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ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI 

Stran s površnostjo, nedisciplino! 
Zavzeto v boj za stabilizacijo, da ne bomo razvrednotili narejenega! 

Ic^tošnjemu dnevu vstaje so v brežiški občini dali praznično obe-
ne^ tl$e položitev temeljnega kamna za tovarno silikat-
^ ?Peke v Brežicah, otvoritev asfaltne ceste, Dečna sela — Globo-

w proslava 125. obletnice obstoja gasilske godbe Kapele. 

v ^a sl°vesnosti pri opekarni je 
soboto spregovoril zbranim 
Načinom in gostom sekretar 

£ Predsedstva CK ZKS Franc. 

ni ^ zabetoniral temelj-
liU+anien za bodočo tovarno si-
za 7nC °P.^e- Zgradili jo bodo 

bilijonov din. Delavcem 
kp.m c Opekarna, predstavni
ška ,a„ ita Anhovo ter breži-
tin^° nskc skupščine je Še-
s lcQtCeSt'ta^ za ta skupni korak, 
rišp3

erUTl So se odločili za izko-
mon- ^0mače surovine, kre-
Nova 6fVe^a Peska iz Globokega. 
h n arPa bo ugodno vpliva-

a razvoi gradbeništva pa tu

di na gospodarstvo v posavskih 
občinah. 

Franc Šetinc je prikazal po
men trenutne politične akcije 
za gospodarsko stabilizacijo in 
opozoril na resnost gospodar
skega in političnega položaja v 
času, ko se moramo otresti po
vršnosti, neodgovornosti in ne
discipline pri uresničevanju 
družbenih nalog. Tako bomo 
najučinkoviteje odgovorili ti
stim, ki jim godi inflacija in z 
njo vred razvrednotenje dosež
kov naših delovnih ljudi. Marsi
kateri program se bo moral 

teingj- K Predsedstva CK ZKS Franc Šetinc med polaganjem 
^°kon ^ .a 23 tovarno silikatne opeke v Brežicah, ki bo 

3113 v prvi polovici prihodnjega leta. (Foto: J. Teppey) 

Rađena novomeška zgodovina 
Ijek So 

Cl z nedelje na ponede-
^r°stor ne*nanci vdrli v kletne 
N0veni

e dolenjske galerije v 
°koli Rnlestu 'n 0(* *am odnesli 
^eltSke i ?ksP™atov ilirske in 
naste sit i e' med nJimi br0" 
Čelade  i t

1' e'zaPestnice, ogrlice, 
P redmP, / rednost ukradenih 
^0đovin°VAe  s  s tališča kulturne 
|.uS°slavijp9olenjske, Slovenije, 

. J'va. v tvrope neprecen-
1110  namreč, da je bilo 

območje Novega mesta in Do
lenjske v obdobju tako imeno
vane halštatske kulture eno naj
bolj cvetočih v Evropi. 

Novomeška uprava javne var
nosti prosi vse, ki bi karkoli ve
deli o ukradenih dragocenostih 
ali vlomilcih, naj to sporoče na 
najbližjo postajo milice ali ne
posredno UJV Novo mesto. Gre 
za našo kulturno dediščino! 
Preiskava teče. 

M. B. 

LEPO SREČANJE 
Občinski odbor ZZB NOV Ribni

ca in Zdravstveni dom Kočevje-
Ribnica sta v nedeljo, 20. julija, or
ganizirala v ribniškem gradu sreča
nje nekdanjih zdravnikov, osebja 
bolnice, ranjencev in bolnikov, ki,so 
med vojno delovali ali se zdravili v 
partizanski bolnišnici Ribnica. 

umakniti potrebnejšemu in nuj-
nejšemu, kajti vseh želja ne bo 
mogoče uresničiti v dveh, treh 
letih. 

J. T. 

KAKŠNA BO 
MODERNA 

OPEKARNA? 
Marca prihodnje leto bo 

stekla poizkusna proizvodnja 
v novi tovarni silikatne 
opeke, ki jo gradi 
Salonit Anhovo v Brežicah. 
V njej bedo napravili 30 mi
lijonov opečnih enot na le
to. V sedanji opekarni jih iz
delajo 7 milijonov. Nova to
varna bo izdelovala zidno in 
fasadno opeko in bo zanjo 
uporabljala surovino iz Glo
bokega. Na leto bo porabila 
sto tisoč ton kremenčevega 
peska, na dan pa približno 
400 ton. Za predelavo te ko
ličine bo novi obrat zaposlil 
le hialo jiovih delavcev. Pro
izvodnja bo mehanizirana in 
potitbovali bodo predvsem 
kvalificirane ljudi. 

Opekarno v Brežicah bo 
gradil Pionir. Vrednost do
mače opreme z montažo bo 
18,5 milijona dinarjev, vred
nost uvožene in montirane 
opreme pa 30,5 milijona. 
Celotno investicijo cenijo na 
70 milijonov dinarjev. 

Kapelci so v nedeljo gostoljubno sprejeli številne goste, ki so prišli na praznovanje 125. obletnice 
domače godbe. Med njimi so še posebej toplo pozdravili zamejske Slovence in njihovo pihalno godbo s 
Tržaškega. Jubilantom in gostom je ob tej priložnosti spregovoril Miha Haler, sekretar komiteja 
občinske konference ZK Brežice. (Foto: V. Podgoršek) 

Val doslednosti - tudi za vodilne 
Na Dolenjskem so se odločili, da bodo korenito iztrebili pomanjkljivosti, 

ki jih kažejo družbenoekonomska gibanja - Pod udarom uvoz 

Val izkoreninjenja napak in 
pomanjkljivosti, ki se kažejo v 
gibanjih na družbenoekonom
skem področju, je na široko za-

Revolucija - vest rodov 
V nedeljo so v Straži praznovali krajevni praznik! 

in 30 let svobode - Govoril Franc Šali 

V nedeljo je bila v Straži pri No
vem mestu proslava v počastitev 
30-lctnice osvoboditve in 10-letnice 
krajevne samouprave v tem naglo 
razvijajočem se kraju. 

Slovesnosti so se poleg občanov 
in gostov udeležili tudi nekdanji 
borci I. bataljona Cankarjeve briga
de, ki so se med narodnoosvobodil
nim bojem veliko bojevali tudi na 
območju Straže in Dolenjskih 
Toplic. 

Govornika sta bila član izvršnega 
komiteja predsedstva CK ZKS Franc 
Šali in narodni heroj, gcncralmajor 
JLA Andrej Cetinski - Lev, nekda
nji komandant I. bataljona Cankar
jeve brigade. 

Franc Sali je med drugim pouda
ril, da je bila Dolenjska med prvimi, 

kjer se je močno razpiamtel ogenj 
vstaje in oboroženega upora. „Deže
la gradov, dežela podedovane za
ostalosti je puntarsko vzvalovila in 
se začela organizirati kljub grožnjam 
s prižnic in akcijam sklerikalizirane
ga duhovništva in spletkarskim pote
zam krajevnih in okrožnih velja
kov," je dejal Franc Sali. (Nekdaj 
njegovih misli objavljamo tudi na 4. 
strani.) 

Gcncralmajor Andrej Cetinski je 
dejal, da smo dandanašnji, ob 30-let-
nici osvoboditve, v svetu spet priče 
oživljanja fašizma. „Naša revoluci
ja," je rekel Cetinski, „je živa vest 
vseh rodov, mladi rod se bo borcem 
za svobodo najbolj oddolžil z gradi
tvijo socializma in obrambo domovi
ne, če bo to potrebno." M. B. 

jel tudi Dolenjsko. V vseh štirih 
občinah dolenjska regije so 
ustanovili koordinacijske odbo
re pri SZDL, ki vodijo to akci
jo. V prvi polovici julija so bili 
pogovori s sekretaiji osnovnih 
organizacij ZK, predsedniki 
SZDL, sindikata in mladine. 
Dogovorili so se, da bodo v sle
herni TOZD in krajevni skupno
sti natančno ugotovili, v koliki 
meri te sredine prispevajo k ne
ugodnim gibanjem na področju 
investicijske ter splošne in sku
pne porabe, v uvozu, neusklaje
ni rasti osebnih dohodkov, ne
usklajeni storilnosti itd. 

V občinah so izvršni sveti že pri
pravili prve preglede stanja, iz česar 
je razviden tudi položaj posamezne 
občine glede na letošnjo resolucijo o 
družbenoekonomskih gibanjih. S te
mi pregledi so prišle na dan tudi ne
pokrite investicije v črnomaljski in 
trebanjski občini (Bclt, opekarna 
Račje selo, Donit). Pri večini naložb 
pa se ni rečeno, kdo bo kril podraži
tve, ki spremljajo investicije. V več 
kolektivih so nakazali, da namerava
jo te razlike kriti z letos ustvarjeni
mi sredstvi, čeprav v isti sapi ugota
vljajo, da teh sredstev ni vsak dan 
več, ampak obratno. 

Franc Šali, član IK predsedstva ZKS, med govorom občanom Straže in borcem I. bataljona slavne 
Cankarjeve brigade. (Foto: M. Bauer) 

V Črnomlju se je pojavila splošna 
zaskrbljenost nad zmanjšano storil
nostjo, pod vprašaj so dali uresniče
vanje letošnjega programa javnih 
del, hkrati pa so se odločili vztrajati, 
da ne bodo presegli porabe sredstev 
v splošni in skupni porabi. Posebno 
odgovorno analizirajo v občinah 
izvoz in uvoz. V Trebnjem izvoza 
skoroda nimajo, zato pa je občina 
precej močna uvoznica surovin in 
opreme. Napredek v izvozu seje po
kazal v nekaterih delovnih organiza
cijah v novomeški občini. Porast 
izvoza beleži tudi črnomaljska obči
na, čeprav je še znatno pod ravnjo, 
ki jo je določila letošnja resolucija. 

Vprašanje varčevalnih programov 
so v tej akciji še zaostrili, saj je tfeba 
reči, da ti programi do zdaj niso dali 
pričakovanih rezultatov. Ustrezne 
ukrepe o tem in drugih vprašanjih 
bodo sprejele tudi občinske skup
ščine, ki se sestajajo te dni. Največ 
ukrepov naj bi se nanašalo na posa
mezne zvrsti porabe in področje 
cen. 

Politične organizacije bodo pri
pravile ob koncu julija več sestan
kov z delovnimi ljudmi in občani, 
na njih pa bodo obravnavali že po
drobneje ocenjena stanja v posamez
nih sredinah. K temu lahko pristavi
mo, da so naposled tudi vodilni spo
znali, da ta akcija ni „spet modna 
muha", ampak resna zadeva, v kate
ri ni prostora za podjetniške in lo
kalne interese. V vseh političnih 
organizacijah v občinah so se tudi 
odločili, da bodo izvedli kadrovske 
menjave povsod tam, kjer bodo 
odpori najbolj očitni. 

I. Z. 

SEVNIŠKl TRGOVCI 
IZGLASOVALI 

N NAL02B0 
Delavci sevniškega Trgovskega 

podjetja so minuli četrtek izvedli re
ferendum za predvideno preureditev 
nekaterih sedanjih lokalov v sodob
no samopostrežno trgovino v Sevni
ci. V statutu podjetja imajo namreč 
določilo, da se morajo delavci na re
ferendumu odločiti o vsaki naložbi, 
katere vrednost piesega 3 milijone 
dinarjev. Vrednost del za predvide
no samopostrežno znaša 10 milijo
nov dinarjev. Od 91 odst. vseh de
lavcev, ki so oddali svoje glasove, jih 
je za novo samopostrežbo glasovalo 
83 odst. Zgled sevniških trgovcev je 
v času, ko se v družbi otepamo z 
naložbami brez kritja, vsekakor vre
den posnemanja. 

i ̂  
•b 

V SOBOTO 2 ̂ ŠMGUSTA 

V CATESKI H TOPLICAH 
Nastopajo: 
— ženska show skupina LAS CHIC' 

iz Mehike 
— Boba Stefanovič 
— ansambel SI AS 65 
— VESELI PLANSARJI 
— konferansje: Vinko Simek 
— nenavadna modna revija 
— nagradne igre 
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v 
sta|n,fe!e^ 'n soboto bo ne-
^ °. Možne so tudi manj-
prefihte- 23 nedeli° Je 

'Qeno lepo vreme. 

OB 20. URI 

HUMOR, ZABAVA IN PLES DO NEDELJSKEGA JUTRA! 



tedenski 
nvoaaik 

Posadki „sojuz-19" in „apol-
la" sta bili po številnih napor
nih skupnih eksperimentih, ki 
so terjali po 17 do 18 ur nepre
trganega dela dnevno, močno 
utrujeni Zato je sovjetski 
zdravnik dr. Jegorov priporočil 
Leonovu in Kubasovu, naj 
vzameta tablete za spanje „fe-
nabut", sovjetske proizvodnje, 
da bi se pošteno odpočila. Ve
soljca sta ubogala in sporočila, 
da sta sanjala - o skupnem po
letu ... še v snu torej nimata 
miru. .. 

Francijo pesti brezposelnost, 
vendar so našli nekakšno „no
tranjo rezervo", ki zmanjšuje 
porazne številke. Francoski 
obrambni minister je namreč 
sklenil, da lahko vojak, ki mu je 
sicer vojaški rok potekel, pod
piše z vojsko posebno pogodbo 
in služi toliko časa, dokler ne 
pride do ustrezne zaposlitve.. . 
tudi to je rešitev... 

Cene na indijskem trgu so 
začele padati, pocenilo se je 
potrošniško blago in osnovni 
izdelki. Podatki po prvem 
tednu izrednega stanja pričajo o 
tem, da so po nižjih cenah 
prodajali žito, riž, sladkor in 
rastlinsko olje. Sporočili so 
tudi, da bodo poostrili kazni 
proti tistim proizvajalcem in 
trgovcem na debelo, ki bi hoteli 
prek prodaje na drobno zadr
žati visoke cene... pameten 
ukrep... 

Ko sta sovjetska vesoljca 
Leonov in Kubasov letela nad 
Jadranskim morjem, si nista 
mogla kaj, da ne bi pokramljala 
> čarih kopanja v sinjih vodah 
215 kilometrov pod nima. Njun 
oogovor so zabeležili tudi v ti
skovnem centru za spremljanje 
ooleta sojuza in apolla. Ko so 
vesoljcema sporočili, da so pri
sluškovali tudi njunim „neurad
nim" hrepenenjem, sta izjavila: 
„Kar poslušajte, poglavitno je, 
da vas ne dolgočasiva."... tu
ristične skomine vesoljcev... 

V japonskem mestu Naha, ki 
teži na Okinavi, so odprli naj
večjo razstavo o oceanih. Or
ganizatorji pričakujejo, da bodo 

•m njej ustvarili „novo kulturo 
varstva oceanovki bo človeku 
imogočila, da bo „morje užival 
brez škodljivih posledic one
snaženja". Glavna tema te raz
stave, na kateri sodeluje 34 
iržav, je „morje, kakršnega si le 
t e l i m o . . . "  p a  š e  r e s  j e . . .  

Akcija za stabilizacijo 
gospodarstva 

Nič nam ne bo padlo z neba 
Vse kaže, da se nekaterim še vedno kolca po „starih, dobrih 

časih administrativnega ukrepanja", ko so lahko, če jim je šlo 
slabo, upali na neko pomoč od zgoraj, na nove ukrepe, na plavanje 
po inflacijskih valovih in se zagovarjali, da so zašli v škripce zaradi 
sistemskih ukrepov in ne svojih slabosti. Toda vsem takim bo treba 
čimprej stopiti na prste in jih, če bo treba, zamenjati na položajih, 
kijih niso več sposobni opravljati tako, kot bi morali. 

Točno pred desetimi leti je 
pokojni Boris Kraigher jasno 
povedal, da se morajo gospo
darski ukrepi prilagajati stopnji 
družbenega razvoja in da nihče 
ne more pojesti več od tistega, 
kar ima pred seboj. Za vsako 
tako akcijo pa se je potrebno, 
kot je dejal, dobro organizirati. 
In prav mi imamo dobre pod
lage za to, tako zaradi samo
upravljanja, kot tudi vloge ZK v 
družbi. 

V desetih letih smo izredno 
veliko naredili in stopnja samo
upravnega razvoja je dosegla 
raven, ki ga pred desetletjem 
sploh niso pričakovali. Prav 
zato lahko tudi od akcije za sta
bilizacijo veliko pričakujemo. 
Te dni je namreč akcija potem, 
ko so o njej temeljito razprav
ljali in tudi sprejeli določene 
ukrepe v vseh občinah, pre
maknila že v TOZD, v samo
upravne in druge skupnosti. 
Ponovno so prizadevanja anali
zirala vodstva na republiški 
ravni in stališča, ki sta jih spre
jela izvršni odbor in predsed
stvo republiške konference 
SZDL resnično zavezujejo vsa
kogar med nami. Akcija je 
namreč, kot vemo, usmerjena 

predvsem proti neugodnim re
zultatom,,ki se kažejo v poslab
šanju zunanjetrgovinske me
njave, v sestavi in nepokritih 
investicijah; v naraščanju cen in 
življenjskih stroškov in v po
glabljanju ter širjenju žarišč in
flacije. Zavedati pa se predvsem 
moramo, da bi nadaljevanje go
spodarskih gibanj, ki smo jim 
priče v prvi polovici letošnjega 
leta, resnično razvrednotilo re
zultate dela naših delovnih ljudi 
in oslabilo materialno podlago 
samoupravljanja ter oblasti de
lavskega razreda, prizadevanja 
za uresničevanje številnih skle
pov, ki smo jih sprejeli in osla
bilo mednarodni položaj Jugo
slavije ter njen ugled in vlogo v 
mednarodnem delavskem giba
nju. 

Govorimo torej predvsem o 
varčevanju, o zniževanju stro
škov, o manjši porabi, o najraz
ličnejših razbremenitvah go
spodarstva, o odgovornosti in 
konkretnih ter jasnih stabiliza
cijskih programih. Toda ti pro
grami bi morali biti predvsem 
stabilizacijski programi našega 
lastnega obnašanja in uresniče
vanja vseh tistih nalog, ki jih 
sami (žal največkrat samo v 

KAMPALA, 21. — Ugandski predsednik Idi Amin je s svojim ravnanjem v zadnjem času vsetej 
središču svetovne javnosti. Tako je bil ondan imenovan za feldmaršala in ta dogodek so v nj^S® 
deželi zabeležili zelo spektakularno. Med drugim so ga štiije Britanci nosili na posebnih nosilih r 

• glavnih ulicah ugandske prestolnice in tako manifestirali prijateljstvo med Ugando in Veliko Britaruj0 

(Telefoto: UPI) 

IZ ZADNJEGA PAVUHE 

— Naše malo mesto je ostalo brez turistične atrakcije. Vče
raj je poginil še poslednji osel. 

pismeni obliki) sprejemamo na 
vseh ravneh. Potrebno je ne
dvomno, da vsepovsod samo
kritično analiziramo lastno go
spodarjenje in si prenehamo 
zagotavljati, da mi delamo do
bro, drugi pa ne. Redkokje 
lahko ugotavljamo, da delavci 
slabo delajo, temveč predvsem, 
da se mnogi, ki sedijo predvsem 
v pisarnah ne zavedajo dovolj 
odgovornosti in premalo stro
kovnosti. Žal pa, če že delamo 
kadrovske spremembe, zame
njujemo le enega ali dva vodilna 
človeka, hkrati pa kasneje ugo
tavljamo, da tudi z novimi 
ljudmi ne gre nič bolje. Skriv
nost je pač v tem, da so na niž
jih (čeprav vodilnih) delovnih 
mestih ostali še isti (nesposobni 
in nestrokovni) ljudje in da je s 
tem poglavitna cokla ostala 
nedotaknjena. 

Zato je v tem trenutku naj
bolj nujno samo eno: poglejmo 
sami vase in si priznajmo vso 
resnico, nato okoli sebe, šele 
potem pa drugam. Če bo vsak 
dal svoj delež v akciji, bo sku
pek teh deležev velik že v krat
kem času. In resnično nam ne 
bo ničesar padlo ,,od zgoraj" v 
odprta usta. 

JANEZ KOROŠEC 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

Navzlic tem vročim poletnim dnem, ki so 
se zdaj že dodobra začeli, ne moremo reči, 
da prihajajo na področju notranjepolitičnih 
in gospodarskih dogajanj do kakšnega „po
čitniškega" zastoja; stabilizacijska akcija, za
četa nedavno tega in razširjena po vseh ob
činah, po vseh temeljih samoupravnih delov
nih organizacijah in skupnostih, je tako 
rekoč v polnem teku. Tudi politični in drugi 
forumi še delajo s polno paro — saj gre za 
razčlenjevanje dosedanjih gospodarskih gi
banj ter za ukrepe, kijih bo treba glede tega 
nujno uresničiti. 

V začetku prejšnjega tedna je zasedal 
zvezni izvršni svet - med drugim in sprejel 
sklep, da se cene moke in kruha navzlic po
datkom o gibanju proizvodnje in porabe pše
nice (ki to skorajda terjajo) ne bodo povi
šale. Sklep ZIS je, da je treba namesto tega 
tistim organizacijam, ki se ukvarjajo z od
kupom in predelavo pšenice, zagotoviti 
nadomestilo za višje odkupne cene pšenice. 

Isti dan - prejšnji ponedeljek - je izvršni 
komite predsedstva CK ZK Slovenije na svoji 
seji preučil aktualne naloge in predlagane 
ukrepe za ureditev sedanjega gospodarskega 
položaja pri nas. Izvršni komite je ob tem 
poudaril, da bo treba v sedanjem položaju 
nujno sprejeti tudi nekatere kratkoročne 
ukrepe — za kar se sicer ne ogrevamo, vendar 
trenutno ni na voljo druge izbire. Kjerkoli pa 
je to mogoče, poudarja izvršni komite, mora 
biti postopek ob sprejemanju teh ukrepov 
samoupraven, torej ne administrativen, in 
predlagatelji so dolžni podrobno preučiti nji
hove učinke in ob tem seveda prevzeti tudi 
dolžno odgovornost glede predlaganih ukre
pov. 

Izvršni komite je tokrat znova poudaril, 
da je treba naša sedanja prizadevanja za do
sego gospodarske stabilizacije tesno povezati 

doslednim bojem za uresničevanje zakoni-
osti, z bojem proti raznim nepravilnostim v 

gospodarstvu, o čemer govorijo že sprejeta 
stališča ZK. Na vseh ravneh je terba dosled
no določiti odgovornost posameznikov in 
organov, kajti le tako bomo lahko začeli od
stranjevati tudi vzroke naših sedanjih težav, 
ne pa da se samo spoprijemamo s posledi
cami. 

Na republiški ravni je že pripravljen pred
log celovitega dokumenta - stališč in ocen 
ter določenih ukrepov - ki naj bi bil vodilo 
v sedanji akciji za usmeritev naših gospodar
skih tokov v okvire račrtane resolucije o 
naših letošnjih družbenoekonomskih giba-

Ni poletnega 
premora 

njih. O tem dokumentu bo v teh dneh raz
pravljala in dokončno odločala republiška 
skupščina, v minulem tednu dni pa so o 
predlaganih stališčih in ukrepih potekale raz
prave po republiških forumih. Gospodarska 
zbornica, ki je ocenila predlog dokumenta, 
je ob tem poudarila, da nam bodo potrebni 
nemajhni napori za dosego začrtanih ciljev. 
Korenito bomo morali preusmeriti tokove 
zunanjetrgovinske menjave, utrditi politiko 
cen in investiranja, zmanjšati zaloge in ome
jiti nelikvidnost v gospodarstvu ter spraviti v 
red še druga odstopanja glede začrtanih 
nak>g z zvezi z letošnjo resolucijo. 

Vse to seveda ne bo lahko. To je med 

drugim poudaril tudi predsednik republiške 
konference SZDL Mitja Ribičič, ko je na seji 
predsedstva ter izvršnega odbora RK SZDL 
Slovenije prejšnji teden povzemal oceno pri
sotnih glede stališč in predlogov, ki so sedaj 
pripravljeni (pripravil jih je republiški izvršni 
svet) za uresničevanje stabilizacijske akcije. 
Analiza tekočih gospodarskih gibanj kaže, 
da ne uresničujemo temeljnih smotrov za
črtane resolucije. Nadaljevanje takšnih gi
banj, kot jih opažamo sedaj, bi imelo kvarne 
ekonomske in politične posledice na naš na
daljnji družbeni razvoj. Med predvidenimi 
ukrepi so tudi takšni, ki režejo želje in ambi
cije nekaterih posameznikov ali grupacij - je 
ob tem poudaril Mitja Ribičič. Vendar je po
membno, da tudi s takšnimi ukrepi soglašajo 
vsi nosilci odgovornosti ter jih povežejo z 
nujnim saniranjem našega sedanjega gospo
darskega stanja. 

Podatki o gibanju proizvodnje iz preteklega me
seca v Sloveniji niso prav nič spodbudni. Kot ugo
tavlja republiški zavod za statistiko, je bil junijski 
obseg industrijske proizvodnje v naši republiki ko
maj enak tistemu v maju - kar nasprotuje dolgo
letnemu povprečju, saj je bila običajno prav pro
izvodnja v juniju največja. Medtem pa se cene še 
kar naprej dvigajo, tako da smo junija spet zabele
žili za 2,3% višje življenjske stroške kot pa mesec 
poprej. 

ZIS je konec prejšnjega tedna sprejel nove po
goje glede potrošniških kreditov - posebej so ti 
pogoji glede obveznega pologa in drugih določil 
nekoliko milejši za nelcatere vrste blaga kot doslej. 
S tem se želi predvsem olajšati težaven položaj po
hištvene industrije in proizvodnje drugih dobrin 
trajnejše vrednosti; prodaja teh artiklov namreč 
občuti močan zastoj zaradi manjšanja realne kup
ne moči prebivalstva. 

Po vsej državi se v minulih dneh odvija pravcata 
bitka za žetev na pšeničnih poljih. Neugodno vre
me ob lanski setvi in sedaj je povzročilo, da se 
letos ne bo ponovila lanskoletna rekordna žetev 
pšenice - vendar pa je bomo po ocenah strokov
njakov vseeno pridelali kakšnih 4,8 milijona ton (v 
Sloveniji približno 155.000 ton), kar bi moralo biti 
skupaj z ostankom lanskih zalog vendarle dovolj za 
vse naše potrebe. 

tedenski zunanjepolitični preg g 
Te dni so v Ženevi dokončno 

potrdili, da se bo evropska 
konferenca 35 voditeljev držav 
in vlad začela 30. julija v Hel
sinkih. Koordinacijski odbor 
konference o evropski varnosti 
in sodelovanju — sestavljajo ga 
voditelji delegacij 35 držav — je 
našel rešitve še za zadnja sporna 
vprašanja. Tako je praktično 
dokončno pripravljen več kot 
sto strani obsegajoč dokument 
o političnem, gospodarskem in 
humanitarnem sodelovanju, ki 
ga bodo v Helsinkih podpisali 
voditelji držav in vlad, udele
ženk konference. 

Sklepna faza konference -
„vrh" v Helsinkih - bo trajala 
tri dni. Konferenco bo začel 
predsednik gostiteljske države 
dr. Urho Kekkonen, nato pa bo 
govoril generalni sekretar OZN 
Kurt VVJdheim. 

Vrstni red predsedujočih in 
govornikov so določili. z žre
bom. V imenu SFRJ bo govoril 
predsednik republike Josip 
Broz Tito, ki je na seznamu 
govornikov sedemnajsti. 

Iz Bele hiše so sporočili, da 
se bo predsednik Ford udeležil 
„vrha" v Helsinkih. Kot poro
čajo iz VVashingtona, bo iz Hel
sinkov odpotoval v ZRN in na 
Poljsko, obiskal pa naj bi tudi 
Romunijo, Jugoslavijo in Ve
liko Britanijo. 

Ko* zborovanjem v Lizboni. * 
munistična partija je storila 
da do zborovanja ne bi pri*'0 . 
je skušala blokirati pristope , 
Lizbono. Hkrati so konn1^.. 
ta „pohod na Lizbono" 

»Vrh« v 
Helsinkih 

politično povezati s P05^ 
reakcije, da zavrti kolo rev<* 
cije nazaj, zaradi česar je ^ 
rala v položaj poseči vojska«^ 
je sporočila, da „pohoda _ 
Lizbono" ne bo dovolila 
dar pa zborovanja socialist 
ovirala. 

Pač pa so skušali zboroval 
ovirati pripadniki KP, ki j^Aj 
generalni sekretar Cunhal p°j0 

na barikade, češ da se m0*3i 
upreti reakciji in zavreti „pr° 
revolucionarni pohod na Uzv 
no". Da bi preprečila nerede^ 
vojska sporočila, da je skr& { 

red izključno njena pristojn j 
in je sama prevzela nadzor 
vpadnicami v Lizbono. .. 

Po zadnjih vesteh pa 
tugalsko gibanje oboroženih r 

izreklo polno podporo gener ^ 
Goncalvesu in generalnem11 . t 
kretaiju socialistične stranjjj 
Soaresu odreklo pravico. ^ 
daje izjave o tem, kdo bo P 
hodnji predsednik vlade. SpjV, 
vsega tega pa je položaj na * 
tugalskem slej ko prej «7-re^ 
negotov. 

ZAPLETEN POLOŽAJ NA 
PORTUGALSKEM 

Vodja portugalskih sociali
stov Mario Soares se je na veli
kem zborovanju privržencev 
stranke v Lizboni - zborovanja 
se je udeležilo več kot sto tisoč 
ljudi - zavzel za oblikovanje 
„vlade nacionalne rešitve in 
enotnost vseh ljudskih sil". 
Medtem ko je v Lizboni zasedal 
svet revolucije in razpravljal o 
sestavi nove vlade, pete, odkar 

,so na Portugalskem krmilo 
prevzele oborožene sile, je Soa
res izrekel misel, da dosedanji 
premier Goncalves ni najbolj 
primerna osebnost za sestav
ljanje nove vlade, ki bi jo moral 
po njegovih besedah sestaviti 
človek iz oboroženih sil, vendar 
„neodvisen od strank". 

Goncalves, ki mu je Soares s 
temi besedami očital, da podle
ga taktiki komunistične partije, 
naj bi sestavil novo vlado, v ka
teri bi sicer sodelovali ljudje iz 
strank, vendar bi v novi vladi 
nastopali kot posamezniki in ne 
kot predstavniki strank. S to 
rešitvijo pa niso bili zadovoljni 
ne socialisti, ki dvomijo v 
Goncalvesovo nepristranost, pa 
tudi komunisti ne, saj so že 
sporočili, da niso pristaši vlade, 
v kateri ne bi sodelovali uradno. 

V ozadju sedanje portugalske 
krize prej ko slej tiči spor med 
komunistično partijo in Soare-
sovimi socialisti, katerih poli
tična teža je zrasla z velikim 

TELEGRAMI 
. »jcih k 

RIM - Po naj no vej šili 
ima KP Italije zdaj 1,702-65 V 
nov od tega skoraj 400.000 zc 

?rimerjavi z lanskim letom je . # 
lanov partije naraslo škof 

4500°- .. -^vršflcf 
LONDON - Delegacija 

sveta hrvaškega sabora se jc v 
v0in 

predsednikom sveta dr. JaK j^d 
Sirotkovićcm vrnila v Zagr^^jjici 
enotedenskim obiskom * f!1iisk£ 

Britaniji, kjer so bili gostje bri jjj 
vlade, so se člani delegacije s' ^jld 
člani britanske vlade, Pr . .jspo* 
nekaterih vladnih ustanov in k .fr 
darstveniki. Pogovarjali so sc vir 
tičnih in kulturnih odnosih. I 
dovala pa so vprašanja $ P° 
gospodarskega sodelovanja- cjpr-

NIKOZ1JA - Vodja tur««' y(r 

ske skupnosti Rauf DenktasJ nje 
dal, da se bo začelo prcsc j ^ 
preostalih ciprskih Turkoy 

otoka na sever, ki je pod ^oz'1 

nadzorstvom. Hkrati J1! 
grški strani, da bo ,.,ur j,j n,u 

država za vsakega Turka. ' ju£ 
onemogočili prehod. P°s _siali na 

pet ciprskih (Irkov, ki s° 
turškem območju." 



Pjfcji teden je bil črn . - -j. ^vucu je on crn za voznike mopedov, za 
ie r»re Potrebno vozniško dovoljenje: v sredo 

P? /Ijnju s fičkom na Radni pri Boštanju 
molf 6-letm Alojz Murenc, v soboto pa je v 
StflnL°n^ ^žišču zapeljal v osebni avto 

0 Kovšček iz M. Cimika. (Foto: Železnik) 

V soboto na tržnici v Brežicah. Prodajalci cokel 
napovedujejo vroče poletje. Prodaja tovrstne 
obutve cvete, zato pripeljejo vsak teden nove za
loge iz krajev onstran Sotle. Izbira je dosti pestra, 
cene pa tudi ne višje od tistih v trgovini. (Foto: 
Jožica Tepoev) 

Podobo pred samskim blokom na Vidmu spre
minja nasip, ki se spušča na bližnje križišče ob 
novi trgovski hiši Preskrbe. 

(Foto: Jožica Teppey) 

S sobotne proslave dneva vstaje v Globokem. Po 
novo asfaltirani cesti Dečna sela — Globoko je 
krenil pisan sprevod mlatičev, koscev, žanjic, ru
darjev do prosvetnega doma v Globokem, kjer je 
imel slavnostni govor predsednik občinske skup
ščine Brežice Franc Skinder. 

' —> 
BISTER POTOČEK? 

• bilo elektrarne, 
,e' s^ozi Brestanico čist 

P ok, v katerem so se ble-
kn e

]'.P°st.rvi- Otroci so se 
pali v njem, perice so pra-

vn P*?-0 na lesenih koritih, 
. -1. Pa so v bistri vodi 

Pajah žejno živino. 
n.,a' *sti potok, je danes 
Srn Snojnici. O ribah in 

ah ni sledu, pozorno 
nf° P? ,hitro odkrije ob 
Z,m Rakaste sprehajalce z 
s rePom> ki se hranijo 
* finimi raztresenimi od-
L "f obeh bregovih. In 
romantika.lk0 P°dganja 

M. Ž. 

Sejmišča 
ljJ^^. MESTO: Na sejem 21. ju-
starih0^0^' Pripelja li 334 prašičev, 
S&? ? 6 i 2 tednov, in 22 pra-
Pai ^ ^ °d 3 so 7 mesecev. Sku
šobili 234 Prašičev; mlajši 
°d 43n h i 420 din' starcjši pa 
promet l5® din- Tokrat je bil 
kai ki.LS pr?sioi srednje živahen, ne-

PriS1° tu^i izven novo-
Pa sn k;i ,e' cenc m'ajših prašičev 
^jnia C nek°'iko višje od zadnjega 

P^iSev^io^s i-a- tcdcnski scJcm 

489 r«.. »v ' jc bilo pripeljanih 
E¥ev> starih do 3 mesece, in 

hvih 1Cev' starih nad 3 mesece. 
22 din . rcJcl Prodali 322 po 21 do 
gih na q kilogram žive teže, dru-
*ve&; P° 14 din za 1 kilogram 

S S1 i j'' ̂ LU% iOBallllklE n^i SiSi 
Pred desetimi leti je bila s 

tretjo fazo končana gradnja 
biotelmiške fakultete pod Rož
nikom v Ljubljani: zmanjkalo je 
denarja, po današnjih vredno
stih okrog 30 milijonov dinar
jev. Kljub prizadevanjem je mi
nilo deset let, preden lahko 
upamo, da bodo gradnjo nada
ljevali. 

Okrog 22 milijonov dinarjev 
bodo dale banke v obliki posoji
la, ki ga bodo vračale TOZD iz 
kmetijstva in živilstva ter repub
liški samoupravni skupnosti za 
izobraževanje in raziskovalno 
delo. 

In kako bo s preostalimi .po
trebnimi osmimi milijoni? Ra
čunajo, da jih bodo zbrali de
lovni ljudje Slovenije. V prodaji 
bodo namreč darilni boni po 
25, 50 in 100 dinarjev, strokov
njaki biotehniške fakultete pa 
bodo kupcem teh darilnih bo
nov nudili strokovne nasvete in 
pomoč, če bodo ti to želeli. Ra
čunajo, da bo na ta način zbran 
denar pomagal, da bo do jeseni 
prihodnjega leta začeta gradnja 
končana. Tako bosta dobila 
streho agronomski in živilski 
oddelek, kar je nadvse po
membno tudi zaradi tega, ker 
pri nas strokovnjakov te vrste 
močno primanjkuje. Potreb
nosti dograditve se zaveda tudi 
kolektiv biotehniške fakultete, 

ki je doslej že zbral 180.000 di
narjev, poslej pa bodo od svojih 
osebnih dohodkov dajali po 5 
odstotkov mesečno in tako v 
pol leta zbrali še 430.000 dinar
jev. 

Znanje je kajpak prvi pogoj 
za napredek našega kmetijstva 
- in urejena visoka šola bo k 
temu nedvomno veliko pripo
mogla. 

Pretiravanja? 
Podpredsednik Gospodarske 

zbornice Slovenije magister ekono
mije dr. Babic je na posvetovanju v 
Sevnici med prekoračenimi naložba
mi govoril tudi o gradnji tovarne tal-
4iih in obložnih ploščic, ki jo gradijo 
Ljubljanske opekarne v Račjem selu 
pri Trebnjem. Izrekel je pomisleke 

predsednika Kržana gre namreč pri 
gradbenem objektu za običajno 
Pionirjevo konstrukcijo, ki jih le-ta 
postavlja po vsej državi. Morda so za 
nekaj vika in krika okrog prekorače-
vanja naložbe krivi v skupnih služ
bah opekarne same, saj so prvotno 
izračunali, da jim bo za tovarno v 
Račjem selu primanjkovalo kar 44 
milijonov dinarjev. Ko so številke 
ponovno pregledali, so ugotovili, da 
bo treba „le" še 19 milijonov dinar
jev. Ta „le" naj bi šel za podražitve 
gradbenih objektov, zvečanje carin 
ipd. Kar se tiče skladišča s plošči
cami od stropa do tal, bo namreč 
obveljalo, da jih ne bo, kakor tudi 
nc bo posebne upravne zgradbe. Ka
ko je z vsemi naložbami v trebanjski 
občini, mora po sklepu delegatov s 
sobotnega zasedanja pokazati anali
za, ki mora biti narejena do 1. sep
tembra. 

A. ŽELEZNIK 

Vodilne s pomanjkljivim dru
žbenopolitičnim posluhom bo 
zasul pesek časa. 

Kmetijski nasveti 

Tovarna ploščic v Račjem selu: 
običajna Pioniijeva montažna 
proizvodna dvorana. 

pred takimi stvarmi, kot naj bi bilo s 
ploščicami od vrha do tal obloženo 
skladišče nove tovarne, „ogromni" 
betonski loki ipd. Kako je s tem, je 
pojasnil predsednik trebanjske ob
činske skupščine Slavko Kržan na 
zasedanju vseh treh zborov minulo 
soboto. 

Predvsem ne jjre za nikakršna pre
tiravanja pri načinu gradnje niti ne 
pri oblaganju s ploščicami. Po izjavi 

Gluhi? 

hajali iz širšega pojmovanja kadrov
ske politike, ki zahteva na vodilnih 
in vodstvenih mestih socialistične 
osebnosti s socialističnimi moralno-
političnimi lastnostmi, obenem pa 
so ti ljudje vešči tudi sodobne orga
nizacije dela in tehnologije. 

Trenutne kadrovske težave so mar
sikje privedle do premajhne zavze
tosti za dosledno spoštovanje druž
benih in moialno-političnih meril v 
kadrovanju. To seveda ne pomeni, 
da so prihajali „na vrh" ljudje, ki so 
v nasprotju z družbo in hotenji de
lovnih ljudi, pač pa je mogoče trdi
ti, da pogosto zavzemajo vodilna in 
vodstvena mesta posamezniki, sicer 
strokovno dobro podkovani, vendar 
(milo rečeno) s pomanjkljivim druž
benopolitičnim posluhom in včasih 
tudi prepričanjem. Pogosto nas torej 
vodijo ljudje, ki vidijo, vendar so 
gluhi, če lahko uporabimo to prime
ro. 

M. BAUER 

Ne mimo delavca! 
Med oblikami obveščanja, ki je 

pogosto odločilno pri izvajanju sa
moupravnih pravic delavcev in obča
nov, so v delovnih organizacijah naj
bolj uveljavljeni zbori delovnih ljudi, 
sestanki samoupravnih organov in 
delovnih skupin, objavljanje zapisni
kov, oglasne table in interna glasila. 

To je značilno tudi za delovne or
ganizacije v črnomaljski občini, kjer 
pa velja, da so informacije največ
krat prepozne in „nepopolne", saj 
se pogosto dogaja, da so delavci ob
veščeni le o tem, kaj jc bilo sklenje
nega, malokrat pa tudi o tem, kaj se 
bo dogajalo ali sklepalo. Zategadelj 
jc splošna ugotovitev, da je večina 
delovnih ljudi zgolj predmet obve
ščanja, ne pa tudi oblikovalec skle
pov in odločanja. 

Čeprav so v občini Novo mesto 
doslej posvetili vprašanju kadrovanja 
na vodilna in vodstvena mesta pre
cejšnjo pozornost, vendar kljub te
mu ni mogoče mimo ocene, da niti 
ZK niti druge družbenopolitične or
ganizacije in telesa niso uspela v po
polnosti in zavestno rešiti vseh vpra
šanj, ki jih zastavlja današnji čas na 
področju kadrovanja. 

Temeljna pomanjkljivost je bila, 
da pri konkretnih kadrovskih reši
tvah v Novem mestu niso vedno iz-

a 

Upornost 
(Karikatura: M. Bregar) 

-Takole naj bi se stavilo čim več 
delavskih glasil! 

Kljub temu ni vse tako črno! Do 
čedalje večje veljave prihajajo inter
na glasila, ki s pocv^'m izhajanjem 
in objavljanjem kratk'h in poli"dno 
najiisanih vesti Vl!:! o pnvp>.vajjo k 
osveščenosti samoupravijalccv. Tako 
so v Beltu izdali letos že 24 številk 
glasila, kar kaže, da so docela zatrli 
miselnost, kako jc obveščanje delov
nih ljudi odvečno delo. Tam (Be-
grad, Rudnik, Kmetijska zadruga), 
kjer so še pogoji za lastno glasilo, je 
treba čim prej storiti odločne kora
ke k boljši obveščenosti, v manjših 
delovnih organizacijah pa naj bi po
sebej določen delavec skrbel za to, 
da-bi bili vsi pravočasno in razumlji
vo obveščeni o vseh dogajanjih. 

Tudi na ravni občine in krajevnih 
skupnosti obveščenost še ni prodrla 
do slehernega občana. Prav v tem pa 
tiči vzrok mnogih težav, zato si bo 
treba prizadevati, da bo obveščanje 
tudi v tej smeri pritegnilo občane k 
odločanju o vsakdanjiku. 

Drago Rustja 

vredno I« 
sapisatM ••• 

Pred dvema tednoma smo 
na tem mestu pisali o tem, 
da so na Dolenjskem pred 
glavno turistično sezono so
razmerno optimistično raz
položeni, kar smo podkrepili 
tudi s podatki o zasedenosti 
hotelov v prvem polletju in 
pa z rezervacijami za julij, 
avgust in deloma še za sep
tember. 

To je za jugoslovanski tu
rizem -. ker Dolenjska pač 
ni izjema, ampak je tako sta
nje tudi na drugih, turisti
čno znatno bolj razvitih 
območjih - vsekakor razve
seljivo, hkrati pa prinaša do
mačemu gostu obilico nepri
jetnosti. 

Piratstvo 
To, da so cene znatno 

previsoke za povprečen ju
goslovanski žep, je problem, 
pred katerim smo, kot kaže, 
vsi brez moči. Zato pa se tej 
zasoljenosti pridružujejo še 
številni drugi problemi, ki bi 
jih morali energično razreši
ti. 

Gre za to, da v času, ki 
nam je turistično naklonjen, 
številni hoteli in gostinski 
obrati poslujejo na način, ki 
s poslovno moralo nima ni
česar skupnega. Tako se do
gaja, da po dvakrat prodaja
jo iste postelje, da obljublja
jo v prospektih eno, v resnici 
pa dajo čisto nekaj drugega 
(beri: slabšega) in podobno. 

Največkrat je ogoljufan 
domači gost, poročajo z 
vseh koncev. Značilna je 
zgodba našega turista, ki ni
kakor ni mogel tja, kamor si 
je zaželel, češ da je vse raz
prodano. Potem pa je bil 
službeno v tujini, zagledal 
vabilo za letovanje na Jadra
nu - in brez težav dobil pro
stor v prav tistem hotelu, 
kjer je želel letovati... 

Navajeni stno, da se ne 
pritožimo, čeprav ne dobi
mo tistega, kar smo plačali. 
Pa bi morali storiti tako! V 
času, ko žanje devize, je na
šemu turizmu domači gost 
deveta skrb - potrebuje ga 
le takrat, ko. mu gre za 
nohte. 

Letos mu očitno ne gre za 
nohte. Vprašanje je le, če 
bomo takim turističnim pi
ratom, ki sami sebi, še bolj 
pa Jugoslaviji delajo veliko 
škodo, končno stopili na 
prste. 

J. S. 

<*rvi »zakon«: čistoča, red 
R 1 

Zdravi-7'1^ 'n zaJeclalci delajo še precej škode v perutninarstvu. 
ZlaStj največkrat težavno in sorazmerno drago, zato je 
l°ge V P°'etnem času potrebno misliti na preprečevanje te nad-

*4« v-J 
se 2ej edno je najbolj nevarna kokošja kuga, predvsem zato, ker 
šn0 

na8l0 širi in lahko povzroči množične pogine. Zelo uspe-
tiajšijL l^dhodno cepljenje, ki pa ga je treba opraviti v kar 
Nev^111 ^Jsegu, saj uspešnega zdravljenja kuge še ne poznamo. 
Veliko . ezen je tudi bela griža, ki včasih takoj po valitvi na 
Upo P°bira zarod. Bolezen preprečujemo tako, da za razplod 

fcj* le valilna jajca zdravih kokoši. 
*r<>čaj h so velikokrat krivi za neuspehe v kokošjereji. Pov-
°kuSn ' 7-a z'vali hujšajo, slabše "nesejo, njihovo meso pa je manj 
Uni£u- ' Klope, ki se zadržujejo v slabo oskrbovanih kurnikih, 
UŠ je s karbolineji ali z zažiganjem žvepla. Zoper kokošjo 
treba u u^'nkovit pantakan, ki pa ga ni več v prodaji, zato je 
8oče u?.°rabiti druge sorodne pripravke. Kokošjo pršicoje mo-

e6lin
Clnk°vit° zatre ti z apnenim mlekom, ki mu jc primešan 

ii I ^jem . Revama bolezen je krvava griža piščancev. Značilni so 
- ay0st° ens^' znaki, ki jih večkrat opazimo pri piščancih: 
^valj; ^icniavica, zateglo čivkanje in povešena krila. Bolne 

^as itre^a odstraniti, prostor pa temeljito razkužiti. 
^ice JP *ma higiena pri vzgoji perutnine veliko vlogo. Kur-
^eij. Pfedmete, ki pridejo v stik z živalmi, je treba večkrat 

Ra u raz^už^i- Kemično razkuževanje je najbolj učinkovi-
: x^uževati jc mogoče z lugom, kreolinom, klorovim ap-

f°v> vV karbolineji. Priporočljivo pa je tudi notranjpst prosto-
rabL katerih je perutnina, očistiti s plamenom, za kar je upo-

sPajkalno svetilo. 
Inž. M. L. 



Baje ne pomnijo niti najstarejši... 
Že zadnja jesen je „meša

la štrene" kmetovalcem, ki 
zaradi obilnega dežja in po
plav niso mogli pospraviti 
pridelkov in sejati ozimino, 
vinogradnikom, ki so iz ne
dozorelega grozdja iztisnili 
precej slabše vino, in dru
gim. rotem je muhasta zima 
skalila veselje ljubiteljem 
„bele opojnosti", prekrižala 
velikopotezne načrte turisti
čnim delavcem in nekaj ma

lega „prištedila" cestnim 
podjetjem. 

In icaj smo po takih vre
menskih neprilikali pričako
vali od letošnjega poletja? 
Vsaj toliko sonca in toplih 
voda, da bi lahko sprali s se
be delovni pot in si nabrali 
novih moči za nadaljnje de
lo. Pa smo se krepko ušteli! 

Takih hudournih neurij, 
kakršna sc tokrat zgrinjajo 
nad dolenjskimi kraji; baje 

ne pomnijo niti najstarejši 
občani. Mogočni grozeči 
oblaki kot za stavo stresajo 
vodeni tovor, bliski, grmenje 
in strele kažejo strahotno 
moč narave, ki že od nekdaj 
plaši ljudi. Kako tudi ne, saj 
se je že na marsikateri strehi 
prižgal „rdeči petelin", kleti 
in polja so pod vodo, ceste 
so poplavljene, poti razkopa-
ne, strehe odkrite, debela to
ča pa klesti zdaj tu zdaj tam 

tisto, kar so obdelale žuljave 
roke. Res, hudi časi so pri
šli! 
• Tudi betežni novomeški 
most jim ni utekel. čez in 
čez je bil, sirota, poplavljen; 
brezvestni avtomobilisti pa 
so „stuširali" veliko pešcev. 
Prejšnji teden polja in vino
gradi v okolici, Uršnih sel ni
so bili nič veseli domala kot 
škatlica vžigalic debelih zrn 
toče. Da, da, res hudi časi. . . 

Franc Šetinc; 

Delavci so pripravljeni na napori 
„Nobenega izmed ukrepov ne smemo ocenjevati kot ča

robno palico, ki lahko v kratkem času vse spremeni in izbolj
ša. Vsak ukrep je le spodbuda in podpora naporom združe
nega dela za izboljšanje produktivnosti, smotrno gospodarje
nje in varčevanje. Povsod se mora uveljaviti  spoznanje, daje 
tudi znotraj združenega dela pri omenjenih nalogah v zelo 
kratkem času mogoče marsikaj doseči — predvsem tam, kjer 
pomanjkljivosti temeljijo na subjektivnih vzrokih. Ob vsein 
povedanem pa moram znova poudariti, da noben zakonin 
noben ukrep do zdaj v nobenem kolektivu ni oviral prizade
vanj za večjo produktivnost dela; večina težav, s katerimi se 
ubadamo, pa je prav posledica preskromne produktivnosti. 

Ko opozarjamo na resnost položaja in s široko politično 
akcijo mobiliziramo vse delovne ljudi v prizadevanjih za sta
bilizacijo gospodarstva, moramo tudi ugotoviti, da delavci to 
z razumevanjem sprejemajo kot nujnost in so pripravljeni na 
nove napore. Zato položaja ne gre dramatizirati, saj zatoni 
razlogov. Nesprejemljivo pa je, da bi kdorkoli to pripravlje
nost delovnih ljudi izkoriščal kot nekakšen politični kapital 
- češ. saj ljudje ne godrnjajo, kaj jih razburjamo. Zato se 
motijo tisti, ki menijo, daje potrebno pač preveriti še eno 
nevihto, počakati, da se ohladi tudi ta vroča juha. Taki se 
bodo krepko opekli. Zveza komunistov in vse zavestne poli
tične sile so odločne, da zakorakamo v novo obdobje z naj 
tančno opredeljeno odgovornostjo za njihovo uresničitev. 

(Sekretar IK predsedstva CK ZKS v sobotnem govoru ^ 
Brežicah) 

Franci Šali; 

Več semoupravljavske zavesti! 
„Več ponosa mora biti v nas, v slehernem posamezniku; 

več socialistične samoupravljavske zavesti, več odgovornosti 

do lastnega naroda in narodov ter narodnosti Jugoslavije. 2 
vztrajnim in poštenim delom moramo vsi poprijeti v izgrad
nji socializma, naše sedanjosti in naše prihodnosti ter prihod
nosti naših otrok. Tega sc moramo še posebno zavedati se
daj, ko so v družbi še prisotna nekatera neugodna ekonom
ska gibanja, ki lahko, če bi se nadaljevala, bistveno razvred
notijo napore in uspehe delavskega razreda in njihovih orga
niziranih socialističnih sil za uveljavljanje samoupravljanja in 
oblasti delovnih ljudi. Nadaljevanje negativnih trendov nebi-
samo ogrozilo materialnega temelja ljudske oblasti, ampak bi 
škodovalo tudi ugledu in prestižu, ki ga Jugoslavija kot ne
angažirana socialistična samoupravna dežela uživa v svetuje 
zlasti pri tistih, ki na naš razvoj gledajo s simpatijo, ker jin^ 
pomenimo realno možnost v težkili kontliktili sodobnega 
sveta, pa tudi pri tistili, ki jim Jugoslavija takšna kot je '  
pomeni stalno oviro in opomin v uresničevanju njihovih he* 
gemonističnih in blokovskih interesov. 

Za boljše delovne rezultate se moramo bolje organizirata 
mobilizirati moramo vse nosilce družbenopolitičnega 
družbenoekonomskega življenja in to na vseh ravneh, od te
meljnih samoupravnih skupnosti pa do oblik njihovega pove
zovanja, do družbenopolitičnih skupnosti, vse do federacije-
To velja tudi za Dolenjsko, ki mora storiti več za večjo 
produktivnost in reproduktivno sposobnost gospodarstva, 
kar ho v precejšnji meri v prihodnosti odvisno tudi od odno
sa do izobraževanja, kije bilo vse preveč zapostavljeno, saj se 
premalo dolenjske mladine pojavlja v višjih in Nisokih šolali' 
pa še od teh sc nekateri sploh fie vrnejo nazaj." 

(Claii IK predsedstva CK ZKS v svojem nedeljskem govor^ 
v Straži) 

Jedrska elektrarna 
ni - atomska bomba 
66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse 
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Pri termoelektrarnah, ki že obratujejo vrst;) let 
in ki so hlajene z rečno vodo, doslej šc niso opa
zili povečane tvorbe megle. Trditev o tvorbi 
megle zaradi kakih „raztresenih radioaktivnih je
der" pa je neutemeljena in zato neresna. 

26. vprašanje: AU reaktoiji izsušujejo okoliški 
zrak? 

Odgovor: 
O tem ne more biti govora. Ne glede na to, da 

med vlago zraka io obratovanjem reaktorja ni no
bene zveze, dokazuje tudi meteorološka statistika 
nevzdržnost te teorije. 

V. RADIOAKTIVNOST IN DOZA SEVANJA 

27. vprašana: Kako velika je naravna doza se
vanja za človeka? 

Odgovor: . 
Naravna, genetsko učinkovita do/ii sevanja 

človeka v ZRN je zaradi kozmičnega sevanja oko
li 50 mrem/leto, zemeljskega sevanja prav tako 
50 mrem/leto in zaradi naravnih radioaktivnih 
snovi v telesu 25 mrem/leto, torej skupaj 125 
mrem/leto. (Kozmično ali višinsko sevanje je se
vanje iz vesolja z zelo visoko energijo, sestoji sc v 
glavnem iz protonov. V visoki atmosferi sprošča
jo sekundarno sevanje z nižjo energijo. Sekundar
no sevanje sestoji iz mezonov, protonov, nevtro
nov, elektronov (sestavni delci atoma!) in foto

nov. Fotoni so kvanti energije elektromagnetnega 
sevanja, torej svetlobe, rentgenskih in gama žar
kov. Milirem, skrajšano „mrem", je biološka mor
ska enota sevanja za absorbirano do/o: 1000 
mrem = 1 rem.) 

Od nekdaj so rastline, /ivali in ljudje izpostav
ljeni naravni do/i sevanja. V prejšnjih tisočletjih 
je bila na zemlji do/a sevanja verjetno večja kot 
danes, ker se količina razpoložljivih radioaktivnih 
snovi čedalje bolj zmanjšuje. Danes so vsebovani 
v zemlji in vodi pretežno dolgt>živi railionuklidi 
uran 238 in torij 232 s svojima družinama 
kratkoživih produktov ter kalij 40. Te radioaktiv
ne snovi povzročajo človeku tako notranjo, kot 
zunanjo dozo sevanja. (Nuklid je o/naka /i\ atom
sko jedro!) 

Letna zunanja do/a sevanja /aradi radioaktiv
nih snovi v zemlji je /elo odvisna od geološke 
sestave zemlje inje zelo različna. Ob jugozahodni 
obali Indije na primer (Kerala!) in ob atlantski 
obali Brazilije laliko Izmerijo na /emiji več 1000 
mrem/leto. 

Nadalje je človek i/postavljen tudi d'o/i sevanja 
zaradi kozmičnih žarkov. Ti izvirajo v /ve/dnem 
sistemu Rimske ceste. Ti /arki vdirajo v atmosfe
ro in se oslabijo pri prehodu sko/i /račiu) plast. 
Zaradi tega je razumljivo, da / nadmorsko višino 
narašča tudi do/a ko/mičnega sevanja. 

Radioaktivne snovi, ki jih vsebuje /emlja, pri
hajajo v človeško telo s pitno voilo in našo pre

hrano ter so tam noonakomorno pora/dolijo. Po-
sanie/ni lolesni orgam so li)roj od znotraj i/po
stavljeni prav lako ra/lićni dc)/irovanja. 

2S. vprašanje: Kako \elika je sedanja obreme
nitev človeka z radioaktivnostjo, ki je posledica 
civilizacije? 

Odgovor; 
Motinaroilna komisija /a /ašOitt) prod,sevanji 

priporoča, naj bi bila dodatna ilo/a sevanja nače
loma kolikor mogoče majhna. Kot meja /a do/o 
sevanja, ki je posledica civilizacijo, volja /a spU)-
šno prebivalstvo .SOOO nnom v .^0 lotili. 

Vsota do/ sevanja /aradi moilicinsko uporai)o 
(rentgenski /arki in radionuklidi), ostankov po
skusov jedrskega oro/ja in /aradi jedrsko tehniko 
(posebno proi/vodnje električno energije v jeilr-
skih elektrarnah) torej ne bi smela prekoračiti 
170 mrem/leto. Srednja letna obremenitev /aradi 
medicinske up«)rabe /naša v ZRN okoli 25 mrem. 
v ZDA 55 mrem. Ostanki oksplo/ij po svetu obre
menjujejo prebivalstvo seilaj bistveno manj kot 5 
nuom/leto. Do/a sevanja oseb, ki .stanujejo v bli
žini jedrskih elektrarn, /niiša manj kot I nnom. 
torej je /elo majhna. Za primerjavo jo treba pri-
ponmiti, ila lahko selitev i/ leseno hiše v beton
sko pov/roči /večanje lelno clo/e .sevanja /a več 
miliremov na leto. 

Do/a sevanja iki ko/i (lokalno*) |)ri ra/ličnih 
/ilravstvenih posegih 

Diagnostika: 
rentgenski posnetki 
pljuča (ustne preiskave) 100 nnein 
/.elodec, žolč. ledvice I 500 do >000 mrem 
lobanja. /obje. medenica 
hrbtenica 1000 do 4000 mivin 
Terapija: 
lokalno zdravljenje 
vnetja 50.000 do 1.000.000 miem 
boj proti raku .>,000.000 do 5.000.000 miciu 
kožne bole/hi 10.000.000 mreni 

vprašanje: Ali obstaja gornja meja 
aktivnosti, ki ni nevarna, ali se pričenja ogroža r; 
pri ničli? i 

Odgovor: _ j^i 
Predstojniki stolic za medicinsko radiol^^j^i 

švicarskih univerz so objavili 22. 4. 1^^7I 
izjavo, v kateri so se opredelili glede vpfa^^j [ 
ogrožanja prebivalstva z jedrskimi elektrarna . j  j  
Pri tem so prišli do ugotovitve, da tveganje 
dodatne obremenitve reda velikosti 1 nircm/ . 
ne pomeni nič v primerjavi z nihanjem naraV'i b ^ 
sevanja. jj,.' 

Po.škodbe in učinki zaradi sevanja lahko ; 
pijo v organizmih le tedaj, če je prišlo do nne 
bojnega učinkovanja sevanja z organizinoi^jj^j, 
medsebojna učinkovanja so podvržena 
kalnim zakonom ter so neodvisna od tega. ali ̂  
pri tem za naravno ali umetno povzročeno s . 

nilji' i 
Naravna sevanja, ki so^ ugotovljena f 

so /elo ra/lična. Tako je kozmično sevanje," , 
mo. bistveno odvisno od nadmorske j 
vanje i/ zemeljske skorje je odvisno od i 
radioaktivnih snovi v njej, pri čemer se ne
znatne krajevne ri^zlike. Ker se uporabljajo^^^ ^ 

meljski materiali tudi za stavbe, so tudi pf' 1 
ugotovljena sevanja različne jakosti. |  

i * ^ 

I nakc v/rokc imajo tudi aktivnosli, Ki 
vodah in ki lahko preidejo v človeško telo ® .P ^ 
vodo ali s prehrano. Tudi pri tem ugotavj , 
ustie/ne razlike. pjl- ^ 

Danes še nimamo nobenih obsežnih , 
nih dognanj o dozah sevanja s celega ! 
lahko navedemo le nekaj posameznih vre 

Tako so ugotovili na primer na SvedskenM^|,^ 
prečno gonadno do/.o I 10 mrem/leto. V 
javi s Io srednjo viednostjo pa lahko breZ 
njega nastopa lokalno^znatno močnejše se 

Medtem ko . so dognali v 
(Oberrhoin) 150 mrem/leto, je bila pri 
schvvaiulu (.Sohwarzvald) ugotovljena vre 
1^>00 mrem/lelo. 

A 



MILAN MARKEU JOŽE SPLICHAL 

MAŠA 
PRIJATELJICA 
JUGOSLAVIJA 
Avto je veselo požiral kilometre 

3sfalta. Se malo, še malo — pa bova v 
Sarajevu. Zaželela sva si malo počitka 
po dolgi in naporni poti iz Bihaća 
prek Jajca in Travnika, ko sva ob ce
sti, že čisto blizu sarajevskega pred-
•^estja Ilidže, zagledala značilen bo
sanski prizorček: ob restavraciji se je 
^'' potoček, na njem pa se je vrtelo 
"Mlinsko kolo, ki je obračalo raženj z 
2eio čislano jedjo tamkajšnjih prebi
valcev: „pečenjem". Slovenski želo-
^ec sicer nad tako hrano ni ravno naj-
I 'j l^avdušen, naju pa je bolj pritegni-
a prijazna senca na terasi in nenava

den naslov, s katerim se restavracija 
ponaša: ,,Centar Jugoslavije". Le kdo 
je nadel to ime in za kakšno jugoslo
vansko središče gre, sva radovedno 
premišljala in v restavraciji tudi izve
dela. 

Povedali so nama, da je v bližini, 
komaj nekaj kilometrov stran, točka, 
ki je geografsko središče naše države. 
Odpeljala sva se torej v Rakovico, da 
si Ogledava geografsko središče in še 
sama stopiva na točko, kjer naj bi bilo 
jugoslovansko srce. 

Nobenega napisa ni bilo,.ki bi opo
zarjal, da je tako blizu. Pozvedovala 
sva po vasi, potem ko sva se zapeljala 
I asfalta na razrit vaški kolovoz, kje 
^'vi tisti, na katerega svetu so geodeti 
postavili kamen, ki predstavlja center 
•^aše države. 

JE ZA EN METER 

Ljudje so nama pokazali pot v 
skrbno urejeno hišo z značilnim plo-

okrog vrta, na katerem je cvetelo 
sadno drevje. Hip pozneje sva si poda-

® roke z gospodinjo Ljubico Kešelj. 
reden nam je uspelo povedati, kaj bi 

l^ada, naju je gostoljubno povabila v 
'So in ponudila kozarček prave bo

sanske slivovke. Pogovor je stekel. 
'»Čakajte, da se spomnim," je zače-

^ pripovedovati 53-letna gospodinja 

iz hiše, ki nosi tablico z napisom ,,Ra
kovica 101", v resnici pa pravijo za
selku Vrela. „To je bilo tisto leto, ko 
je bilo moji mali Ranki 7 ali 8 let; 
morebiti je bilo to leta 1960, mogoče 
leto ali dve pozneje. Prišli so tovariši 
iz geodetskega zavoda iz Beograda in 
pomagali so jim sarajevski geodeti. Za
drževali so se kakih 15 dni. Prišli so z 
modernimi aparati; v teh letih sem že 
pozabila, kako se je pisal njihov vodja, 
spominjam se le še, da je bil musli
man. Ob prvih meritvah se niso mogli 
dogovoriti, kje naj bo središče Jugo
slavije, ker jim računi niso šli prav. 
Menda je bilo za en meter narobe . . . 
Še nekajkrat so nato prišli, preden so 
dokončno določili središče naše drža
ve in zakopali v zemljo manjši kamen, 
ki opozarja na to zanimivost." 

H^blca Kešelj: „Slovenskih novinar-
l®v doslej še ni bilo pri nas." 

Prijazna vaščanka nama je pokazala 
središče Jugoslavije. 

Pogovoru se je pridružila še Milena 
Kešelj, 63-letna ženska iz iste vasi. Ob 
tem je zanimivo povedati, da v vsej 
vasi živi ena sama rodbina. Vsi v vasi 
se pišejo Kešelj, njihov rod izvira iz 
Hercegovine. Toda v Vrelu so preživeli 
turško okupacijo, avstro-ogrsko drža
vo in tudi kraljevino Jugoslavijo in ži
vijo tu, domala v središču naše države, 
tudi danes, Slovenci ne poznamo tako 
obsežnih izrazov za sorodstvena raz
merja, kakor jih znajo uporabljati v 
drugih naših republikah. „Napiši ti, 
brate, da sam jetrva, pa će svi znati!" 
se je zasmejala Milena in razložila, da 
sta bila Ljubičin in n"jen mož bratran
ca. „Takrat, ko so dokončno določili 
središče Jugoslavije, je bilo v vasi veli
ko veselje. Zbrali smo se vsi vaščani, z 
nami so bili geodeti z družinami, prišli 
so od televizije. Kot se spodobi, smo 
jedli in pili — in na koncu smo zaple
sali bosansko kolo. Učenjaki, ki so z 
napravami iskali središče, so najprej 
gledali, potem pa so se še oni pridruži-

Vasi Rakovica pravijo domačini Vrela, ker v bližini izvira več studencev. 

VSAK DAN JE KOPAL PO CENTRU 

Potem smo se odpravili po strmem 
klancu proti njivi, na kateri je zakopa
no znamenje. Med potjo smo razglab
ljali, da posestvo ni tako obdelano, 
kot bi lahko bilo. Ljubica je povedala, 
da po moževi smrti sama ne zmore 
vsega dela. „Toda takrat, ko so merili 
s teodoliti, smo prav na tisti njivi po
sejali pšenico. Pokojni mož Ranko se 
ni prav nič jezil, ko so mu potacali 
skoraj vso njivo. Dejal je, da mu ni žal, 
da so jo pogazili, saj se mu vse dotlej 
niti sanjalo ni, da vsak dan koplje po 
srcu Jugoslavije . . ." 

V tem smo prišli na njivo, ki je da
nes posejana z deteljo. Razočarana sva 
bila, ko sva zagledala komaj opazen 
kamen, ki označuje središče. Otroci 
so okrog kamna zapičili nekaj vej in 
nanj položili šopek poljskega cvetja. 
Če ne bi storili tega, je komaj verjet
no, da bi kamen našli med deteljo! 
„Ah, ko je bila moja Ranka še doma, 
je vsako leto sadila georgine, da je bilo 
središče Jugoslavije v cvetju," je 
vzdihnila Ljubica — pa ni bilo mogoče 
v glasu začutiti, ali ji je hudo zaradi 
tega, ker kamen kaže tako zapuščen 
videz, ali zaradi tega, ker je Ranka 
zdoma. 

SAMO OTROCI IN OVCE? 

Nehote sva se spomnila zgodbe, ki 
sva jo slišala v vasi: ob pompu, ki so 
ga imeli takrat, ko so zakopali v zem
ljo kamen, se je pojavil v Rakovici tu
di takratni srednji krilec v nogometni 
ekipi Sarajeva Crnogorac in je brcnil 
žogo s središča Jugoslavije. „Pa si 
enkrat brcnil žogo z resničnega cen
tra!" so ga pozneje dražili. Danes je 
vse skupaj le še spomin, saj'zaidejo h 
kamnu le otroci, kadar ženejo na pa
šo, in od časa do časa kak turist, ki po 
nerazumljivem naključju zaide v ta si
cer lepi, toda odmaknjeni kraj. Dolgo
dlake bosanske ovce se sprehajajo po 
travniku, ki je prav gotovo zaslužil, da 
bi ga vsaj malo uredili, mu posvetili 
več pozornosti. Marsikdo bi že iz ra
dovednosti rad stopil v srce Jugoslavi
je. Končno: središče naše države je 
vendar eno samo! 

KAJ JE TO: 
GEOGRAFSKO SREDIŠČE? 

Pozneje sva poizvedovala, da bi kaj 
več zvedela o središču Jugoslavije. Kaj 
ta točka pravzaprav pomeni? Ugoto
vila sva naslednje: iskanje geografske
ga središča ni novost. V stari Jugosla
viji so določili za tako središče točko 
v vasi Mil ići blizu Srebrenice. Ko pa so 
se po drugi svetovni vojni matični de
želi priključile še Istra in nekateri oto
ki v Jadranskem morju, je bilo potreb
no geografsko središče ponovno dolo
čiti. Strokovnjaki iz zvezne geodetske 
uprave in iz sarajevskega zavoda so 
pod vodstvom Branka Salačina začeli 
z novim delom: morali so poiskati to-
čj;:o, kjer se sekata srednji poldnevnik 
in srednji vzporednik naše države. Po
iskali so karakteristične točke: najbolj 
oddaljene severno, južno, vzhodno in 
zahodno točko v Jugoslaviji in s po
močjo najpreciznejših instrumentov, 
teodolitov Vild T 2, so krnalu prišli do 
Kešeljeve njive Djevac Do pod Batalo-
vim brdom v Rakovici. Ugotovili so, 
da je do skrajnih točk naše domovine 
na severu i.i jugu po 334 km, na vzho
du in zahodu pa po 387,5 km na 44. 
vzporedniku. V nedeljo, 12. maja 
1962, ob 13. uri in 17 minut so do
končno povedali: središče Jugoslavije 
je tu — in so zakopali kamen . .. 

MAJHNI, A PRAVI 

Na sprehodu po tem zanimivem za
selku so najino pozornost vzbudile še 
majhne lesene hišice nad potočkom, 
ki je veselo žuborel po kamniti strugi. 
Številni izviri so se združevali pod va
sjo v malo večji potok; sodila sva, da 
je vas dobila svoje ime Vrelo — temu 
bi lahko v slovenskem jeziku rekli iz
vir — prav po teh številnih neugnanih 
vodicah, ki so pršele po zjedenih kam
nih. A kaj naj pomenijo lesene hišice? 
Preden sva vprašala prebivalce tega 
kraja, ki že stoletja v istem rodu živijo 
na tej bosanski zemlji, sva zagledala 
lesene, z mahom obložene cevi in pa 
manjša kolesa, bolj podobna ladijskim 
večperesnim vijakom kot čemu druge
mu. 

Čeprav sva vajena mlinov, nisva va
jena takih. Tisti na dolenjski Krki so 
neprimerno večji, trdno zidani, na tri 

ali celo pet tečajev, marsikje še s sto
pami; sodijo skratka med trdna gospo
darska poslopja ali samostojna gospo
darstva . .. Zato sva bila zares prese
nečena, ko so nama domačini poveda
li, da so te majhne hišice, v katerih je 
komaj toliko prostora, da še človek 
pošteno obrne — vodenice ali mlini. 

Odprli so nama torej tako vodenico 
sredi vasi. Pokazali so, kako spuste vo
do po lesenem koritu. Spet naju je ča-

Krogec na sliki označuje prostor na travniku, kjer je zaraslo znamenje, ki ozna
čuje središče Jugoslavije. Ko so to točko iskali, je bila namesto travnika tu 
njiva. 

Značilne bosanske vaške naprave — 
vodenice izgubljajo svoja nekdanja 
obeležja in postajajo drugačna. Nek
daj povsem lesene vodenice skoraj ni 
več najti. 
kalo presenečenje; iz vode, ki jo je bi
lo komaj kaj videti, so v curku po lese
nem koritu spravili v vrtenje mlinski 
kolešček. Ta curek seveda dolenjskega 
mlinskega kolesa niti premaknil nebi. 
Njihovo mlinsko kolo, ki je nekajkrat 
manjše in postavljeno vodoravno pod 
leseno hišico, tako da voda zviška pa
da nanj, pa se je začelo veselo vrteti. 
Zgoraj v hiši smo opazovali, kako se je 
začel obračati tudi mlinski kamen. V 
bistvu je mlin popolnoma tak, kot so, 
recimo, mlini ob Krki, le da je znatno 
manjši. Omembe vredno pa je, da me
lje mlin kljub svoji majhnosti prav do
bro, saj ima tudi kolo, s katerim je 
mogoče določiti, kako fino moko bo 
zmlel! 

Ta majhnost ima svoje prednosti. 
Vsaka hiša si lahko postavi svoj mlin. 
V vasi Vrelo so to možnost tudi izko
ristili in vsako gospodarstvo ima svoj 
mlin. Kešelji trdijo, da to zares ni bilo 
težko, in se smejejo: „Ima kod nas 
vrela ko na vrelu Bosne!" 

Ko sva prejšnje dni med potova
njem po Bosni opazovala te majhne 
lesene hišice, sva ugotavljala njihovo 
tipičnost: vsi ti mlini so bili v celoti 
narejeni iz lesa in tudi pokriti so bili s 
skodlami. Žal sva opazila, da je veliko 
teh mlinov na pol razpadlih in zapu
ščenih. Pri Kešeljih v Vrelu niso ne 
razpadli ne zapuščeni — so pa že spre
menjeni. Kriti so z opeko ali pločevi
no in nekateri stoje na betonskih 
opornikih. Morebiti s temi mlini, ki 
izginjajo ali se modernizirajo, izginja 
tudi del podobe stare Bosne ... 

In ko smo se poslavljali, so Kešelji, 
ti prijazni prebivalci okrog središča 
Jugoslavije, vzkliknili v slovo: „Sre
čno hodita! Bila sta prva Slovenca v 
središču Jugoslavije!" 

(PRIHODNJIČ: 
OSTALI SO BREZ KARAVAN) 

Stala sva v srcu Jugoslavijej 



To stran ste napisali sami! 

V okviru proslav 30-letnice svobode in zmage nad fašizmom je 
Dom JLA priredil izlet za starešine, uslužbence JLA in njihove 
družine. Obiskali so rojstno hišo tovariša Tita, spominski dom v 
Kumrovcu, muzej kmečkega upora in spomenik Matiji Gubcu v 
Gornji Stubici. 

NEPOZABNIH 14 DNI 
Na Debelem rtiču letuje zdaj dru

ga izmena otrok z območja 00 RK 
Novo mesto. Vsem je lepo, saj je 
sonca in morja dovolj, pa tudi hrana 
jc izdatna. 

8. julija nas je obiskala delegacija 
iz Novega mesta. Predstavnike ob
činske skupščine, zdravstvenega do
ma in 00 RK je zanimalo, kako po
teka naše letovanje. Bili so zadovolj
ni. 

Veselo presenečenje smo doživeli 
v četrtek, ko smo dobili več izvodov 
Dolenjskega lista. Otroci so ga dobe
sedno razgrabili in prebrali od začet
ka do konca. 11. julija je bilo naše 
veselje še večje, saj nas je obiskala 
tovarišiea iz 00 RK Novo mesto in 
nam pripeljala vrečo raznovrstnih 
igrač. Veselju ni bilo konca. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam 
omogočili preživeti nepozabnih 14 
dni ob morju. 

Otroci in vzgojiteljici 
MILKA SIMONIČ 

l-ANIKA KORKNIĆ 

Spet kalijo nočni mir! 
Lani smo stanovalci iz okolice 

hotela Kandija izvedli „mali referen
dum" in se izrekli zoper t i. „živo" 
glasbo na vrtu omenjenega hotela, 
ker nam jemlje pravico do nočnega 
počitka, ici nam je zagotovljena tudi 
po zakonu. 

In kako je letos? Se preden je 
bilo izdano dovoljenje, je v zadnjih 
dneh maja ansambel že igral, glasno 
kot le kaj. Glasbo pa spremljajo 
hrup, kričanje, trušč avtomobilov in 
mopedov; vse to se vleče tja do pol

noči, čeprav je glasbe konec že ob 
22. uri. 

V uradnem listu jasno piše, da je 
„živa" glasba dovoljena le, če ne 
moti bolnišnic, stanovalcev itd. Tra
jati ne sme dlje kot do 22. ure oziro
ma v izjemnih primerih do 23. ali 
24. ure. Za primer hotela Kandija 
izjemnost na pride v obzir, torej 
velja 22. ura, tej pa mora slediti 
popoln mir in red. Za kršitelje so 
predpisane kazni. Za nerede na pri
reditvenem prostoru odgovarja vod
stvo podjetja, za nerede na cesti pa 

VOJAKI DAROVALI KRI 

Nedavno jc ekipa za transfuzijo 
krvi v enoti Rada Petrovima zbrala 
več kot 40 litrov te dragocene teko
čine. Vojaki in starešine so se prija
vili v velikem številu. Med njimi so 
tudi taki, ki redno darujejo kri. Naj
več priznanj in diplom pa jc do se
daj dobila enota tovariša Mirka Bog-
danoviča, ki ima tudi rekord glede 
darovane količine krvi. Veliko za
slug za to ima mladi komandir Mir
ko, ki je sam že desetkrat dal kri in 
je tako dober zgled za svoje vojake. 

Pohvalo zasluži tudi enota Marja
na Pivka, ki ne zaostaja veliko za 
Mirkovo enoto; iz te enote je daro
valo kri 20 vojakov. 

L. DRAŽIC 

PONOSNI 
NA CESTO 

Dela na partizanski magistrali na 
odseku Črnomelj - Adlešiči so v 
glavnem končana. Položili so asfalt 
do Adlešič. S tem se je uresničila 
velika želja tukajšnjega prebivalstva. 

Asfaltna cesta poteka po stari, za
to so morali izvršiti precej popravil: 
izravnali so ovinke, znižali klance in 
tako usposobili cesto za vse bolj na
raščajoči promet. Posebno težka so 
bila dela na odseku Bedenj - Adleši
či. Cestno podjetje Novo mesto je 
kamniti teren zmoglo s težko meha
nizacijo. 

Pomen ceste je precejšen: ne sa
mo da so se z r\jo odročni kraji od
prli svetu, da bo zdaj več možnosti 
za zgraditev kakšnega industrijskega 
obrata, tudi turizmu so se vrata od
prla. Lepi kraji in Čista Kolpa bodo 
gotovo pritegnili več popotnikov, 
kot so jih do sedaj. 

Prebivalci smo globoko hvaležni 
naši socialistični skupnosti, ki je 
omogočila, da smo dobili cesto, na 
katero smo ponosni in nam resnično 
veliko pomeni. 

V. P. 

ZAHVALA 
UPOKOJENCEV 

IZ KRŠKEGA 

Tovarna celuloze in papirja „Dju-
ro Salaj" iz Krškega jc 6. julija slavi
la trojni jubilej: 36-letnico obstoja 
tovarne, 30. obletnico osvoboditve 
in 25-letnico delavskega samouprav
ljanja. Ob slavju niso pozabili tudi 
svojih nekdanjih delavcev, ki so zdaj 
upokojeni. Povabili so nas na ogled 
novih delovnih prostorov, po ogledu 
pa smo odšli na stadion Matije 
Clubca, kjer je direktor Janez Ro-
škar orisal razvojno pot tovarne in 
njene načrte za vnaprej. Sledil je 
kulturni in zabavni program. Upo
kojenci smo bili lepo pogoščeni, za 
minulo delo pa smo bili nagrajeni 
vsak s po 1500 din. Odlično smo se 
počutili in se pogovarjali z nekdanji
mi sodelavci, ki še zdaj prispevajo k 
uspešnosti tovarne. Upokojenci se 
kolektivu tovarne lepo zahvaljujemo 
in ga dajemo za zgled ostalim delov
nim organizacijam. 

Dragoslav Jurič v enoti Živadina 
Janjiča je bil od prvega dne najboljši 
vojak. Želo marljiv, discipliniran in 
vztrajen pri vsakodnevnih nalogah je 
bil večkrat pohvaljen, nagrajen inje 
dobil čin razvodnika. Še bolj se jc 
zagrizel v delo in njegov oddelek je 
postal najboljši v enoti. Kot največje 
priznanje jc Jurič dobil značko 
„Zgleden vojak". 

„Značka jc zame največje prizna
nje v življenju. Tudi če bi kdaj ka
sneje dobil še kakšno odlikovanje, 
mi bo to ostalo najdražje in se ga 
bom vedno spominjal," je rekel to
variš Jurič. 

kršitelji. V primeru hotela Kandija 
očitno ne odgovarja nihče, kajti 
pogosto se derejo do polnoči in še 
čez. 

V oči bode tudi dejstvo, da za 
drag denar popiva tudi mladi rod. 
Kaže, da ne bo zmanjkalo naraščaja 
pijancev in bo treba pripravljati ve
selice čez cel dan, ne samo zvečer. 

In zdaj javno vprašujem pristojne: 
Koliko prekrškov je zagrešil hotel 
Kandija? Kolikokrat je bil kazno
van za te prekrške? In če ni bil, 
zakaj ni bil, kajti prekrški so bili 
tudi tako očitni, da so sledili tako 
ustni kot pismeni protesti, pogosto 
pa je posredovala tudi milica! 

JANHZ KOLKNC 
Trdinova 5 

NOVO M F STO 

Voda teče v jamo 

Dragoslav Jurič, najboljši vojak 
v enoti. 

Kdo je odgovoren za 
popravila v Šalki vasi 

Ali ima Kočevska res preveč pit
ne vode? To vprašanje si zastavlja 
človek, ko vidi, kakšen odnos imajo 
posamezniki, pa tudi stanovanjska 
podjetja do tako potrebne življenj
ske tekočine. Nekdo od stanovalcev 
v Šalki vasi 92 je pokvaril vodovod
no pipo in voda že več kot teden 
dni noč in dan odteka v straniščno 
jamo. Pipa jc bila že večkrat pokvar
jena in popravljena, toda za zadnjo 
okvaro se stanovanjsko podjetje nič 
ne zmeni, čeprav je bilo obveščeno. 
Če vemo, da v bližnji Suhi krajini 
ljudje nimajo vode niti za najnujnej
še primere, se zastavlja vprašanje, 
kaj je cenejše: ali tisoč in več litrov 
vode ali popravilo pipe? 

Ker nekateri menijo, da za druž
beno lastnino ni treba odgovarjati, 
bi moralo proti njim ukrepati stano
vanjsko podjetje. Se najbolj učinko
vit bi bil udarec po žepu. Seveda pa 
bi moralo tudi stanovanjsko podje
tje pokazati več zanimanja za popra
vila v hišah 91 in 92 v Salki vasi, v 
katerih prebiva 32 strank. 

MARJAN SLAPŠAK 
Kočevje 

Predsednik DU Krško 
DUŠAN STUPAR 

Ob 20-letnici ustanovitve ZŠAM Slovenije so 12. julija v likovnem 
salonu v Kočevju odprli razstavo o razvoju in dejavnosti te organi
zacije. (Foto: Brus) 

France Slana: DOLENJSKI KOZOLEC, 1975 — S slikaijeve retro
spektivne razstave akvarelov (1945 — 1975) v Lamutovem likov
nem salonu v Kostanjevici. 

NAGRADE VSTAJE 1975 PODELJENE 

Štirje pisci in slikarka 
V knjigah obravnavana tudi Dolenjska z Rogom 

Ob koncu minulega tedna so 
podelili v Ljubljani „Nagrade 
vstaje slovenskega naroda za le
to 1975". Janez Tomšič jo je 
dobil za knjižno delo Narod
noosvobodilni boj na Jadranu 
in slovenski pomorščaki", dr. 
Ivan Kalinšek za knjigo „Zdrav
ljenje ranjencev v slovenski cen
tralni vojno partizanski bolni
šnici", Cita Potokar za slikarski 
opus iz taboriščnega življenja, 
Rudolf Hribernik-Svarun za 
obsežnejše delo „Dolomiti v na
rodnoosvobodilnem boju" in 
Lado Ambrožič-N ovijan za mo
nografijo o Cankarjevi brigadi. 

Tomšičeva knjiga je prvo delo v 
slovenščini,- ki obravnava NOB na 
morju ter potek, posebnosti in obli
ke partizanskega pomorskega boje
vanja. Dr. Kalinšek se je lotil stro
kovne obravnave zdravljenja ranjen
cev NOV in POS v največji partizan
ski bolnišnici na Rogu. Od 10.000 
ranjencev in bolnikov, ki so se tam 
zdravili, je sistematično in analiti
čno obdelal 7.475 primerov, izsled
ke pa vzporedil z rezultati zdravlje
nja v drugih velikih armadah med 
drugo svetovno vojno. Poznavalci 
trdijo, da je delo dr. Kalinška prva 
tovrstna znanstvena razprava na sve
tu. 

Slikarka Cita Potokar se je letos 
predstavila v Kranju z deli, ki jih je 
navdihnilo grozljivo doživetje tabo
riščnega življenja. V taborišču seje 
Potokarjeva znašla kot izrazito levo 
usmerjena izohraženka. Rudolf Hri

bernik-Svarun je v svoji knjigi raz-
prcdel zanimivo pričevanje o Polho-
grajskih Dolomitih v NOB kot poli
tičnega in vojaškega zaledja parti
zanskih enot. 

V monografiji o Cankarjevi briga
di je Lado Ambrožič-Novljan poleg 
izčrpnega opisa te brigade nanizal 
širšo dinamiko NOV na Dolenjskem 
in Notranjskem. Za knjigo pravijo, 
da je pisana z znanstveno raziskoval
no tehtnostjo ob uporabi dosegljivih 
virov in gradiva. 

LEBANOVI ROKOPISI 
V ŠTUDIJSKI 

KNJIŽNICI 

Upokojenec Maks Kalanje nedav
no daroval novomeški študijski knji
žnici rokopise mladinskega pesnika 
in pisatelja Janka Lebana, ki je zad
nja leta preživel v Novem mestu. Le-
ban jc pred svojo smrtjo zapustil Ka
la novemu očetu, novomeškemu 
nadučitelju, za „ameriški kovček" 
rokopisov in korespondence. Med 
vojno in pri selitvah se je literarna 
zapuščina Janka Lebana precej po
razgubila, SJj so se ohranili le štirje 
rokopisni zvezki. Študijska knjižnica 
je tudi za tako darilo hvaležna, siij jc 
z Lcbanovo ostalino znatno obogati
la svoj rokopisni fond. 

Ob tem je potrebno omeniti tudi 
darilo, ki ga je v Študijsko knjižnico 
Mirana Jarca prinesla upokojena 
učiteljica Lma Kranjc, vdova po 
prof. Rudolfu Kranjcu iz Novega 
mesta. Darilo obsega večje število 
knjig i/ Kranjčeve družinske knjižni
ce. 

I. Z. 

Prost pristop še »v zraku« 
Novomeška študijska knjižnica nima denarja, da 

bi lahko že letos uresničila zakonsko določilo 

O potrebi, da bi se kulturni 
delavci na Dolenjskem zbližanin 

organizirali v klubu (združenju, 
društvu? ), je govorilo že več P? 
sameznikov, pa tudi nekaj črn"3 

jc že šlo za priložnostne zapi5?' 
ki so poudarjali, kako nujno J« 
iztrebiti razdrobljene, P°aJ 
mične poskuse v tej ali oni sni# 
in „energijo speljati v enoten & 
nal". Ostalo je pri besedah, 
vorjenih in zapisanih, kluba dfr 
lenjskih kulturnih delavcev paM 

Leto 1975 je rok, v katerem 
morajo tudi študijske knjižnice 
v izposoji uvesti prost pristop h 
knjigi. To zakonsko določilo že 
nekaj časa povzroča glavobol 
tudi Študijski knjižnici Mirana 
Jarca v Novem mestu. Njen 
upravnik Bogo Komelj namreč 
trdi, da letos zavoljo pomanjka
nja denaija v Novem mestu tega 
določila ne bodo mogli uresni
čiti. Njegove ugotovitve so: 

„Za razgrnitev knjižnega fonda in 
uvedbo prostega pristopa bi potre
bovali tri večje dvorane. Pridobili hi 
jih le z novogradnjo, na kar pa /daj. 
ko so denarne stiske še posebno hu
de za kulturo, ne moremo računati. 
Tudi notranje.preureditve z dozida
vami in prezidavami ne bi prinesle 
zadovoljive rešitve, sicer pa je spet 
vprašanje, ali se knjižnična dejav
nost lahko širi in razvija po sodob
nih metodah v 300 do 500 let starilr 
stavbah." 

Knjižnični prostori so natrpani s 
fondi, prostora pa zmanjkuje tudi za 
obiskovalce. Ko bo uvedeno usmer
jeno izobraževanje in ko bodo slekli 
oddelki višjih šol, bo naval še večji. 
Računajo tudi na povečano zanima
nje po strokovni literaturi, ki jo 
knjižnica hrani. Zato se je rodil 
takle predlog: s pomočjo gospoda/-
skih in drugih delovnih organizacij, 
ki tako literaturo najbolj potrebuje
jo, naj bi v Novem mestu zrasli novi 
knjižnični prostori. V lomi. ki bi go
tovo ne bil majhen, bi vključili tudi 
fonde sedanjih strokovnih knjižnic, 
ki jih imajo nekatere delovne organi
zacije. 

Bogo Komelj podčrtujc to potre
bo s lakirnic razmišljanjem: .,Ze 
dolgo hode v oči dejstvo, da se indu
strija hitro razvija, knjižničarstvo pa 
ne gre nikamor. Pri nas ni drugače: 
Študijska knjižnica Mira IVI Jarca ima 
temeljite fonde za slavist iko. germa
nistiko in umetnost ler temeljna 
Icksikalna dela. slabo pa jc razvit 
fond za panoge, ki jih razvija dolenj
ska industrija. /. novo „združeno" 
knjižnico, če jo lahko tako imenu
jem. hi ne le okrepili tovrstno litera
turo, a m pu k ludi omogočili, da hi 
bila literatura dostopna vsakomur, 
kdor bi se zanjo zanimal. Marsikaj 

tega bi lahko uresničili ze zdaj, ko 
hi dobili ustrezen razmnoževalni 
strojček. Bralec poslej v roke ne bi 
dobil „originalnega" izvoda, marveč 
kopijo, ker pri kopijah ni omejene
ga števila, bi tako ustregli hkrati več 
interesentom za isto knjigo. Na ža
lost je treba reči, da si knjižnica pri 
sedanjih sredstvih pogosto ne more 
privoščiti več kot en izvod nove 
kniiue." 

I. Z. 

NAIVCI NA TUJI M V argen
tinskem glavnem mestu Bucnos 
AircsM pravk;ir razstavljajo 30 del ju
goslovanski naivci. Po pisanju argen
tinskega liska gre za eno najbolj 
uspelih razstav zadnjih let. Dokaz za 
to sta tudi velik obisk in ugoden 
sprejem pri likovni krinki. Veliko 
pove tudi podatek, daje bilo že prvi 
dan odkupljenih 1 7 slik. 

„KRICAC" Partizanska knjiga 
je v knjižni zbirki „01 •" izdala knji
go „Kričač", ki jo je napisala Sonja 
Reisp. (Ire /a zgodovinsko doku
mentarno delo, ki upošteva spomin
ske izjave in arhivsko gradivo o delo
vanju „Kričača". radia Osvobodilne 
fronte v letih I 441 1442. 

RAZSTAVA NOVOMI SKICA 
ROJAKA Prejšnji četrtek so v avli 
ljubljanskega Doma tiska odprli raz
stavo slikarskih olj amaterskega sli-' 
karja Staneta Rakarjarpo rodu No-
vomeščana. zdaj črkoslikarja pri ča
sniku Delo. 

I Dl N NAJ BOI J Šil I Na 9. 
mednarodnem filmskem festivalu v 
Moskvi so v uradni konkurenci pre
dvajali tudi jugoslovanski film „Uži-
ška republika režiserja Zike Mitro-
viča. Po mnenju sovjetskih kritikov 
je to eden najboljših filmov, ki so 
bili posneti v socialističnih deželah 

„n prikazujejo ljudski odpor proti fa-
lašizimi. 

I AJOVK DRlUil Na medna
rodnem tekmovanju dirigentov, po
svečenem pokojnemu mojstru tak

tirke (Juidu Canlelliju, jc v. '  .;<)*• 
Scali slovenski dirigent Uro* 
skupaj z Američanom C. ^ f 
gom dobil drugo nagrado-
zanj gotovo veliko priznanje- >. 

JOZSI-1- LENGYi:i U N l K  jo^' 
Budimpešti je umrl 79-lctn> 
Lengvcl, eden najboljših n u* cd ;-
pisateljev. V celi vrsti P r lf>., rs^ 
spisov je orisal pot " i a

|  •, 
ljudstva do socializma, , c | t-l°' 
njan od stalinizma, za s V°Jc

v no ^ 
je dobil tudi največje t , r 7£0s$u t : 1  

znanje, nagrado „Lajosa 

_. kaM 1,1 J Sandi Leskovec: JOJ. /Pol0' 
DEL, lesorez, 1975. 
Branko Sladič) -jMt\ 

kultura 
in 

izobra
ževanje 

SKROMEN IN MARLJIV 

PVHMVfins 
Pričujoči zapis nima naIJ^j 

udrihati po tem in onem, j -
morali kaj storiti že po sluzt' n 
dolžnosti, marveč želi zgolj ° ni 
tliti in morda nekoliko širše z l ja 
ti to aktualno vprašanje. Za11?. j„ 'J 

mo si, kaj bi lahko POP^- hili fV 
naredil tak klub (v njem t" j 3, 
kulturni in drugi javni ?c **• 
ustvarjalci, poustvarjalci in 
nizatorji itd.)! Odgovor jc ^ d 
tek: mnogo. Poleg tega, da j. s 
prirejal zanimive pogovore o, .fl nj 
turi, umetnosti, arhitekturi 
drugih področjih (za okrog' u 
oglato mizo!), bi bil klubT® ^ z; 

pobudnik za številne akcije- ^ 
jc vprašanje dolenjske revije. 
vitev Dolenjske založbe, P° „je 
za skupno dolenjsko P^ z |t ji 
p o s a m e z n i k o m  i n  s k u p i n a >  
dosežke na splošno kultu"*,. * 
umetniškem, družbenem if< * 
gih področjih (npr. °*.tP 

Trdinove nagrade kot dolcnJ * ^ 
ga priznanja) itd. Pri teh skup ^ 
snovanjih udeležencev nc . 
omejeval kompleks „obci^Jo 
plotov", četudi bi vsak ^ ^ jo Č 
občini še vedno delovali ko| 
zdaj (v kulturnih društvih, " • 
novah, združenjih, oigai)1? 
jah). Tako bi vsaj moralo bit';_. | 

Za zgled (ne za posnema J _ 
bi lahko imeli klub kulturni"^' 
l a v c e v ,  k i  s o  g a  o s n o v a l i  *  J , .  
čevju pri ZKPO, pdvprašah- ^ 
pravzaprav združuje! njiho^jL^ n; 
(in več) članov, kar jc za ob .1 q 
s trikrat manj prebivalci, ko' ^ ̂  
ima novomeška, že kar fcnon\r v 

Ir. tudi naučili bi se lahko m . . 
kaj pri kočevskih zagn"".^, ^ 
Kajpak je ta misel za razn1' | Q 

kakor so za razmislek tudi ^ 
predlogi. jL)Sy 

v ' 
AVSTRIJA BO VRNI^ ; 

KULTURNE 
DRAGOCENOSTI j 

Na Dunaju so pred kratkimi; 
pisali avstrijsko-jugoslovansk' 
kol, po katerem bo Avstrija ^ 
Jugoslaviji več kulturnih " ^ 
nosti, ki so jih nacisti med jt 
vojno odnesli iz naših kraj 
ozemlje Avstrije. 
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Trije novomeški mledinci! 
Odlične uvrstitve mladih kolesarjev na memo-

rialni kolesarski dirki v Dolu pri Ljubljani 
1 i 

Na tradicionalni krožni kolesarski dirki v Dolu pri Ljubljani so v 
mladinskih konkurencah nastopili tudi Novomeščani, ki so potrdi
li, da uvrstitve na državnem prvenstvu prejšnjo nedeljo v Novem 
mestu niso bile naključne. Med mlajšimi mladinci so se namreč kar 
trije uvrstili na najboljša mesta, dobro pa je vozil tudi Mijajlović pri 
starejših mladincih. 

Zveriženi ostanki kombija, v katerem sta umrla Vladimir Mijatović 
in Milorad Kandić. Motoija ni, ker ga je odneslo 20 metrov daleč 
na polje. (Foto: M. Bauer) 

Dvojna smrt v kombiju 
Vladimir Mijatović iz Beograda je pri Drnovem 

nenadoma zavil v levo - v tovornjak 

V soboto, 19. julija, se je 20 minut po polnoči zgodila na odce
pu avtomobilske ceste pri Drnovem prometna nesreča, v kateri sta 
izgubila življenje 19-letni Vladimir Mijatović iz Beograda in njegov 
sopotnik v kombiju, 36-letni Milorad Kandić iz Trzlića. Gmotne 
škode je za 240.000 dinatjev. 

Rezultati - mlajši mladinci: 
1. Vehar, 2. Zrimšek, 3. Turk 
(vsi Novo mesto), 4. Zanoškar 
(Rog), 5. Kojc (Branik), vsi v 
času 1.26, 16 (povprečna hi
trost 44,5 km na uro!). Ekipno: 
1. Novo mesto, 2. Rog, 3. 
Hrastnik. 

Starejši mladinci: 1. Bogović 
(Metaliacommerce), 2. Mijajlo
vić (Novo mesto), 3. Ropret 

(Sava) — vsi 1,26.16. Ekipno: 
1. Sava Kranj, 2. Novo mesto, 
3. Metaliacommerce Zagreb. 

Novomeški kolesarji so se od
lično odrezali tudi v skupnem 
seštevku vseh kategorij — za 
kranjsko Savo so zaostali 5 
točk in se uvrstili na drugo me
sto, z enako prednostjo pred 
ljubljanskim Rogom. 

Sreča v nesreči je, da je cestišče 
zaradi odcepa in priključkov na tem 
kraju tako široko, da sta lahko Juri-
šič in Simić, ki ju je oplazil beograj
ski kombi, ustavila na parkiriščih. 

Zaradi nesreče je bil ves promet 
na tem delu avtomobilske ceste za
prt dve uri, delno oviran pa še nekaj 
ur več. 

Tov 

Nesrečna avtostoparja 
®fnjak, ki je ustregel fantoma, ker sta bila za
mudila avtobus, se je prevrnil po pobočju 

Ko 
tu V0L V0Znik tovornjaka Mladen Zupančič iz Gradca pri Karlov-

1 ^^ošn"V L0re^' 15. julija, iz Novega mesta proti Metliki, je v 
na M..J,Cah.v^ v kabino stoparia Zijada Zukanovića in Suleima-
^Mujanovića. 

i avt°bus DJ 'hCI sta blla zamudila 
Itesta kiJr ot uPrav^a iz Novega 

Bfa£du k blla na zdravniškem 
i? v rudniku K° ri?meravata zaposli

lo. Vmes et ^niZanca, proti Metli-
1 pod 

s.ta Ustavljala avtomobile.' 
' n#k z v • VasJ° Jc začelo tovor
nem« °Zn^om in sopotnikoma v 

stranjo .• f^^inku zanašati, z levo 
v°rniai- • v °dbojno ograjo, to-
ttcil ie v C Za?uH,a'° za 180 stopinj, 
^ Prevrnil^13''0 ^e z desno stranjo in 
^sto u- P° nasipu 7 metrov pod 

Jfjeobstal s kolesi navzgor. 

A^OTEST POZELENEL 
1 z0^!® ^ranc Ilar iz Stranske 

*®li trčil „ Im avtom pred Uršnimi 
<£l Ivan WZ-Z VpreS°' ki J° Jc vo" 
t.k°de io ,enicar a Smolenjc vasi. 

^ Pihnili ^.000 dinarjev. Ko je 
;nel čez poiov?a,onček'je ta p0"16' 

Sopotnika jc vrglo iz kabine, hu
do ranjenega Zijada Zukanovića so 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Leži v šok sobi. 

Gmotne škode jc bilo za 50.000 
dinarjev. 

EDEN BREZ IZPITA, 
DRUGI PO LEVI 

V nedeljo popoldne jc Stanislav 
Hočevar iz Stare vasi pri Škocjanu 
peljal z avtom brez vozniškega dovo
ljenja skozi Staro Bučko. Naproti 
mu je v nepreglednem zavoju po levi 
pripeljal z avtom Franc Kac iz Ptuja. 
Trčila sta, škode je za 13.000 din. 

'ICO. 

UKRADEL DESNO IN 
LEVO KOLO? 

^nani^' j2 f7- na 18. julij je še 
,ukadpi jtori,cc demontiral in 

'^ka t; es.no sprednje kolo s 
vetn L 8a je na Zagrebški v No-
n^iČ.? U Pakirala Ruža Vra-

je zmikavt ukradel 
8a je n« SJC lcV0 kol° s fička> ki 

nu^M^govski v Novem me-
Jebiti v. A'°jz Krhin. Gre mo-

^sest4te
ffč^u'ki sipo de" 

maum 

VINJEN PODRL KOLESARKO 
- V nedeljo, 13. julija popoldne, ie 
Franjo Trbušič iz Črnomlja z oseb
nim avtomobilom na cesti pri Lo
kvah zaradi prehitre vožnje podrl 
11-letno kolesarko Polonco Geltar 
iz Črnomlja. Polonca je padla na po
krov motorja, razbila vetrobrunsko 
steklo in obležala na cesti. Odpeljali 
so jo v novomeško bolnišnico, lest 
je pokazal, da je Trbušič vozil pod 
vplivom alkohola. 

ZA VEČ KOT DVE URI ZAVRL 
PROMET - 15. julija je na avtomo
bilski cesti v Doljnjem Podborštu 

Kaj bomo danes delali pri uri telesne vzgoje? 

ŠPORTNI KOMENTAR 

Jo plavanje prepovedano? 
Zakaj imamo na Dolenjskem en sam plavalni 

klub, Celulozar v Krškem? 

vozniK tovornjaka Rafael Lekše iz 
Dolge Rake zapeljal v blagem de
snem ovinku na rob ceste in peljal 
po njem 64 metrov. Ko je hotel za
viti nazaj na cesto, je zapeljal v jarek 
in se prevrnil. Škode je za 60.000 
din. Promet je bil zaradi nesreče ovi
ran do 1 7. ure. 

OTROK SE JE ZMEDEL V 
Sržakih jc zdomec Nikola Radjeko-
vić iz Radjckovičcv 15. julija podrl 
3-letncga Jožeta Simoniča, kije pre-1 
čkal cesto s skupino otrok, se na 
sredi poti premislil, hotel steči nazaj 
ter tako zaprl pot avtu, ki ga je za
del z levimi vriti. Radjcković nesre
če ni mogel preprečiti. Malega 
Jožka, ki se je potolkel po glavi, so 
prepeljali v novomeško bolnišnico. 

PREHITRO IN BRK Z IZPITA - V 
petek jc v Drenovcu pri Vinici Franc 
Simčič iz Hrasta pri Vinici na nere
gistriranem motorju v levem ovinku 
srečal skupino delavcev, zaVil v levo 
in podrl kolesarja Zdenka Bosanca 
iz Bosancev. Kolesarja so odpeljali v 
novomeško bolnišnico. Simčič nima 
vozniškega dovoljenja in jc vozil pre
hitro. 

PO NESREČI ODPELJAL . . 
V nedeljo dopoldne jc na krajevni 
cesti v Trcbclncm voznik osebnega 
avtomobila Martin Jane i/. Štaten-
berga med prehitevanjem zadel 
76-letno Marijo Pucclj, ki je šla po 
desni strani ceste. Jane jc po nesreči 
odpeljal naprej. Pucljcva se zdravi v 
novomeški bolnišnici. 

OTROK PRITEKEL PRED 
AVTO Anton Penea iz Male Cika-
ve pri Novem mestu v nedeljo po
poldne kljub zaviranju ni mogel pre
prečiti nesreče, ko je v Tr novcu pri 
Metliki nenadoma stekla pred. nje
gov avto 5-lctna Branka Jurajevcič 
iz Podzemlja. Ranjeno deklico so 
odpeljali v bolnišnico. 

S plavalno nepismenostjo smo 
se zadnja leta bolj energično 
spoprijeli in uspehi na tem po
dročju so očitni. V novomeški 
občini se je na primer prav po 
zaslugi majhnega bazenčka na 
grmski osnovni šoli naučilo pla
vati že veliko otrok in tudi od
ra slih. 

Vse pa kaže, da športnih oiga-
nizatorjev in tudi drugih nič ne 
skrbi, da imamo na območju de
vetih občin Dolenjske, Posavja 
in Kočevske cn sam plavalni 
klub Celulozar v Krškem. Ta 
sicer po tekmovalnih uspehih že 
leta nima tiste moči kot nekoč, 
zato pa je znan po svoji množi
čnosti in uspešnem vključevanju 
najmlajših. 

Plavalni šport je nedvomno 
zdrav in koristen; to so ugotovili 
strokovnjaki že neštetokrat in 
nič čudnega ni zato, da je pla
vanje na praktično vseh pred
nostnih listah. V tujini je tudi 

kot šport izredno priljubljeno. 
Spomnimo se samo nastopov 
najboljših plavalcev na olimpij
skih igrah. Tam jc navadno 
vstopnico za plavalno finale prav 
tako težko dobiti kot za atlet
sko, košarkarsko ali gimnasti-
čno! 

V Jugoslaviji je plavanje pa
storek, na Dolenjskem pa niti to 
ne! Bazen v Novem mestu so na 
primer že pred leti podrli, nove
ga pa do danes še niso postavili. 
Sc bol] kot na Krki pa bi lahko 
plavalisča uredili v Beli krajini 
na Kolpi. Sicer pa so izgovori, da 
primanjkuje objektov, resnični 
le deloma. Tudi v bazenih zdra
vilišč bi bilo mogoče vaditi, kar 
dokazuje sodelovanje Dolenjskih 
Toplic in novomeškega kluba za 
podvodne aktivnosti. 

Potrebni bi bili le ljudje, ki bi 
organizirali mlade. Med njimi jc 
zanimanja za ta šport nedvomno 
dovolj. j g 

m ^ I I I I i P 

Pred novo sezono 
Še nekaj tednov navideznega 

počitka, v resnici pa najtrših 
priprav — in začela se bo nova 
tekmovalna sezona. Kot je v na
vadi, bodo najprej šli na igrišča 
profesionalci v prvi zvezni no
gometni ligi, kmalu za njimi pa 
tudi večina drugih športnikov. 

Na Dolenjskem v nogometu nima
mo zastopnika v najboljši slovenski 
konkurenci in tudi nič ne kaže, da 
ga bomo skoraj dobili, zato pa ima
mo več ekip, ki nas med najboljšimi 
republiškimi ekipami zastopajo v 
malih igrah z žogo. 

Kako v novi sezoni? — Fila 
Od vseh dolenjskih predstavnikov 

bo v najvišji ligi nastopal ribniški 
Inles, ki se je kot slovenski prvak 
uvrstil v drugo zvezno ligo. Pogla
vitni cilj bo kajpak - obstoj v njej. 
V slovenski konkurenci bosta nasto
pala Sevnica in Dobova kot novinec. 
Medtem ko bodo Sevničani verjetno 
spet zreli za najboljše mesto, bo Do
bova najbrž zadovoljna z uvrstitvijo, 
Id bi ji tudi v prihodnje zagotavljala 
nastop med najboljšimi. Kajpak pa 
je vprašanje, kako bodo reorganizi
rane druge zvezne lige, ker bi v pri
meru drugačne organizacije tudi 
Sevničani morebiti nastopili v drugi 
ligi. V ženski konkurencije pomlaje
na brežiška ekipa lani dobila toliko 
izkušenj, da bo letos gotovo sposob
na za boj za zgornjo polovico lestvi
ce. 

V košarki je tekmovanje na polo
vici, oba dolenjska predstavnika pa 
sta brez skrbi pred izpadom in hkra
ti nimata možnosti za napredovanje 
v drugo zvezno ligo. Metličani imajo 
dve točki več od Novomeščanov, 
zlasti Beti ima lepe možnosti celo za 
drugo mesto na lestvici! 

Odbojkarji Novega mesta, ki so se 
rešili dobesedno zadnji hip, imajo 
tako dobre posameznike, da bi mo
rali svojo uvrstitev letos izdatno iz
boljšati - če bodo popravili kolek
tivno igro. Novomeške odbojkarice 
zadnjo sezono niso napredovale: 
igrajo preveč malodušno, vendar pa 
bi z zbrano igro spet lahko startale 
na drugo mesto v slovenski konku
renci. 

KOMU NAGRADE? 
Inlesovi rokometaši, ki so postali 

prvaki Slovenije in so se uvrstili v 
drugo zvezno ligo, so najuspešnejša 
športna ekipa v občini. Ribniški Par
tizan pa slavi letos 75-letnico obsto
ja in jc zato pričakovati, da bo ob 
jubileju nagrajen. 

Prav o nagradah jc razpravljal 
pred dnevi odbor za nagrade pri tc-
Icsnokulturni skupnosti ribniške ob
čine. Spregovorili so o kriterijih in 
pogojih za podelitev nagrad, med 
drugim tudi za Bloudkovo nagrado 
in plaketo, najvišji priznanji v slo
venskem športu. Vsem tclcsnokul-
turnim organizacijam so sporočili, 
naj predlagajo imena posameznikov 
ali ekip, ki izpolnjujejo pogoje za 
nagrade. 

M. G. 

Igre z žogo v poletni vročini počivajo, zato pa imajo največ dela plavalci: najboljši tekmujejo v 
kolumbijskem Caliju (med njimi tudi plavalec Divjak in vaterpolisti), živo pa je tudi v bazenih pri nas. 
Posnetek je narejen na eni od tekem kluba za podvodne aktivnosti iz Novega mesta. 

Dežurni 
Poročajo 

DIN STA SI UMAZA-

#noči sfa ~~ V soboto> 12• J'uliia 

'»a slfJ- r neznanca, ki so jima že 
Padla <& V ^cvaJl P" Črnomlju na-
^mičn r3 !?idoviča iz Planine pri 
1 Oftn a- denarnice sta mu vzela 
,uuo din, prazno pa vrnila. 

hSU V ZIDANICO - Med 
j», udlrifUrjem. v sob<>to, 12. juli-
°arbnri* v zidanico Antona 
ba°«ž.s§ov<irmvrhuSkodcjc 

- TvASfw LJUBITELJ GLASBE 
•teznani stnJn J13 l7, julij je še 

njenega a,!?I1160 ukradel iz nezakle-
lani?! °w renault 16, kije 

'Otočcumslava Medveda iz Jelš pri 
»,^'onvo'" avtomobilski radio 
3-°°0 dinarjev1"16"0 Vred' vrcden 

P NA - V ne-
s koli st 1°^ Veselici v Stranski vasi 
njena lo'™čini in Romi. Ra-
Stransk-l - ̂ "^o Marjanovič iz 
Ijanc K S1 ln MUan Pieelj iz Ljub-
zal" mi 80 se P° Pretepu razbe-

Mijatović je s kombijem vozil iz 
Brežic proti Ljubljani. Pri odcepu za 
Krško je nenadoma zapeljal z desne 
strani ceste v levo in oplazil osebni 
avto Miloša Juričiča, nato pa še 
osebni avto Đjoke Sirnica (oba sta 
začasno zaposlena v tujini). Kombi 
je nato čelno trčil v tovornjak fran
coske registracije, ki ga jc vozil Da-
niel Jaquet. Trčenje je bilo tako si
lovito, da je odneslo kombijev mo
tor 20 metrov daleč na njivo, vozni
ka Mijatovića in sopotnika Kandića 
je vrglo iz avta. Bila sta pri priči 
mrtva. 

2IVO APNO VOCL 
Voznik Rudi Pibernik je 

pred dnevi peljal tovornjak, 
naložen z živim apnom, iz 
Metlike proti Bojanji vasi. 
Ko jc pripeljal v ovinek pred 
odcepom za Bojanjo vas, se 
je pod tovornjakom udri rob 
ceste, vozilo se je nekajkrat 
prevrnilo po bregu. Pibemi
ku in sopotniku Martinu 
Režku iz Bojanje vasi je'med 
prevračanjem živo apno po
škodovalo oči, odpeljali so 
ju ,v novomeško bolnišnico. sL J 

NAŠLI GO GA 
NASLEDNJI DAN 

Na Cesti herojev v Novem mestu 
jc voznik osebnega avtomobila Josuf 
Hasić s Sel pri Ratcžu zaradi nepri
merne hitrosti v ponedeljek. 14. juli
ja, podrl 1 8-letno Marjano Zičkar iz 
Crešnic pri Cerkljah. Marjano je od
bilo v betonsko ograjo, zdravi sc v 
novomeški bolnišnici. Hasić je po 
nesreči pobegnil, izsledili so ga na
slednji dan. 

j^*^ro 
aJ dnevi so fantiči iz Orehovega uprizorili z muzejskim 

iti ^fer v ^°^tanJu dirko, ki se je med drugim zaradi tega, 
n' *mel vozniškega dovoljenja, končala za tremi polomlje-

M'kimi stebri v Juntezovi vrtni ograji. Vozniških ,4zku-
^ uo le toliko, da vozilo ni obdržalo niti smeri na sicer ravni 

k%Ldiki: po krajšanju fičkd ga je lastnik skušal z domačim 
V11 ^dvleči, kar pa je po nekaj poskusih moral opustiti. Kaj 

^ ' e bi bil med tem časom kdo na cesti? 



Kako knita so lahko pravila v športu, so Jugoslovani izkusili na evropskem 
prvenstvu 1959 v Istanbulu. Izgubili so samo prvo tekmo v predtekmovanju 
- z večnimi tekmeci Bolgari. Poraz z 80:72 nas je kljub šestim zaporednim 
zmagam v nadaljevanju prvenstva - Jugoslavija je po vrsti premagala Turčijo, 
Belgijo, Avstrijo, DR Nemčijo, Italijo in Izrael - vrgel celo na deveto mesto. 
To je bil z izjemo prvenstva v Helsinkih, kjer smo 1967 nastopili s povsem 
pomlajeno reprezentanco, zadnja tako nizka uvrstitev Jugoslavije. 

Potem je prišel Rim. Olimpijske igre 1960 - in naš prodor v svetovni 
košarkarski vrh. To so bili dnevi, ko so v Jugoslaviji govorili o zlati medalji 
naših nogometašev, ki so se predtem rešili v nadaljnje tekmovanje šele po
tem, ko so iz klobuka potegnili listek z imenom naše države - tekma z 
Italijo se je namreč tudi po podaljških končala neodločeno .. .To so bili 
dnevi, ko so v Jugoslaviji govorili o srebrni medalji našega rokoborca Branka 
Martinovića. 

Le redki so videli, da se začenja košarkarski vzpon. Sicer pa: kako naj bi 
videli. Po uspešnih kvalifikacijah so naši košarkarji v predtekmovanju prema
gali Bolgare in Francoze ter izgubili s Cehi. 

Potem je prišel znamenit datum: 1. september 1960. Rim: naša prva 
.postava proti olimpijski reprezentanci ZDA, najboljši ekipi, kar jih jc v zgo
dovini olimpijskih iger nastopilo! V manj kot petih sekundah vodijo Ameri
čani 4:0. Čez nekaj minut je rezultat 34:1. Ob koncu je 104:42. To so bili 
zares časi učiteljev in učencev. „Sprašili" so nas še Sovjeti in Čehi, premagali 
smo Urugvaj in Poljsko. In na koncu smo bili šesti! 

Naslednje leto smo pripravili dva podviga. Na evropskem prvenstvu v 
Beogradu smo bili drugi, za Sovjetsko zvezo. Dolgo časa smo čakali na 
veliko priložnost, in ko smo bili že čisto čisto blizu - smo jo izpustili iz rok. 
Sovjeti z 218 cm visokim velikanom Kruminšem, ki nas je dobesedno poko
pal, so bili prehud nasprotnik za nas. Tako seje začelo sovjetsko-jugoslovan-
sko tekmovanje. Bolje bi bilo zapisati: vedno znova smo poskušali premagati 
sovjetsko trdnjavo, a nikoli nam ni uspelo ... do Španije 1973 in spet (kot 
na začetku!) Beograda 1975. 

Premagali smo Grke, Angleže, Poljake, Vzhodne Nemce, Belgijce, Madža
re, Francoze - in na koncu pokleknili pred Sovjeti s 53:60. 

Naša reprezentanca si je želela zmage bolj kot kdaj prej. Toda Sovjeti so 
ustavili nevarnega strelca Korača in organizatorja igre Dancua, pod koš so 
postavili nenadkriljivega počasneža Kruminša - in naše upanje jc počilo kot 
milni mehurček. A kljub temu velja opozoriti: bili smo drugi v Evropi! 

In kot se za gospodarje spodobi, smo bili najboljši na svojem dvorišču; na 
tretjih balkanskih igrah smo prehiteli Bolgare, ki so zmagali na prvih in 
drugih. 

Tako smo prišli iz košarkarske anonimnosti med boljše ekipe. Toda drugo 
mesto v Evropi in prvo na Balkanu je bilo potrebno potrditi. Priložnosti so 
se vrstile ena za drugo: svetovno prvenstvo v Rio de Janciru, evropski šanipi-
onat v Wroclavu, olimpijske igre v Tokiu. Tri velika tekmovanja v letih 1963 
in 1964. Tri nove priložnosti - za prodor med najboljše in hkrati tudi za 
padec na lestvici. Vsi so nam priznavali: „Jugoslovani igrate dobro košarko!" 
Od dobrih do najboljših je bil en sam korak - dolg desetletje po letu 1961! 

(Dalje prihodnjič) 

( Polenfski lili pred 20 ) 

Vojska goloroke mladino 
„  . . .  V  O G N J U  I N  P E P E L U ,  v  k r v i  i n  s o l z a h  s e j e  p o r a j a 

la nova Jugoslavija. V tem nezaslišanem, okrutnem boju na 
življenje in smrt se je rodila tudi nova vojska naših narodov, 
vojska, kateri naši narodi niso mogli dati nič drugega razen 
svoje goloroke mladine in brezmejne ljubezni. Da, ta vojska 
je bila rojena in je rastla zares v edinstvenih okoliščinah in 
takšnih primerov je v zgodovini vojn malo." (TITO) 

17. JUNIJA JE Dolenjski list objavil kratek, a tehten pri
spevek: „Je kolesarjenje v novomeškem parku dovoljeno? " 
Dobronamerna kritika še ni rodila prepotrebnih posledic: 
kolesarji so na poti mimo okrajne barake čedalje bolj ne
sramni. Primer: pred dnevi sem šel z otrokom na kolodvor: 
mimo trafike jc privozil po tej poti mlajši kolesar, nadaljeval 
vožnjo {jo pločniku za pešce in šele pri stavbi železniške 
sekcije zavil na cesto! Pešci smo se morali divjaku umakniti! 

PRAZNIK ŠOFERJEV so letos lepo proslavili v Kočevju, 
12. julija popoldne se je razvil po mestu dolg sprevod vseh 
mogočih motornih vozil, od težkih tovornjakov, traktorjev 
in drugih do elegantnih osebnih avtomobilov, na kraju kolo
ne pa še ameriški avtomobil slovenskega izseljenca, ki je na 
obisku v domovini. Avtomobili so bili lepo okrašeni z zasta
vicami, zelenjem in transparenti. V nedeljo pa so imeli veliko 
šofersko rajanje. 

„TI, KOLIKO si kaj zaslužil pri tej kupčiji? " - „Ne po
sebno veliko! Leto dni pogojno." 

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
21. julija 1955) 

P0SMU0K0U 
NI PROSTOVOLJCEV - V mno

gih deželah, kjer v naravi opice še 
živijo svobodno, so omejili ali celo 
prepovedali lovljenje in izvažanje 
teh, človeku najbolj podobnih živa
li. To ne prizadeva toliko živalske 
vrtove, ampak znanstvenike, ki so 
jim opice potrebne za najrazličnejše 
poizkuse. Med opicami namreč 
znanstveniki ne morejo iskati - pro
stovoljcev! 

MANJ KRUHA Po veliki akciji 
zdravnikov, ki so zaskrbljeni gledali 
trebuhe debeluhov, jc Francozom le 
uspelo zmanjšati količino kruha pri 
vsakdanji prehrani. Tako so lani po
jedli na dan samo 20 dkg, pred štiri
mi leti pa še 35 dkg kruha. Zdaj 
zdravniki že opozarjajo, da kruha ni 
potrebno povsem izključiti iz pre
hrane, kajti v sili se da živeti tudi -
ob kruhu in vodi! 

ZA GARAŽO PAČ! Dva Nem
ca sta sc odločila, da bosta začela 
gojiti krave. Imela sta zemljišči, ki 
sta mejili eno na drugo, zato sta na 
meji sklenila postaviti hlev. Toda 
njuno prošnjo za gradbeno dovolje
nje so pristojni zavrnili z utemeljitvi
jo, da je tamkajšnje zemljišče pri
merno edino za garažo. Podjetncža 
sc nista dala ugnati, napisala sta -no
vo prošnjo za gradnjo dvojne gara
že za dve kravi! In kajpak sta dovo
ljenje tudi - dobila! 

„PODKUPLJIVOST" Zoolog 
Dcsmond Morris je dokazal, kako 
stremljenje po materialnih dobrinah 
lahko pokvari tudi živali. Simpanzu 
je dal risalni pribor in opica jc sčaso
ma narisala dokaj ljubke stvari, ki so 
bile podobne sodobnemu slikar
stvu. Ko pa je njene uspehe začel 
nagrajevati s kikirikiji in čokolado, 
je opica začela divje čečkati in dela
ti ničemur podobne zmazke, da bi 
tako čim hitreje prišla do darila. „V 
šimpanzu sem vzbudil smisel za .ko
mercialno', s tem pa v njem uničil 
»umetnika V ugotavlja zoolog. 

ČAS JE DENAR Vsi poskusi 
nekega zahodnonemškega lastnika 
trgovine, da bi osebje odvadil zamu
janja, so bili zaman. Zato je delav
cem zagrozil, da bo za vsako zamu
jeno minuto zahteval eno marko. 
Grožnje, ni nihče vzel resno, zato jc 
največji zamudnik dntgo jutro pri
korakal v službo petnajst minut pre
pozno. Stopil je k lastniku in ga 
vprašal, koliko jc ura, češ da njeiiova 
stoji. „Petnajst mark čez osem!" je 
ljubeznivo odvrnil lastnik in pri tem 
je ostalo. Ali delavci zdaj še zamuja
jo, ni znano; kazalo pa bi take ure 
uvesti tudi na Slovenskem in zbrane 
minute prispevati kot pomoč neraz
vitim! 

HOTE U ZA ŽIVALI V I ra li
tiji so pred nedavnim izdali knjigo s 
popisom vseli hotelov za živali! 
Kajpak so to hoteli za ljudi, toda 
slednji v njih lahko prebivajo v dniž-
bi svojih štiri nožnih ljubljencev, ki 
imajo celo določene popuste pri 
hrani. Nekateri lastniki takih hote
lov pravijo: „Sprejemamo tudi živa
li, ker se lepše vedejo in so bolj čiste 
od ljudi!" ali: „Naši gosti so naši 
prijatelji, zato sprejemamo tudi pri
jatelje naših prijateljev!" Zakaj pa 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. 

Trte je škropil z - apnom! 
( P r e d  p a r  t e d n i )  n a d z o r n i k  d r ž a v n e  

tržnice v Črnomlju pustil je vse ameriške trte 
škropiti z raztopljino modre galice. Ali njegovo 
delo je bilo zaman, ker on ni škropil s pravo 
raztopljino, ampak z apnom. Kaj tedaj potrebu
jemo? Pravih ljudi, ki imajo srce za kmeta in 
mu hočejo res pomagati, ter odrasle ali vsaj nji
hove otroke podučevati, kako se cepijo trte, ka
ko jih je treba izgojevati, škropiti in sploh vse, 
kar umna trtoreja zahteva. 

( K m e t i j s k o  b r a l n o  d r u š t v o )  v  
Št. Vidu na Dolenjskem priredi na Lukanovem 
vrtu s sodelovanjem slavne domače požarne 
brambe, si. ljubljanskega četverospeva „Ilirija", 
združenih zatiških in domačih pevcev pa telo
vadcev veliko vrtno veselico. Ob nedoločenem 
vremenu vrši se veselica na istem prostoru, ob 
izključno deževnem pa se preloži za teden dnij. 

( S l o v e n s k o - a n g l e š k o )  s l o v n i c o  j e  
spisal slovenski misijonar v Ameriki Peter Jer

man. Porabna jc posebno za tiste, ki gredo v 
Ameriko ali pa so že tam. 

( T e l e s n a  p o š k o d b a )  -  Povo/il je 
na cesti mej Kandijo in grmsko kmetijsko šolo 
po nepazljivosti neki voznik 24 letnega fanta i/ 
Regcrče vasi in mu povzročil mnogo obribanj in 
otisk po celem životu. 

( M e s t o  M o s t )  n a  Č e š k e m  s c  p o g r e z a .  
Pod njim je premogovnik, zato jc zemlja vsa 
izpodkopana. 19. julija sc jc ndrlo v zemljo več 
hiš; poslej sc jih jc šc nekaj pogreznilo. Nekatera 
poslopja pa so tako poškodovana, da niso več 
za rabo. Škode jc že okoli 2 milijona goldinar
jev. Ljudje so šc o pravem času bežali iz mesta 
in se rešili grozne smrti. 

( Z l a t a  p o l j a , )  z e l o  o b š i r n a ,  s o  s e  p o 
kazala v Avstraliji. Zlata zrna po dva do Štiri 
unče bojda niso redka. 

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. avgusta 1895) 

Varjenje 
žledom 

Pritisk ledu zmehča 
vsak kovinski del 

V Sovjetski zvezi so našli 
in izpopolnili nov način var
jenja. Namesto da dotikalne 
dele kovine zmehčajo s se
grevanjem kot pri običajnem 
varjenju, delujejo nanje s 
supervisokim tlakom ledu. 

Znano je dejstvo, da se 
prostornina zamrznjeni vodi 
poveča za okoli 9 odstot
kov. Če se ne more nikamor 
razširiti, ustvarja izredno ve
lik pritisk in ta pritisk je so
vjetskim znanstvenikom 
uspelo usmeriti na izbrano 
polje s posebno napravo, za 
katero pravi njen oče Pjotr 
Radženko, da je veliko bolj 
priročna kot do sedaj znani 
varilni aparati, saj omogoča 
varjenje tudi v prostorih, na
polnjenih z vnetljivimi plini. 

Nova naprava je še najbolj 
podobna nekakšni brizgalni-
ci, iz katere pod pritiskom 
nekaj tisoč atmosfer leze 
led. Pod vplivom tega izred
nega pritiska postane led 
plastičen, prav tako pa tudi 
kovina, na katero pritiska. 
Raztopljena kovina se tako 
zvari. 

Med dobrimi lastnostmi 
valjenja z ledom je tudi ta, 
da lahko z njim varijo težko 
pristopna mesta. Naprava 
deluje tudi „po ovinku". Za 
njeno delovanje je dovolj 
malo vode ter, seveda, hlad. 
Konstruktoiji pravijo, da iz
vrstno deluje že pri navad
nem hladnem zraku, kakr
šnega je pozimi v tovarnah 
ali na gradbiščih, kolikor ho
čejo. 

Preden bodo aparat pre
vzeli delavci v svoje roke, bo 
seveda moral še skozi števil
ne preizkuse, morda mu bo
do še kaj dodali, kaj odvzeli, 
toda njegov način delovanja 
bo ostal tak, kakršen je že 
sedaj. 

Piše preprosto, 
poroča kratko 

Pes na kvadrat! 
Po tem, kar dan za dnem pre

biramo v časopisih, še posebej v 
t.i. „trič-trač rubrikah", ne ka
že dmgega, ko da si utrjujemo 
prepričanje, daje svet en sam -
svetovni rekord, ljudje pa njego
vi delčki, saj zdaj ta požira žive 
jegulje, oni goji skakajoče žabe, 
angleška gospa Bangs pa je prav
kar zredila najtežjega psa na 
svetu. 

Shane je ogromen bernardi-
nec, ki tehta ne več in ne manj 
kot 120 kilogramov. Ob toliko 
kilah je pasja mrcina pretežka 
tudi za družinski proračun, saj 
požre na dan več kot 25 kilo
gramov najboljšega mesa, pre
cejšnjo količino pasjih keksov, 
v pasjih dneh pa ima najraje — 
sladoled; naenkrat zmaže tudi 
po tri velike porcije. To je kaj
pak ob dandanašnji stopnji in
flacije v Veliki Britaniji odlo
čno preveč, in če bo šlo tako 
naprej, bo morala gospa Bangs 
pasjo mrcino prodati. To ne bo 
tako lahko, kajti dajati več v 
pasji gobec kot v lastna usta, te
ga si ni mogoče kar tako privo
ščiti. Shane je namreč spravil 
na „kant" že prejšnjega gospo
darja, od katerega gaje s precej
šnjimi pomisleki kupila zdajšnja 
lastnica. Tedaj je bil „psiček" 
star samo devet mesecev in je 
tehtal „samo" 57 kilogramov. 

Kljub velikim prehranjeval
nim stroškom je Shane najbolj 
priljubljen pes v soseski. Otroci 
ga naravnost obožujejo, kajti z 
njim se je lepo igrati. Jahajo ga 
kot konja, največ veselja pa je, 
ko ga vprežejo v priročni vozi
ček. Toda Shane je malo med 
otroki, kajti lastnica se boji, da 
bi katerega pohodil ali povaljal, 
saj 120 kil ni kar tako. Razbur
jajo se tudi sosedje, ki jim „sve
tovni rekorder" med psi potaca 
vrtne gredice. Pes pa kajpak vse
eno potrebuje sprehode, da raz-
miga zamaščeno telo, zato ga z 
avtomobilsko prikolico vozijo v 
precej oddaljen gozd. 

inBBii iiJlF li m 

Hude nadloge 
Naj človek še tako poskuša 
uiti vsakdartfim skrbem, se 
odpočiti in pripraviti za delo 
v jeseni in pozimi, ga od vse
povsod obletavajo slabe no
vice. Največ je takih, ki smo 
lih vse leto vajeni, pa se za
nje ne menimo. 

Kadar zmanjka neke vrste 
blaga, ljudje brž uganejo, da 
se bo podražilo, in njihovo 
prerokovanje se prav gotovo 
uresniči. Pred leti je.bilo to 
zgolj dvakrat v letu, sedaj pa 
že vsak teden, kot bi svež 
kruh nosil v hišo. 

Pri vsem tem nam poma
gajo časopisi in skrinjice, ki 
jim pravimo radio ali televi
zija. Danes zvemo o vsem, 
kar se godi po svetu še isti 
dan, nekdaj pa je trajalo ne
kaj tednov, če se medtem 
novica ni izgubila ali celo 
popačila. 

Okrog nas vsako popol
dne ropota in poka, kot bi 
se teple coprnice. Enkrat do
bimo na glavo točo, drugič 
toliko dežja, da voda zaliva 
polja, ceste in hiše. 

v. 

Po mili zimi smo si obeta
li dobro letino, pa vendar ne 
bo tako. Marsikje se s stra
hom ozirajo v nebo; če bodo 
pravi čas spravili vsaj nekaj 
pridelka na varno. 

Ob istem času, ko ljudje 
letajo po nebu in se spreha
jajo po Luni, kot bi bili tam 
doma, si tukaj še vedno s 
strahom in nemoč jo zatiska
mo ušesa ob treskanju med 
nevihto. Kogar udari, je dva
krat udarjen. Ničkoliko 
kmetov se trudi, da spravi 
krmo pod streho, pa udari 
strela in vse skupaj zagori hi
treje kot kresilna goba. 

Pri eni hiši so izgubili go
spodarja, v sosednji vasi ima
jo upepeljen skedenj s hle
vom, drugje je poginila živi
na. V vsakem kraju nekaj, a 
ne samo to. Nekatere udari 
nesreča skoraj vsako leto. 

Le kaj bi jadikovali kot 
Dunajčani pred Brdavsom. 
Najbolje je, da imamo po
moč že pripravljeno in v tež
kih trenutkih lahko ljudem 
takoj pomagamo. 

MARTIN KRPAN 

Prodajalci 
so avtomati 

Super market, ki gavl 

di računalnik 

Prodajalne že dolgo niso* 
take, kot so bile, toda Jap 
pravijo, da ne bodo veC . • > 
tudi takšne, kakršne so z 
tokijskem predmestju so 
reč spustili v promet suPe j 
ket, ki je popolnoma avto 
ziran. Nič prodajalcev, ' 
kršne gneče pri blagajnah)Fj 
daja teče hitro in gladko-^ 
skrb leži na računalniku, ^ 
terega vemo, da ne in°re, 
sitnariti, grobo ravnati s • 
povrhu vsega pa se še zm° 

Poglejmo, kako gre 
vanje v tej super moderni -
vini! Kupec dobi svojo jh 
čno kartico in se 
avtomatom z raznimi pfe •, 
ki jih lahko vidi le skozi 
steklo. Ko si določeni pr , 
izbere, pritisne na u ) 
gumb in porine kartico v 
tino avtomata. Izbrani pr^, 
avtomat izvrže na za to P 

V novi trgovini kupec sa» j 
bira, pritiska na gumbe i® i 
ra izbrano blago. Vse 
na skrbi računalnika. 

|j 
ljen prostor, istočasno p® 
nalnik zabeleži na kartic'v 
kupljene stvari. In tako ^ 
od avtomata k avtomatu-j 
je okoli 67, prodajni 
pa so v njih razvrščeni 
je izbiranje lahko. P° 
nem nakupovanju gre Mr i 
blagajne, kjer blagajn# j 
tisne kupčevo kartico vIvi 
računalnik, ki je povez^. j 
minom glavnega račun ^ 
Tako dobi v hipu točn0^-
vrednosti nakupljenega ^ 

Vsa zadeva je PreC9 / 
saj je stala trgovce oko'1 P ^ 
gi milijon dolarjev, ven ^ 
vijo trgovci, da se izp^;. y 
cenc so v tej trgovini ni 4J ^ 
drugih, saj so avtoma11 

mestili številne prodaja 
jim je za delo pač treba 
vati. Trgovci pravijo a 
kraja in blagajniške 
novi trgovini sploh 111 

možne. 

Riše in piše: 

22. Ni bilo treba p 
kov sum potrdil! ^ 
žinke so 
seje zagrizel v ko . ^ 
goščavi pa sejene^J j^ , 

„Kam pa vidva v ^ 
kdo v jeziku, ki st* ® 

d°Ozrla sta se in jfjjl 
bi se ga vrag ustra®' 
— himalajski človeK-

SJ 

J. SPLICHAL: 
POT DO 
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primer združitev dveh vesoljskih plovil iz dveh 
različnih tehničnih načrtov v vsemirju, nam po 
drugi strani Zemljan, ki trdi, da ima zvezo z bitji 
iz vesolja, pripoveduje o tem, kako je civilizacija 
na našem planetu v primerjavi s civilizacijo bitij 
na nekaterih drugih zvezdah, ozvezdjih ali plane
tih še pravzaprav slabo razvita ali celo v povojih. 

V dneh, ko se množično odpravljamo na do
puste, so Sovjeti in Američani presenetili s popol
nostjo svojih načrtov. V teh istih dneh nas Novo-
meščan — sicer pa ta niti ni prvi niti izjemen, saj 
so imeli priložnost slišati za podobne izjave tudi 
druge Zemljane — prepričuje, da ta dosežek v 
luči nekaterih drugih bitij nikakor ni zgodovin
ski. 

Ne gre, da bi primerjali oba dogodka. Kajti to, 
kar so naredili vesoljci v Sojuzu in Apollu in z 
njimi cele množice neimenovanih strokovnjakov, 
smo imeli priložnost videti tudi na televiziji, pre-

.verjati z lastnimi čutili. 
To, kar nam ponuja v intervjuju na sredini No-

vomeščan, za zdaj še ni bilo ne občuteno, ne 
videno, ne dokazano. Do teh stvari se torej lahko 
opredeljujemo le čustveno ... 

ŠULJAM! 
V VESOLJE 

•BOLJCI 
•A ZEMLJO 

m 
Z *  m 
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mm 
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KAJ Jt HOVtGA 
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j° etovno javnost te dni gotovo najbolj zanima-
r°bn°sti o skupnem poletu sovjetskih in 

vse 
ris^'h vesoljcev z ladjama Sojuz in Apollo in 

djnj .tern
v' kako je potekalo združevanje. IMa sre-

$l0 
anašnje Priloge smo pripravili zapis pod na-

p0sv
0ni SKUPEN PRODOR V VESOLJE, ki ne 

ter to''ko pozornosti Leonovu in Kubasovu 
kater^^0*^11' Š'aytonu in Brandu — vesoljcem, 
nja l 'mena bodo zapisana v zlati knjigi osvaja-
gih (*So'ia< ampak pišemo tudi o nekaterih dru-

Po[°k'ern'^' k' so se P°iav'jal' °b pripravah na 
•et in za katere javnost ve manj. 

riasi rat' na 'st' strar,i objavljamo intervju pod 
ORIONOV PRAH V NOVOMEŠCA 

*čan ^OŽGANIH. Pišemo o izjavah Novome-
ttfjj a> ki pa ne želi izdati svojega imena javnosti: 
Orjo 'rna zvezo z vesoljskimi bitji z ozvezdja 
vPre

n- Se pravi z bitji z ozvezdja, o katerem po-
^eb °en ^em'ian komaj ve, da je to ozvezdje na 
iVn, !nern ekvatorju s 186 bolj ali manj svetlimi 

jžc,ami. 
hnj£ P° er»i strani ugotavljamo ogromen te-
ka*^' naPredek človeštva, ki se ne nazadnje iz-

*udi s tako zapletenimi uspehi, kot je na 



Prvi izseljenci iz ribniškega območja, Kočev
ske in ostalih vasi in naselij Dolenjske in Suhe 
krajine so prišli v mesto Chicago že leta 1833, 
piše ameriški rojak Anrex Bartol, ki se ukvarja z 
raziskovanjem zgodovine naseljevanja Slovencev 
v Ameriki. 

Pravzaprav so se ustalili v Jolietu pri Chicagu. 
Ta kraj je bil večje industrijsko središče, še po
sebej po letu 1873, ko so začeli tam kopati 
železno rudo. Slovenci so se razen v rudnikih 
zaposlovali tudi v tovarnah in pri farmarjih. 

Zanimivo je, da so Slovenci iz Jolieta ustano
vili leta 1895 prvo slovensko šolo v Ameriki, 
kar priča, da jim ni bilo vseeno, kakšno izobraz
bo bodo imeli njihovi otroci. 

Prvih 64 šolarjev, ki jih je učila slovenska uči
teljica, je v začetku gulilo klopi v skromnem 
poslopju. Kasneje so se materialne razmere 
zboljšale, učenci so se preselili v nove prostore, 
kupili so več in boljša učila ter zaposlili še dve 
slovenski učiteljici. Šola se je poslej razvijala 
pač tako kot sam kraj in slovenska kolonija. 

Kasneje in vse do danes so se razvijale in še 
razvijajo slovenske kolonije po vsej Ameriki, z 
njimi pa tudi narodnostno in kulturno življenje 
naših rojakov. Povsod so pričeli ustanavljati 
prosvetna in kulturna društva, izdajati časopise 
in revije v materinem jeziku, rodile so se prve 
čitalnice. S tem so Slovenci pokazali podjet
nost, marljivost in ljubezen do svojega jezika in 
s tem domovine. 

Žal pa je med Slovenci v Ameriki prišlo tudi 
do političnih razprtij. Slednje je pospešila leta 
1903 izdana brošura dr. Suštaršiča iz Ljubljane 
takratnega prvaka slovenske klerikalne stranke. 
V brošuri je dajal navodila (posebno mladim du
hovnikom), kako nasprotovati jn delati zoper 
na novo ustanovljeno svobodomiselno proletar-
sko organizacijo ameriških Slovencev. 

Kljub temu je imelo napredno demokratično 
prepričanje večine naših izseljencev toliko mo
či, da je s pomočjo združenja Slovenske narod
ne podporne jednote v Ameriki še naprej usta
navljalo napredne slovenske šole. 

ANDREJ ARKO 

Prejšnji teden je v likovnem salonu na Parti
zanski cesti v Novem mestu odprla razstavo iz
delkov Novomeščanka Boža Podrgajs, lastnica 
butika. Podrgajsova je tokrat pokazala več zani
mivih in izvirnih modelov ženskih oblačil, mo
ških kravat in srajc.* 

Na prineseno blago je strankam ročno posli
kala vzorce, kakršni lastnici ustrezajo glede na 
postavo, barvo las in oči, zraven pa je izdelala še 
sodoben nakit v istih barvnih tonih. 

Domiselnost Bože Podrgajs je žela nemalo 
priznanja, saj se je v salonu v nekaj dneh zvrstilo 
več sto obiskovalcev in obiskovalk. Zanimiva in 
posebno privlačna je bila razstavljena dolga mla

dostna obleka odprtega kroja s šalom pa posli
kana bela majica k rjastemu krilu, pa vzorec na 
kupljeni črni mako srajci. 

Podrgajsova je že prej nekajkrat priredila po
dobne razstave, vendar z vabili, tokrat pa je na 
ogled vabila samo z lepaki. Izkazalo se je, da se 
veliko ljudi zanima za njene izdelke. Posebnost 
in največja privlačnost Božinih oblačilnih izdel
kov iz prinesenega materiala je, da je vsak vzo
rec drugačen. Niti slučajno se ne moreta na ce
sti srečati dve z enako obleko. 

Lastnica butika obeta za jesen nova presene
čenja. 

R. BAČER 

Težko bi točno povedali, za kaj gre: ali za 
uveljavljanje elektronike v glasbi, ali za v zgodo
vini glasbe poznano in cenjeno variacijo, ali za 
bližanje resne glasbe k zabavni, ali morda res 
samo za ničvredno početje, nekakšno vulgarizi
ranje in poenostavljanje. Naj bo karkoli že, nova 
zvrst glasbenega ustvarjanja se širi. 

Glavno vlogo pri tem igra synthesizer, moder
na naprava, ki združuje klaviaturo in elektroni
ko. Instrument, če ga sploh moremo tako ime
novati, si je že priboril domovinsko pravico v 
zabavnih sestavih super skupin, pričel pa je po
segati tudi na področja, kjer so dolgo prevlado
vali dobri, stari instrumenti: pihala, trobila, go
dala, tolkala, brenkala. 

Na svetovnem tržišču se pojavljajo plošče, ki 
na platnicah nosijo znana in slavna imena, toda 
ko jih položimo na gramofon, zaslišimo zvoke, 
katere zelo težko uskladimč s tem, kar smo do-
sedaj slutili, da se skriva za imeni Mozart, Bach, 
Beethoven, Mussorgsky ... V podobnih dvomih 
so tudi sestavljalci top lestvic, saj uvrščajo vanje 
nove elektronske zvoke neglede na to, ali gre za 
lestvico najuspešnejših plošč jazza, popa, klasi
ke. 

Morda je najbolj značilen primer novodobne
ga skladatelja, ki posega v zakladnico klasične 

glasbe in jo preustvarja za synthesizer, nekdanji 
študent umetnostne zgodovine Japonec Tomita. 
Pri RCA gramofonski družbi je izdal že dva zelo 
uspešna albuma, ki sta se uvrstila v rang lestvice 
številnih časopisov, posvečenih različnim 
vrstam glasbe. Njegove synthesizerske priredbe 
Debussyjevih klavirskih skladb in Mussorgskega 
,,Slik z razstave" gredo odlično v prodajo. Po 
Tomitovih ploščah radi posegajo tako ljubitelji 
jazza, popa, kot tudi ljubitelji klasične glasbe. 

Tomita pravi, da od nekdaj ljubi klasično 
glasbo, a da mu je pri srcu tudi današnji čas ter 
da je s synthesizerjem našel tisto vez, ki lahko 
poveže oboje. 

Svojemu konjičku je žrtvoval ogromno pro
stega časa, še več pa denarja. Doma, v Tokiu, si 
je uredil studio, v katerega je vložil nad 150 
tisoč dolarjev. In s svojimi šestimi elektronskimi 
klaviaturami, štirimi najboljšimi magnetofoni, 
zbirko številnih filtrov, mikserjev, generatorjev 
in drugo elektronsko opremo žeii ne samo 
ustvarjati novo glasbo, ampak tudi zaslužiti. 
Oboje mu enako dobro uspeva. 

Morda le ne bo odveč, če za konec omenimo 
še mnenje, ki ga je o Tomitovem početju zapisal 
glasbeni kritik tednika „Time". Pravi, da gre za 
popolnoma isto stvar, kot če bi iz velikega dela 
svetovne književnosti naredili strip. 

DOHACA 
1EKARNA: 

Od 15 do 50 cm visoka rastli
na z debelo, vejnato in mleček 
vsebujočo koreniko in pernati
mi listi ter belimi ali rožnatimi 
cvetovi ima več imen. Nekateri 
ji pravijo bibernelica, drugi ža-
bečjek, znana pa je tudi pod 
imenom mali ali navadni divji 

janež. 

Cvete od junija do septem
bra, raste po suhih travnikih, 

obrežjih, kamnitih pobočjih in 
ob cestah. Vsa rastlina močno 
in neprijetno diši in je pekočega 
okusa. Priporočajo koreniko 
kot zdravilo pri vnetju v grlu, 
kašlju, hripavosti, pri kroni
čnem katarju in prehladu pljuč. 
Pomaga pri angini, naduhi, in 
ker pospešuje delovanje sluznic, 
tudi pri motnjah v želodcu, čre
vesju in sečnem mehurju. 

Prav tako jo uporabljajo rev-

matiki, ljudje z obolelimi ledvi
cami in bolni na mehurju. 
korenike kuhamo čaj, in sicer 2 
do 4 grame drobno nasekljafle 

korenike kuhamo v skodelic' 
vode. 

Z vodo, v kateri smo kuhaj! 
koreniko, lahko izmivamo tud1 

gnojne rane. Pa tudi grgramol0 

lahko pri hripavosti, vnetju gr'a 

in celo pri škrlatinki. 

KOSTANJE VISKA 
KAVA 

Veliko ljudi že pozna to spe-
'Cialiteto, s katero postrežejo v 
restavraciji „Pod Gorjanci" v 
Kostanjevici. Je osvežilna pija
ča, ki pa človeka spravi tudi v 
dobro razpoloženje. Recept si 
je pred leti izmislila Marija Mla
kar, šefinja kuhinje v tem loka
lu. Kako pripravljajo kostanjevi-
ško kavo, je tovarišica Mlakarje

va povedala: 
„Dekagram kave in žličko 

sladkorja skuhamo v decilitru 
vode. V malo večji kozarec nali-
jemo mali žganjarček ruma, na
nj prilijemo kuhano kavo. Po
tem penasto vmešamo rume
njak s sladkorjem in to zmes 
prav tako prilijemo kavi, na vrh 
pa denerrio malo tolčene sladke 

smetane in jo potrosimo s ščeP 
cem surove mlete kave." 

Kostanjeviško posebnost Ja 

hko poizkusite tudi doma. K® 
dar imate goste, bo tako Pr l  

pravljen kavni napitek 9oSP°n 

dinji gotovo prinašal poklone ' 
pohvale. 

R. B-

PRVA 
SLOVENSKA 
SOMV 
AMERIKI 

STRIP 1 
IZ 
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' P^li in jastrebi visoko nad pečinami obkolp-
sten in samotna štorklja, ki se vsako leto seli 

ko voda. In stogi, postavljeni kot samotni stražar-
]'. narejeni iz mladih smrekovih debel, In bregovi, 

h vlačijo kmetje na vejah mrvo in jo raz-
obešajo na tiste razprte obsekane veje, da je vse 
Skupaj videti kot kolona počasnih velikanov, na-
J^snjenih ob vodi, v kakšno obkolpsko vas ali v 

nb nad globeljo, kamor se pride po slabi poti na 
'Sto kostelsko planoto v čisto drugi svet, gozd-

'^at In prepreden s potmi divjih živali. Jelen se 
Izstavi na „Dolgi njivi", potem pa si pride ogledat 

as. S svojim mogočnim rogovjem daje vtis hode-
cega drevesa - gozdovi pa so vsepovsod In med-

®oa lahko srečaš na vsakem koraku. 
iJ Novih seiih pri Kočevju, v neposredni bližini 

^kdanjega kostelskega gradu, ki je bilo roparsko 
Snezdo Ortenburžanov (tod mimo je namreč vo-

' a trgovska pot po tako imenovani bližnjici z 
^na) in v poznejših časih javka domačih šver-

arjev In tihotapcev so še dnes znana Imena; zaje, 
®kac, kozel itd., s katerimi so se sporazumevali, 

^ J'rn financarji niso prišli na sled — naletiš na 

KOZOLEC 
PRVA 
BARIKADA 
kozolec ali bolje rečeno na enojni stegnjeni ko-
zolček s. tremi štanti, pokrit s skodlami (daske), 
ki je za te kraje prava redkost. Saj so kozolci na 
Kostelskem tako redki, da jih lahko preštejemo 
na prste. 

V pokrajini, izostreni od nenavadne svetlobe, 
ki se lomi na tem višinskem terenu (nad 500 m 
nad. višine), v slovenski Švici — zaradi naravnih 
lepot — je to deželico tako imenoval (po ustnem 
izročilu domačinov) Simon Gregorčič, ko ga je 
pred mnogimi leti zaneslo v te kraje — je kozolec 
,^okamenela ptica". Nenavadna ptica, ki ni ne 
orel ne jastreb. Ne slučajno zgubljena štorklja. 
Nekakšen praptič, ki se je naselil v te kraje po 
pomoti ali pa je ta deželica v resnici tako revna, 
da ni zmogla aH pa preprosto ni potrebovala top-
lerjev na osem štantov (oken) in nikakršnega 
gradbenega razkošja. Samo tiste štiri površno ste-
sane stebričke, podložene s kamni, nekaj oporni
kov in meter strešice na vsaki strani. 

V arhitekturi nekaterih stavb na Kostelskem 
se čuti vpliv nekdanjih Kočevarjev. Kozolček pa 
daje vtis, da je bil narejen na črno, ilegalno, kot 
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protest v časih, ko je Slovencem v teh krajih gro
zila popolna asimilacija' s tujci. 

ANTON CETINSKI, lastnik omenjenega ko
zolca, čigar rod je naseljen v teh krajih že tristo 
let, ni bil nikoli krošnjar. Bil pa je od nekdaj 
dober gospodar In gostilničar. Zdaj je star 63 fet 
in njegova gostilna nad slavnim Čolnarskim klan
cem v Novih selih je polna veselja. Dvorišče je 
polno kokoši in v hlevu je prijetno toplo od živa
li. Gospodinja je imela včasih dolgo črno kito in 
je bila prava lepotica. Zdaj pa jo po malem daje 
revma. Hčerka in sin sta odletela v Ljubljano in 
sta zdaj z možem sama za vse. Toda Toni mlajši' 
pravi: „Najraje bi prišel domov. Zdaj bo nova 
cesta in reka turistov se bo usmerjala na Kočevje, 
Brod na Kolpi, Delnice in Reko po čudovitem 
naravnem parku Kolpske doline in Gorskega Ko
tara. Ta kraj bi moral v resnici postati naravni 
park, zaščiten in negovan za oddih delovnih ljudi, 
in ga ne bi smela ogroziti industrializacija. 

Kozolček so graditelji avtomobilske ceste od
rezali od sveta z visokim nasipom tako kot mno

V šoli je Bojan Adamič pokazal izrazit smisel 
za tehniko. „Gotovo bi tehniko- tudi študiral in 
končal, če bi bil bolj priden," samokritično pri
znava. Tako pa je absolviral pravo — in se ga še 
pravočasno odrekel, kot pravi. Najmočnejša je bi
la (in je še) glasba: z njo se ukvarja menda že kar 
od rojstva, prinesel jo je s sabo na svet. Glasba že 
lep čas obvladuje Adamičev rod: Bojanov stari 
oče je bil organist, njegov stric Emil znani sloven
ski skladatelj, njegov oče pa sicer ni bil glasbeno 
izobražen, bil pa je velik ljubitelj te umetnosti: v 
Ribnici je ustanovil pevski zbor in sinu dajal prve 
klavirske ure. Vendar je bilo na njegovi glasbeni 
poti več ovir kot spodbud. Začelo se je prav
zaprav že pri prvih korakih. Stric Emil je bil pre
cej prepirljiv človek, sprt je bil tudi z Bojanovim 
očetom; nekaj časa je bil tiha žrtev tega bratov-
skega spora, mladi Bojan. Ko ga je Emil Adamič 
slišal nekoč igrati na klavir, je rekel: „Fant, delaj 
v življenju karkoli, samo muziko pusti pri miru!" 
V življenju je Bojan Adamič sicer res delal marsi
kaj, ampak muzike pa ni pustil pri miru. Zgodaj 
pa je spoznal, da ni vse zlato, kar se sveti, tudi če 
}e to kritika . .. Vedno je ubiral svoje, nove poti 
in nikoli ni pristal na to, da je vse, kar je dobrega, 
že narejeno, da je treba posnemati le svetle zglede 
iz preteklosti, da je novodobna glasba nič prida, 
tako rekoč „hudičevo delo", kriva vera. Tik pred 

koncem študija klavirja na akademiji v Ljubljani, 
kamor so se priselili iz Ribnice, so ga hoteli iz
ključiti, ker se je navduševal za jazz. „Če bi pa na 
glas povedal, da so mi Gershvvinpve pesmi bolj 
všeč kot Schubertove, prav gotovo ne bi bil niko
li končal," se zasmeje s širokim, prisrčnim na
smeškom. 

Se danes izredno ceni svojega bivšega profe
sorja na akademiji Toneta Ravnika, čeprav sta 
bila takrat v večni vojni. „Naučil me je, da vedno 
premalo delamo in da tisto, za kar mislimo, da je 
najboljše, še vedno ni dovolj dobro." Prof. Rav
nik ni maral zabavne glasbe in jazza in je to od
krito povedal. Kljub temu pa je Bojan Adamič 
prav od njega dobil eno najbolj iskrenih pohval v* 
življenju. Po koncertu, ko je ves utrujen nehal 
dirigirati, mu je profesor rekel: „Pravzaprav niti 
ni bilo tako slabo, kot bi lahko bilo!" 

V njegovi delovni sobi vlada pravi ustvarjalni 
nered; tam je moč najti vse: nekaj magnetofonov, 
kilometre magnetofonskih trakov, ogromno 
plošč, knjig, skladovnice diapozitivov, po stenah 
vise maske z vsega sveta, umetniške slike. Adamič 
pa ni samo mojster taktirke, marveč tudi mojster 
fotografije. Te dni ga je belgijska vlada povabila 
na razstavo folklornih mask iz vse Evrope, kjer 
bo prikazal 80 fotografij slovenskih mask. Seveda 

go drugih poti in se kmetje zaman jezijo In prito
žujejo. V načrtu je tako zarisano, pravi nadzorni 
inženir. Ljudje pa so zaradi samovoljnih odloči
tev graditeljev nezadovoljni. 

„Zdaj lahko samo še prijaham do svojega ko
zolca," pravi Anton Cetinski. „Ampak podrli ga 
vseeno ne bomo. Dolga leta nam je služil za su
šenje pšenice, ječmena, ovsa in prosa. Pred štirimi 
leti pa smo zadnjič obesili v njegove late hrmetun 
— koruzo. 

Leta 1943 in do konca vojne je bil kozolček 
partizansko stražarsko mesto, posebno kadar je 
bila v vasi komanda mesta Kočevje. Bil je prva 
barikada in je že zaradi tega vreden spomina. 

Na prostranem travniku novoselskega Žavrša, 
od koder se vidi kanjon Kolpe in koder se spreha
jajo napol udomačeni jeleni, stoji kozolček in di
vje živali se ga ne bojijo. 

Jenčičev Braco iz Fare in Kajfeževa Marjanca 
pa sta si pred leti, ko sta bila še otroka, napravila 
pod kozolcem iz dolgih, svilenih ovsenih snopov 
razkošne sedeže in sta gledala po travniku in na 
skrivaj kadila. 

pa to niso navadne fotografije in so maske le 
osnovni motiv, ki ga je mojster uporabil, da seje 
ob njem lahko sprostila vsa njegova fantazija. Ja
sno pa tudi ob tej razstavi ne bo šlo brez njegove 
glasbe, vendar bo ta spremljevalni element. 

Res, vse je v njegovi sobi, razen — klavirja. 
„Nekoč sem ga imel, državnega, pa so mi ga vzeli. 
Zanj so hoteli milijon dinarjev; tudi če bi toliko 
denarja takrat imel, jim ga ne bi dal: vsaka kuha
rica dobi štedilnik in lonce, komponist pa ne kla
virja! Sicer ga pa ne potrebujem, saj imam vedno 
glavo s seboj in lahko delam kjerkoli, notni papir 
se pa tudi dobi," spet vse skupaj obrne na smešno 
plat. 

Komponira! je tudi med vojno v partizanih, 
kjer je vodil tudi godbo na pihala. Po vojni je 
postal šef glasbenega oddelka na ljubljanskem ra
diu, potem pa prevzel veliki zabavni orkester, ka
terega vodja je še danes. V glavnem je pisal za 
orkester, čeprav ni nikoli delal razlik in je pisal 
glasbo tako za godbo na pihala, harmonikarski 
zbor in simfonični orkester. „Vse me veseli, rad 
bi napisal še skladbo za astmatika v orkestru," se 
spet zasmeje. V Jugoslaviji ni radijske postaje, 
kjer ne bi bil delal, glasbo je napisal tudi za več 
kot 200 filmov. Njegovo iskanje vedno novega 
izraza ni vedno naletelo na razumevanje in pravi 
odmev, pa ga to ni nikoli potrlo, ravno obratno: 
„Delam tudi zato, da druge dražim," spet ne mo
re iz svoje kože. „ Vendar ne samo zato, ker imam 
premalo časa .. . Veseli me, kadar vem, da sem 
kaj pošteno naredil, drugi so pa zaradi tega raz
burjeni." Dobil je kup nagrad, celo oskarje za 
filmsko glasbo, pa tudi za folklorno glasbo: za 
najbolj istrsko, turško, bosansko, hrvaško, razen 
za — slovensko. „Kaže, da moja ribniška sloven
ščina ni čisto prava!" 

Njegova velika ljubezen pa velja Sinju in njego
vi nenavadni glasbi, ki je taka kot pred 1000 leti 
in na glavo postavlja vse, kar seje naučil o glasbi 
v šoli. Sicer pa vseskozi to počne tudi sam, ta 
večni upornik in iskalec. „Danes sem snemal svo
jih 7 folklornih skic in orkester je doživel pravi 
šok. Menda so pričakovali nekakšno folklorno 
glasbo, to pa je do kraja nekonvencionalno, neka
ko bdij ,na videz'. Tako je: Japonci ali Kitajci 
mislijo drugače kot mi, s tem pa ni rečeno, da ne 
mislijo .. 

Za 30-letnico vodenje orkestra so mu člani po
darili Bolkovo grafiko, ki prikazuje bika, kar ima 
aotovo simbolni pomen: ponazarja tudi Adami-

.OTVO trmoglavost, upornost, trmo, pa tudi moč,« 
katero se zaletuje v ovire, ki so mu na poti. 

„Ne vem, kako bom končal, vem pa,'kako sem 
začel: ko sem bil star štiri leta, so v Ribnici usta
novili ,pleh muziko', niso pa imeli ne bobnarja ne 
kapelnika. Edini, ki takrat na trgu ni imel kaj 
početi, sem bil jaz, pa so me poklicali. Stal sem 
sredi orkestra in z metlo tolkel takt Baje sem 
držal ritem .. ." Tako Bojan Adamič že skoraj 60 
let — drži ritem. 
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e°da Ribničani, ki živijo v kakšnem drugem 
rajo ' 08 Pr'P°ve^ujej° Prav na 9'as- °d kod izvi-

' Na Slovenskem naj bi bila Ribnica nekaj 
dVe

e?a kot na Hrvaškem Babina greda in ljudje ti 
Sati v misel, kadar hočejo človeku pripi
san °'i ^Uc'ne lastnosti. Zgodi se tudi, da Ribni-
C ki se jim je priljubil, tolažijo po Švejkovem 
F{jbn^'v^e^ da kakšen Ribničan tudi ni kriv, daje 

f^k°li nisem zatajil svojega rodu in porekla. 
^ l Sem se v Ribnici in tam živel do 11. leta in 
Ribn7rievo malo menim za mnenje ljudi, ki o 
^°ia govore posmehljivo," pravi mojster 
geritn Adamič, znani skladatelj in dolgoletni diri-
je, -^kavnega orkestra ljubljanske radiotelevizi
ji nj9 ^ot on n' Poza^'' Ribnice, tudi Ribniča-
nifyjS° Pozabili njega: „Baje sem celo častni rib-
2anesr 6^an' ̂ ePrav te9a ne bi mogel trditi z vso 
Vestjo, saj smo bili takrat, ko naj bi mi 
ko|j L listino, vsi že precej ,dobre volje'. Kakor-
0g|a • e: Ribničan sem in vedno se z veseljem 
letihlrri v gostilni Pri Cenetu, kjer še po toliko 
Se mu

nalet'm na znance iz otroških let." Čeprav 
Do*ah Z 'et' dialekt porazgubil, „pa še nejsm 
Đohvar'" 2av'ie v Pravem ribniškem narečju in se 
^in„< : da ie v pogovoru z Ribničani v petih 

ah „notri". 
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Ko sva slišala za primer Ljubljančana Jožeta 
Godnjavca, 37-letnega frizerja, ki po lastnem za
trjevanju lahko vidi, kaj se dogaja na drugem kon
cu sveta, ki lahko gleda skozi zidove ali bere misli 
drugih ljudi in posluša pogovor na več deset kilo
metrov oddaljenem kraju — sva se od srca smeja
la. Toliko bolj prisrčen je bil smeh, ker Godnja-
vec trdi, da se lahko pogovarja tudi z vesoljem in 
kako lahko s pomočjo znancev na drugih plane
tih napoveduje prihodnost človeštva. 

Stvar pa je postala resna, ko sva dobila boječ 
namig, da je tudi v Novem mestu človek, ki ima 
podobne sposobnosti! To ni težko reči, saj je 
znano, da so mnogi ljudje, ki trdijo razne never
jetne stvari ali pripovedujejo kaj izmišljenega — 
vendar pa običajno tudi temu ustrezno končajo. 
Toda ko nama je posrednik predstavil tega člove
ka, sva zazijala z odprtimi usti od presenečenja: 
„Saj to je vendar človek, ki ga je mogoče vsak 
dan videti v mestu in za katerega bi vsi dali roko 
v ogenj, da je povsem normalen in pri zdravi pa
meti!" 

Preden sva mogla spregovoriti besedo, nama je 
dejal: „Povem vama vse, kar bosta želela, in la' 
hko vprašujeta o vseh stvareh, ker me ta sposob
nost že tako tišči, da jo nekomu moram izpove
dati. Prosim pa vaju, da ne zapišeta mojega ime
na, saj je Novo mesto premajhno in preveč malo
meščansko, pa bi tako izgubil ves ugled in bi imel 
verjetno tudi težave v službi. In še eno prošnjo 
imam, ker vidim, da ima ta fotoaparat: lahko me 
sicer fotografirata, a v časopisu, prosim, mi prile
pite črn trak čez oči. Če se strinjata s tema dve
ma pogojema — sem vama na razpolago!" 

In še vedno nisva odprla ust, ko je nadaljeval: 
„Berem vajine misli in vama jih lahko povem: vi, 
Bartelj, ste pripravljeni za pogovor tudi s tema 
dvema omejitvama; Splichal, vi pa še tehtate, ali 
kljub vsemu ne bi naredili tako, da bi vendar ob
javili moje ime." 

Pristala sva — čeprav bi bilo obema ljubše, da 
bi lahko našim bralcem postregla tudi z imenom 
in fotografijo. 

— Kdaj ste spoznali, da imate parapsihološke 
osobnost! in kako ste prišli v stik z bitji iz veso-

. d ?  
„Da lahko berem tuje misli, sem odkril mimo

grede — v kavarni, v službi, na cesti. Grem mimo 
človeka in vem, kaj si misli( Najprej sem znancem 
in prijateljem pripovedoval o tem, kaj mislijo. 
Doživel sem nekaj neprijetnosti, zato sem odtlej 
tiho. Zal, je moja sposobnost taka, da sem zdaj 
najraje sam in se izogibam družbi. Hodim v nara
vo, bežim od ljudi. Moram se popolnoma skon-

centrirati, da lahko odvrnem svoje ^isli od tega, 
da bi bral misli mimoidočih, domačih, sploh ko
garkoli v moji bližini . . . 

Neko noč sem se nenadoma zbudil; zdelo se 
mi je, ko da sanjam moreče sanje ali kot da je 
prevroče ali nekaj podobnega. Ne da bi koga vi
del, mi je neznan glas izredne sugestivne moči 
povedal, da sem eden od zastopnikov ozvezdja, ki 
mu pri nas pravimo Orion. Pozneje so mi na enak 
način sporočili, da imajo svoje zastopnike na šte
vilnih mestih našega planeta. Nimajo pa moči nad 
mano, da bi mi lahko recimo ukazali kaj narediti. 
Smo, kako bi rekel, v nekakšnih posvetovalnih 
odnosih . . ." 

— Kakšen pa je bil ta glas? Bi ga lahko posneli 
na magnetofon, ga morebiti lahko slišijo tudi slu
čajno prisotni ali skriti ljudje v sobi? V kakšnem 
jeziku so vam povedali sporočilo? 

„To sploh ni bil glas, kot ga razumemo mi. Ni 
bilo nobenega zvoka, torej ga ne bi mogli posneti 
na magnetofon in ga torej nihče drug ne more 
slišati. Sem ga pa zelo jasno slišal, če temu lahko 
tako rečem. Najbrž je bolj prav, če rečem, da 
sem ga čutil in dojel. Ne vem, če je bilo sporočilo 
v kakem znanem ali neznanem jeziku — bilo pa je 
popolnoma razumljivo." 

Naš sogovornik trdi, da je v teh posvetovanjih 
dobil tudi odgovore na vprašanja, ki si jih je zami
šljal, ne da bi jih izrekel. Kajpak imajo bitja z 
Oriona znatno bolj izpopolnjeno sposobnost vi
denja v človekovo zavest. Tako ga je zanimalo 
zlasti, če so na Orionu nesmrtni: izvedel je, da so 
povsod v vesolju bitja, ki umro. Nesmrtnost bi — 
v človeškem pomenu — po njihovem pomenila 
konec vesolja. Oblike smrtnosti pa so drugje dru
gačne kot na Zemlji. 

— Torej ste prepričani, da so bitja z Oriona 
bolj inteligentna od nas? 

„Nedvomno, saj so vzpostavila stik z nami, če
sar mi ne moremo storiti. Razen tega je njihova 
civilizacija na znatno višji stopnji od naše. Razen 
na Orionu je še veliko drugih civilizacij." 

— In zakaj so na primer izbrali prav vas? 
„Tudi mene je zanimalo, saj bi se z znanstveni

ki lahko podrobneje pogovorili o stvareh, o kate
rih na primer jaz ne vem nič. Vendar pa so mi 
zatrdili, da gre zemeljska znanost v tako smer, da 
ji ni zaupati. Znanstveniki so orodje politikov, ki 
njihova spoznanja izkoriščajo tudi v nečedne in 
usodne namene. Zemlja še ni preživela niti otro
čje f&ze vojn in medsebojnih sporov." 

— Ste izvedeli, kakšne oblike so prebivalci 
Oriona? 

„Glas mi je povedal, da obliko lahko poljubno 
spreminjajo, odvisno od potrebe!" 

— Tisočletja že napovedujejo vesoljni potop« 
sodni dan, konec sveta. Se bo to res zgodilo? 

„To so pravljice, s katerimi držijo na uzdi Čl°' 
veško lahkovernost ljudje sami. Nič ne bo Pr°" 
padlo, lahko samo spremeni obliko!" 

— Potemtakem verjamete Daenikenu? 
„Kje pa, on je pripovedovalec pravljic! Njeg0' 

vo znanje je prešibko, da bi lahko razumel yse 

stvari. Daeniken pa si tisto, kar je pretežko 
zdaj, za današnjo stopnjo človekove razvitost''-
zamišlja po svoje. Od vseh njegovih trditev je ne' 
izpodbitna resnica ena sama: da so bila tuja bjtJa 

pri nas. Dokaz za to sem jaz sam, ki imam z nji^1 

zvezo!" 
— Godnjavec, ki zase trdi, da je edini predsta^ 

nik Oriona na Zemlji, je dejal, da mu prinaša sp° 
ročila golob z zaprtim kljunom, in trdi, da if11 

vsak človek svojega dvojnika — dobrega ali sla^e 

ga. j 
„Kako naj bi se z Oriona sporazumevali z nan\ 

prek goloba, ko je naša pamet skoraj prešibka, 
pa nobene potrebe, da bi se spreminjali v gol°D 

ali imeli posrednike, ko se lahko z nami pogova 

jajo neposredno. Tudi to o dvojniku je lari-^3^ 
Slišal sem za to, češ da je imel Einstein dobreS 
dvojnika, čeprav sam ni znal matematike. 

Rad bi povedal samo še to: prav je, da dajer1^ 
tak poudarek parapsihologiji, znanostim, ki so 
do nedavnega veljale za lažne in ki so jih ce-z. 
preganjali. Koliko je ljudi, ki trdijo, da imajo 
venčutno percepcijo; sposobnost dojemati ^ ^ 
čutov. Za znanost se je izkazalo, da na seda ^ 
stopnji razvoja ne more komunicirati z vesolje . 
Morebiti nam bo hitreje uspelo po tej pot'-
tega si Zemlja lahko obeta le korist, ker so g° 
rice, češ da nam iz vesolja preti nevarnost, les(^. 
za znanstveno fantastiko. Njihovi nameni so ^ 
roljubni: če bi nas hoteli uničiti, bi nas lahko 
zdavnaj in tudi danes vsak trenutek. To Pa 

njihov namen!" . jej 
Tako govori Novomeščan, ki mu midva o 

praviva kar Orion. Je res, kar pravi? j 
Orion je bil v mitologiji slaven lovec — ti so z 

po svojih lovskih zgodbah . . . Orion je bil 
nec boginje Eos, boginje jutranje zarje - ta jj 
pa se v napol prebujenih možganih marsikaj P ^ 

Midva — toliko časa dokler ne bova 1 

trdnejših dokazov — verjameva le to: .arpi. 
ozvezdje na nebesnem ekvatorju s 186 zvez ^ 
Ali tam živijo vesoljska bitja? To prepušča*/ 
m e t n e j š i m  o d  n a j u  . .  .  „ t p l J  

A. BaRJuAU 
J. SPLICH 
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PRODORI 
•VESOLJE 

kozmični načrti uresničujejo v Sovjetski zvezi v 
skladu s splošnim načrtom razvoja narodnega go
spodarstva. V zadnjih 20 mesecih so na primer 
Sovjeti izstrelili 7 ladij s človeško posadko, od 
česar je bila le ena izstrelitev — tako piše Marinin 
— v zvezi s pripravami v okviru načrta EPAS. 

Ob sorazmerno številnih različnih pogledih na 
vesoljske zadeve pa se bržkone obe strani strinja
ta s tistim, kar je izjavil direktor Nacionalne upra
ve za aeronavtiko in raziskave vesolja dr, James 
Fracher: „Skupen polet bo vsekakor imel velik 
čustven, psihološki in politični pomen za ves 
svet!" 

Prvo mednarodnp srečanje v vesolju se je zače
lo 15. julija ob 12.30 po našem času, ko je z 
Bajkonurja v osrednji Aziji poletela vesoljska 
ladja Sojuz z izkušenima vesoljskima potnikoma, 
polkovnikom Leonovom (prvim človekom, ki je 
stopil iz vesoljske ladje 18. marca 1965 in 23 
minut plaval v vesoljski praznini) in inž. Kubaso-
vom (prvič je šel z zemlje 1969 v Sojuzu 6). 

Sedem ur pozneje, ko bo Sojuz že 269 km vi
soko, zagrme rakete Saturn in s Cape Canaverala 
na Floridi pohiti v objem Sojuzu Apollo z brigad
nim generalom letalstva Staffordom (trikrat v ve
solju: decembra 1965 v Geminiju 6,- aprila 1969 v 
Geminiju 9 in maja 1969 v Apollu 10, ki je bil na 
Luni in opravil vse potrebne manevre pred prvim 
človekovim korakom na naravnem Zemljinem sa
telitu), inštruktorjem ameriških vesoljcev Slavto-
nom, ki je imel vse doslej majhno nepravilnost v 
delu srca in zato še ni bil v vesolju, ter vesoljcem 
Brandbm, zares zvestim človekom vesoljskemu 
poklicu in NASA. Za vsak primer sta bili priprav
ljeni tudi rezervni vesoljski ladji z.rezervnima po
sadkama. 

Razen zapletenega manevriranja pri srečanju in 
spojitvi sta obe posadki opravili še več drugih 
poskusov. To velja še posebej za Američane, ki 
menda poslej več let ne bodo poslali vesoljcev z 
matere Zemlje. 

O tem, kaj naj bi naredili v vesolju, je le 
malo vesti. Kot običajno je sovjetska stran bolj 
molčeča, medtem ko se je za Američane že pre
cej pred poletom vedelo, da je ena izmed po
membnih nalog fotografiranje Zemlje. Izpolnili 
naj bi prošnjo senatorja Willyama Hatawaya ter 
fotografirali rdečo plimo — nalet toksičnih 
mikroorganizmov, ki uničujejo življenje v morju. 
Številni prebivalci ob obali Nove Anglije živijo od 
darov morja in je zato rdeča plima prava kata
strofa ... 

Sicer pa: polet gre v zgodovino predvsem zara
di spojitve ameriške in sovjetske vesoljske ladje in 
srečanja vesoljcev obeh držav! 

DRAGO RUSTJA 

JOŽE 
BOLDAN 

SILNI 
Skopa suhokrajinska zemlja v Višnjah pri 

Ambrusu ni nikoli obrodila tako obilno, da ne 
bi bilo devet otrok prej lačnih ko sitih; največ, 
kar je domačija premogla, je bila krava! Zatega
delj se je moral Jože Boldan že v deških letih 
nenehno pehati za delom. Predanost domači 
grudi in nepremagljivo voljo je dobil po kru
šnem očetu, ki se je za kruh potil tudi v rudni
kih na tujem. Očeta ni videl nikoli — požrla ga 
je prva vojna. 
^VDeve^najst let mu je bilo, ko se je odpravil v 
Ribnico učit se za mesarja. „V tistih časih smo 
vajenci pri zasebnikih delali zastonj. Bili smo pri 
njih do zaključnega izpita, potlej pa so nas od
slovili in spet vzeli vajence. Niso hoteli imeti 
pomočnike, ki bi za delo zahtevali plačilo. Ta
isto se je primerilo tudi meni." Tako se danda
nes Jože Boldan spominja svoje prve poti v širni 
svet, kjer je precej začutil zaudarjanje izkorišča
nja. 

Znašel se je na cesti in odšel k vojakom; do
deljen je bil planinskemu polku in po končani 
vojaščini je pogosto hodil na vaje. Zato se ni 
mogel nikjer ustaliti; najprej je bil pomočnik pri 
mesarju v Ribnici, nato ga je pot zanesla v Ljub
ljano, od tod pa je odšel v Grahovo na Notranj
skem. „Malce nenavadno se sliši, toda o ruski 
socialistični revoluciji, o tem, kako si je treba 
izbojevati ljudem primerno življenje, mi je pri
povedoval neki oficir v planinskem polku. V 
Ljubljani sem se udeležil velike stavke in natan
ko vedel, za kaj gre, kajti ob stalnem menjava
nju krajev sem res dodobra spoznal, kaj je biti 
gospodar in kaj delavec, hlapec." 

Vojna ga je zatekla v Grahovem. Vrnil se je v 
domače kraje in dobil delo v kočevskem rudni
ku. Tu se je precej povezal z Osvobodilno fron
to, že avgusta 1941 'pa je bil docela pripravljen 
za odhod v partizane. Toda delovanja v OF ni 
mogel odložiti; zbiranje orožja, opreme, hrane, 
pisanje in trošenje letakov je bilo tedaj še kako 
pomembno. In pri tem delu so ga zadnji dan 
novembra zalotili Italijani. Vlačili so ga po je
čah, najdlje pa je bil zaprt v Novem mestu, kjer 
je bil dan za dnem priča pravcatemu divjaštvu; 
videl je, kako so mučili, na kaznilniškem dvori
šču pa obešali in streljali jetnike. Njemu niso 
mogli dokazati, da je'sam pisal letake; izgovarjal 
se je, da jih je pobral na cesti, zato so ga spo
mladi 1942 izpustili. 

Tokrat ni nič okleval in že 4. maja odšel v 
Zahodnodolenjski partizanski odred. Postal je 
mitraljezec in vodnik, komandir čete pa mu je_ 
za tvegano delovanje v OF in zavajanje Italija
nov v ječi, kjer je navezal tudi stike s KP, dal 
nadimek Silni. Slednjega je še kako upravičil že 
v prvih bitkah. „Na Mali gori smo bili izdani in 
povsem slučajno je miner opazil, da nam sledi 
nekaj tisoč Italijanov. Pričakali smo jih priprav
ljeni. S pomočnikom sva se priplazila čisto do 
njih in z mitraljezom samo kosila. Baje je v hipu 
za zmeraj obležalo štiriinšestdeset italijanskih 

, vojakov, približno toliko pa je bilo tudi ranje
nih. Kolono smo razbili in zajeli veliko orožja in 
opreme." 

Na začetku julija je Jože Boldan prišel v Da-
kijev udarni bataljon, s katerim je pri Zagradcu 
spet razbil isto italijansko kolono kot na Mali 
gori, in bil v njem do ustanovitve Tomšičeve 
brigade. V prvi slovenski proletarski brigadi je 
veljal za enega najbolj hrabrih borcev, oktobra 
1942 je vstopil v KP, postal je vodnik, potlej 
komandir čete in komandant bataljona, ki so ga 
po njegovi neustrašenosti in hrabrih borcih ime
novali „bataljon Silnega". Bilo je oktobra 1943 

na Milanovem vrhu. ,,Nemci so napadali v kolo
nah. Obstreljevali smo jih z minometom, ki ga 
nismo mogli premikati. To so Nemci opazili in 
tudi z minometom začeli streljati na nas. Prva 
mina je zgrešila, druga pa je padla na minomet. 
Štirje smo bili ranjeni; dobil sem drobce v plju
ča. Po dežju smo se umikali pod Snežnik, drugi 
dan pa so nas Nemci obkolili. Ko se je z njimi 
spopadla predhodnica, sem skočil z nosil, ob 
pomoči tovarišev zajahal konja inzavpil: ,Bata
ljon skupaj — juriš na Nemce!' Prebili smo 
obroč." Umikali so se in bitka je sledila bitki, 
kajti nekaj .deset tisoč Nemcev je hotelo uničiti 
brigado. To so bili tedni utrujenosti, lakote, 
ran. Kljub temu da ni okreval, je Jože Boldan 
vodil bataljon in uspelo jim je prebiti se v Brda, 
kjer so se odpočili, oddali ranjence v oskrbo 
nekemu starčku in se vrnili na Notranjsko v se
stav brigade. Spet so sledile bitke pri Grahovem, 
za Velike Lašče, Kočevje itd. Ustavili so se v 
Beli krajini. 

Od tod je 6. januarja 1944 Jože Boldan odšel 
na znameniti pohod 14. divizije na Štajersko. 
Dandanes pravi, da nima besed, s katerimi bi 
lahko opisal vse, kar so doživeli: nerazdružljivo 
tovarištvo nekaj nad tisoč borcev divizije, na-
kfonjenost in izdajstva domačinov, posebno 
taktiko okoli štirideset tisoč Nemcev, ki so ho
teli na vsak način zaustaviti pohod, bitko za 
bitko, globok sneg, mraz, zamrznjeno orožje, 
lakoto, skrb za ranjence, poraze, zmage in še in 
še! Ob zagrizenem zoperstavljanju Nemcev so se 
najprej prebili samo trije bataljoni, pri prehodu 
ceste na Pohorje pa so Nemci v neki dolini ob
kolili glavnino divizije s štabom in ranjenci. To 
je bil gotovo najbolj kritičen trenutek pohoda. 
„Nemci so se pripravljali, da nas popolnoma 
uničijo. S kurirjem sva se povzpela na hrib in na 
ravnici opazila okoli stopetdeset v belo obleče
nih vojakov, za katere nisem precej vedel, da so 
Nemci. Tedaj so naju zagledali tudi oni in začeli 
streljati. Skočil sem za neko skalo in čakal, da 
so se mi približali na nekaj metrov. Napadel sem 
jih z brzostrelko in tremi bombami. Začel sem 
vpiti: ,Na juriš!' in se streljaje zapodil do njih. 
Precej jih je obležalo." Tako je razklenil obroč 
in divizija se je prebila na Pohorje. Po hudih 
bitkah na Štajerskem je aprila 1944 Jože Bol
dan postal najprej namestnik potlej pa koman
dant druge slovenske udarne brigade. 

Ko je bil osvobojen Beograd, se je z nekaj 
oficirji in kurirji peš odpravil proti glavnemu 

^mestu. Tam je bil do leta 1950 v zaščitni enoti 
vrhovnega komandanta. Potlej je v enajstih me
secih končal oficirsko šolo, bil tri leta načelnik 
artilerijske divizije v Karlovca in se vpisal v pe-
šadijsko šolo v Sarajevu. Tamkaj je zbolel, delal 
še v Varaždinu, decembra 1955 pa je kot major 
JLA odšel v pokoj. 

Vrnil se je tja, kjer je začel veliki boj za svo
bodo domovine in pravice delavcev. V Kočevju 
je bil najprej član okrajnega komiteja, nato pa 
dolga leta predsednik ZB in ZRVS. 21. julija 
1953 je bil Jože Boldan, sedemkrat ranjeni, ne
ustrašni in nepremagljivi komandant brigade in 
partizanskih bataljonov, ki so prebijali tudi več
kratne sovražne obroče in pedenj za pednjem 
osvobajali zasužnjeno domovino, proglašen za 
narodnega heroja. Danes je delegat krajevne 
skupnosti Ambrus in takole strne misli o veli
kem boju za tisto, kar imamo: „Z revolucijo 
smo si izbojevali družbeno ureditev, ki ji ni pri
mere. Zdaj je naše glavno orožje delo; delo, "ki 
ga je za vse dovolj!" 

Prenekateri se lahko vpraša: ali ni med skupni-
H"11 Pripravami šibkejši partner presegel močnejše-
9a, potem ko se je seznanil s tehničnimi dosežki 
„sosedov"? Znanstveni komentator Jurij Marinin 

rdi za eksperimentalni polet EPAS, v katerem se 
ružujejo izkušnje Apolla in Sojuza, da to ni 

Mogoče, češ da sta razvoja vesoljske tehnike pri 
beh tekmecih — sodelavkah preveč različni. Na-

|^no bi bilo po njegovem misliti, da bi na primer 
meričani, tudi če bi ujeli skrivnosti Sovjetov, 

Pohiteli svoje vesoljske ladje preusmeriti z eno-
P lr)ske atmosfere na dvoplinske, kakršne imajo 

yjeti in kar se je izkazalo kot boljše. 
Ker sta se obe vesoljski tehniki razvijali vsaka 

, ase, je po drugi strani pri pripravah za skupen 
P°'et prišlo do številnih tehničnih problemov, ko 

korali usklajati posamezne podrobnosti. 
,en izmed voditeljev načrta EPAS z ameriške 

rani, Chester Lee, je jasno poveda[, da ni v na-
izmenjava tehničnih izkušenj. Se več: s po

lnimi ukrepi so zaščitili, da bi bila ta izmenjava 
ar najmanjša, saj eden drugemu ne posredujejo 
odatkov o proizvodnih procesih. Vse, kar bodo 

k vieti in Američani pridobili s tem programom, 
, ,2Popolnjena tehnika spajanja v orbiti in pre- • 

d kozmonavtov iz ene ladje v drugo. Po bese-
ah prvega namestnika direktorja NASA Jamesa 

la?Va zdajšnja akcija povečala verjetnost, da bi 
,o rešili posadko iz ladje, ki bi v vesolju doži-

vela nesrečo. 

ko * Vi0ti menii0» da je načrt EPAS prinesel več 
r,sti Američanom, ki bi sicer imeli petletno 
's,lno prekinitev poletov s človeško posadko. 

Dr" K** kozmonavtov jih je bilo 1. januarja letos 
b.j NASA zaposlenih le še 33, od tega jih 16 še ni 
Pl° v vesolju. In če gre verjeti dr. Jamesu . 

echerju, predstavlja konstruiranje „vmesnega 
^ u'a". ki je na eni strani prilagojen Apollu, na 
v 

u9i pa Sojuzu, 4.400 dopolnilnih delovnih mest 
p0

a°r°kozmični industriji, predvsem v Kaliforniji. 
2j. drugi strani pa sovjetskemu programu ni gro-

Prekinitev poletov s človeško posadko, saj se 



 ̂ gosje 
pero 

SMRT,KI JE 
2IVU11JI 

Na našem vaškem pokopališču leži že od 1944 
neznan partizan. Veliko let je preteklo od tistega 
leta in nov, srečnejši, svobodnejši rod je zrasel. 
Toda mrtvi partizan ni pozabljen. Njegov grob 
vedno krasi sveže cvetje, vaščani ga Imamo kot za 
svojega —'tega neznanega junaka, ki je prelil kri 
za vse nas. 

Živo se spominjam tistega dne, ko so ga pripe
ljali v našo vas. Kolona kordunašev z ranjenci je 
za nekaj časa postala pri nas. Postregli smo jim, s 
čimer smo mogli in kar smo imeli. Ko so odhaja
li, so pustili za seboj le mrtvega partizana, ki hu
dega strela v glavo ni preživel. 

Hrvaški komandant nam je takrat dejal: „Evo 
vam mrtvoga druga!" Nič odvečnih besed, ki bi 
tragiko umrlega mladeniča podkrepile. Dovolj je 
bilo, kar je dejal. 

Mrtvi partizan mi še danes prihaja v spomin 
tak, kakršnega sem takrat videla: s krvavo, od 
dežja premočeno obvezo, s pramenom kostanje
vih las, ki so silili izpod obveze. Oblečen je bil v 
ponošeno italijansko urriformo ter v pulover, ki 
so mu ga spletle kdove katere pridne roke: mate
re ali dekleta? 

Mladina naše vasi ga je umila, spletli smo vence 
in ga pripravili za pogreb. Njegovega imena nismo 
vedeli in še danes nam je neznano. Takrat je bil 

sevttr TURIZEH 
Pri nas merimo napredek tu

rizma po povečanem številu po
stelj in prenočišč brez drugih 
reči, ki vplivajo na ugodje go
stov. Ta primerjava je ravno ta
ka, kot bi planirali število roj
stev po številu izdelanih in pro
danih jogi vzmetnic. Kdor ne 
spi v postelji, ni turist, zato niso 
turisti vsi tisti, ki vozijo s sabo 
prikolice in šotore ali spijo kar 
v avtomobilu. 

V našem malem mestu ima
mo precej turističnih sob, ki so 
bile zgrajene z brezobrestnimi 
turističnimi posojili, vendar na 
posteljah v teh sobah lastniki 
najraje sami ležijo, zato bodo 
turisti zaman iskali prenočišče. 

Imamo lepe možnosti za raz
voj turizma. Morda so se mešča
ni prav zato odrekli nekaterim 
industrijskim obratom, ki so jih 
ukinili. Delavci so ostali brez 
dela in zdaj životarijo na krpi
cah zemlje, kajti do velikega 
mesta je zelo daleč. Nihče se ne 
meni za lepo oko(ico, polno 
divjadi in gob ter zgodovinskih 
znamenitosti iz rimskih in tur
ških časov, čeprav so najlepše 

od teh tatovi pravočasno od
nesli na varno. 

Najbolj aktiven je domači tu-
^rizem. Enkrat na teden se sku
pina fantov zvečer založi s pija
čo in okrog ure strahov vdre v 
kurnice in zajčnike. Le nekaj 
dolgouhcev ali kokošjih kljunov 
je treba zgrabiti, pa traja peče
nje na ražnju in gostija do jutra. 

Prav živahno je v zgodnjih ju
tranjih urah, ko ljudje odhajajo 
na avtobus. Gostilne so zaprte, 
na nimajo kam na veliko in ma
lo potrebo, zato hodijo v veže 
in dvorišča, močijo vogale in 
postavljajo kupčke. Kdor hoče 
imeti mir in čistočo, se mora 
ograditi kot v srednjem veku z 
visokim plotom in varnostno 
ključavnico. 

Kdorkoli slučajno zaide k 
nam, mu najprej svetujemo, da 
vse odpadke odpelje, kajti že 
dolgo nimamo niti enega koša 
za smeti. Vse ostale, ki berejo 
te vrstice, pa opozarjam, naj se 
doma založijo s hrano, kajti v 
naših gostilnah ni dobiti hrane 
za večje število gostov, pa tudi 
domačih specialitet ne poznajo. 

MESTO 

andrei novak: S fkinastiiMn 

naših let in tako samoten se nam je zdel, ko je 
tiho ležal v mrtvašnici. 

Težko mi je bilo pri srcu, ko sem mu umivala 
bledi obraz. Ves čas sem mislila 4» njegovo tako 
hitro končano življenje, na njegove bližnje, ki ne 
vedo, da je mrtev ... 

Ko smo ga položili v jamo in so grude prsti 
padale na njegovo krsto, smo imeli vsi solze v 
očeh. Tako blizu nam je bil neznani partizan, da 
smo čutili njegovo smrt kot smrt brata ali sestre. 

In prav tako drag nam je še danes. Vsi v Klo
štru ga imamo za svojega. 

Vedno, kadar me pot zanese na pokopališče, 
obiščem tudi njegov grob. Prižgem mu svečko, 
počistim grob in položim šopek rož. Redno ob
iskujejo njegov grob tudi učenci in nekdanji bor
ci, tako da ne more biti osapljen. Naša slovenska 
zemlja mu ni težka, in čeprav brez imena, živi z 
nami. 

Zdaj, ko ima moj sin približno toliko let, kot 
jih je imel mrtvi partizan, mi je še veliko bliže. 

Nepoznani! Zelo radi te imamo. Dragi, mrtvi 
partizan, mi vsi smo tvoji bratje in sestre. In ko 
ležiš v slovenski zemlji, je to prav tako tvoja 
zemlja, saj je bratstvo med našimi narodi spletlo 
tako trdne vezi, da res ne moreš biti osamljen. 

ZOFIJA BAJC 

— No, enkrat pridem pravo
časno v službo, pa ni nikogar, 
ki bi to videl! 

— Halo! Oprostite, je tam stanovanje tovariša 
Koruna? 

— Zmotili ste me pri delu, gospod. Dobil sem 
čudovito idejo. To bo popevka leta, vam rečem. 
Popevka leta zaradi odličnega teksta. Mojega 
teksta. Saj poznate moje tekste? 

— Mi lahko tako po telefonu zaupate svoje naj
novejše besedilo, tovariš Korun? 

— Z največjim veseljem ne, toda naj vam bo. 
Dobro poslušajte, to je besedilo, preprosto, lahko 
zapomljivo in na drugi strani globoko, to je pro
test zoper neumno kamenje, ki gori, zoper ulice 
belih jorgovanov, zoper poneumljanje mladega 
rodu. l_e poslušajte besedilo in začutili boste, da 
izraža stisko današnjega človeka, njegov beg pred 
industrializacijo, komercializacijo. Le poslušajte. 
Najprej prva kitica: 

Lalalalalalalalala oh lalalalalalalalalala oh lalala-
lalalalalala oh! 

In zdaj druga kitica. Me pozorno poslušate, mi 
pozorno sledite? 

Lilililililililili ih lililililili ih lilililililili ih lilililili 
ih! 

Tretja kitica je vrhunec, je klic po rešitvi, je 
trenutek stresa: , 

Lelelelelelele eh lelelelelelelele eh lelelelelelele 
eh lelelelelelele eh! 

In zdaj pride tisto maksimalno, pride do izraza 
raztrgana notranjost, želja po begu iz lastne kože 
skozi sečevod: 

Lulululululu uh lululululululu uh lululululu-
lulu uh lulu uh lu uh! 

— Se vam ne zdi, tovariš Korun, da smo po
dobne lalaje, lelele, lilije in luluje že velikokrat 
slišali po naših festivalih? Se vam ne zdi, da je to 
že precej zgubjjeno? 

— Motite se. Jaz sem dal besedilu nekaj več. 
Poslušalci se bodo z mislimi povrnili v svoje otro
štvo, v brezskrbnost. Delovni ljudje se bodo ob 
ponavljanju lalajev, lelejev, lilijev in lulujev spom
nili na vrsto sestankov, na katerih se leta in leta 
govori isto in se tudi dela isto. Lulu ne stoji slu
čajno na koncu, ampak preudarno. S tem hočem 
povedati, da se ne da lulati proti vetru in ne na
zadnje tudi to, da se nekaterim lula za vse skupaj. 
Menim, da razumete ta globlji pomen mojih glo
bokih misli. , 

— Koliko besedil za popevke ste napisali do
slej, tovariš Korun? 

— Ogromno. Gotovo se spomnite mojega 
teksta: 

Luna, luna — oh 
in debela sploh. 
To je bil hit! Ali pa: 

Trava je nizka, 
pastirček na polju piska. 
Ni pa bilo slabo tudi tole: Ura je pet, jutri bo 

šest. Skorajda najbolj pa sem uspeh s temle: 

O, mati, na trgu so plakati, a jaz ne morem 
spati. Ura bije tri, a meni se ne spi. 

— Če sem vas prav razumel, bi radi s svojimi 
besedili vrnili človeka od potrošništva k naravi, k 
prvobitnosti. 

— Prav imate. To hočem doseči. Mrzim sko-
mercializiranost naše družbe do kosti. 

— In kako pišete svoje pesmi, tovariš Korun? 
— Kako? Po naročilu vendar! 
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^OeORENJCIH 
pine . oaomnucni 

Znana je anekdota o Slovencu, ki si naj
bolj želi, da bi sosedu crknila koza, saj je to 
vse, kar mu manjka do popolne sreče. 

Znano je, da smo Slovenci sila enotno 
ljudstvo, dokler se ne začnemo deliti na Go
renjce, Štajerce, Notranjce, Primorce, Belo-
kranjce in Dolenjce. 

Dragi Dolenjci, naj vam v veselje zdaj zapi
šem nekaj (čeprav starih) šal o Gorenjcih: 

Ali veste, katerih dveh človek ne more 
dolgo časa gledati? 

Sonca in Gorenjca. 
Ali veste zakaj so Gorenjci ob ponedeljkih 

okoli ust popikani? 
Ker ob nedeljah z vilicami jedo. 
Avtobus z Jesenic: Gorenjec s sinom. 
OČE: Koliko stane vozovnica za otroka? 
SPREVODNIK: Nič. 

OČE: Pa lahko sedi na svojem sedežu? 
Vseeno zastonj? 

SPREVODNIK: Vseeno. 

OČE: In koliko mi daste, če ga držim na 
kolenih? 

Nekdo telefonira gorenjskemu gostilni
čarju: 

„Bi lahko rezerviral vašo posebno sobo? 
Zvečer pridejo tja moji gostje .. 

„Rezervacijo sprejmem," je dejal gostilni
čar, „a glejte, da pridejo vsi hkrati, da ne bo 
pes na vsakega posebej lajal." 

Ali veste, kje ima Gorenjec srce? 
Na polknih. 
In tako naprej in nazaj. Enkrat v bližnji 

prihodnosti pa še o Dolenjcih. 
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FILM 

vse bom 
povedal... 

Pierre Richard se čedalje bolj 
uveljavlja v filmskem svetu. 
Igral je že v nekaj filmih, ki jih 
je tudi sam režiral, in pri gledal
cih in kritiki požel precej laska
vih pohval. Zdaj prihaja na naša 
filmska platna njegov film „Vse 
bom povedal, čeprav nič ne 

violinski koncert „Štirje letni 
časi" s plošče, ki je izšla pri 
„Saphirju". Delo, ki je nastalo 
leta 1730, izvajajo violinistka 
Susanne Lautenbacher, čemba
list Martin Galling in Wuertem-
berški komorni orkester pod 
vodstvom Joerga Faerberja. 

GUSTAV MAHLfiR 
Svmphonte Nr4 C;dur 

Elise Mortscn Sopran 
vioHnTSoto:Rudoif Koeckert 

Vem". Gre za pripoved o social
izem delavcu, ki je malce raztre
sen in poln nerazumevanja za 
svet, v katerem živi. Dela v to
varni težkega orožja, katere 
lastnik je njegov oče. Prav to pa 
je vzrok Pierrovih nezgod in te-
2av. Ob režiserju Richardu igra
ta v glavnih vlogah še Nicole Ja-
"zet in Bernard Blier. 

PLOSCE 

Gustav Mahler, veliki avstrij
ski skladatelj in dirigent iz dru
ge polovice 19. stoletja, se je 
ustvarjalno navezoval na tradici
jo dunajske glasbene preteklo
sti. Ta vpliv je opazen tudi v 
njegovih _ desetih simfonijah 
(zadnja je nedokončana). Pri 
PGP RTV Beograd je na veliki 
stereo plošči izšla njegova 
„Symphonie Nr. 4 G-dur", v 
kateri je Mahler ob povečanem 
orkestru uporabil tudi ljudske 
glasove, kar daje tej in drugim 
njegovim simfonijam izredno 
harmonijsko bogastvo. 

Richard Stnauss 
DON QUIXOTE 

lAntonio 
IVividdi 

AMevierJahreszeiten 

Ob Ravelu je Richard Strauss 
najbrž tisti glasbenik, ki je naj
bolj „razburjal" duhove v prvi 
polovici tega stoletja. Niso se še 
pomirili prepiri okoli njegove 
simfonije „AIso sprach Zarat-
hustra", ko je leta 1898 že spet 
razburil duhove s „fantastičnim 
spevom" „Don Quixote", ki ga 
je podnaslovil kot „fantastične 
variacije na temo viteškega ka
rakterja". Poznavalci pravijo, da 
mora tisti, ki hoče kakorkoli 
uživati ob tej njegovi skladbi, 
prej nujno prebrati Cervantesov 
roman o plemenitem vite/u in 
njegovem oprodi. 

; »-/na _ "K-

t'?: 

Italijanski klasicistični skla-
^telj Antonio Vivaldi velja za 

Ve ikega mojstra skladb za 

4t:n ' ^®'^^alo in violino (od 
^30 koncertov jih je kar 221 za 

'olino in orkester), napisal pa 
je tudi 49 oper, od katerih se 
p je ohranilo le 19. Tokrat 
'^amo priliko poslušati njegov 

KNJIGE 

ocnice 
Pri dandanašnjem obračanju 

sveta se pač malokateri pesniški 
duh odloči in izda pesmi v sa
mozaložbi. Če že zaradi druge
ga ne, pa zategadelj, ker imajo 
bralci navadno do takih izdaj že 

vnaprej odklonilen odnos. Da je 
to še kako zgrešeno, bo morebi
ti dokazala tudi pesniška zbirka 
„Očnice", ki jo je izdal Vinko 
Rakušček. Pesmi so nastajale v 
letih od 1923 do 1974, njihova 
glavna nit pa je splet življenj
skih okoliščin, kot se kažejo 
razmišljajočemu popotniku v 
krogu „rojstvo — smrt", kjer 
„sen umre, beseda živi . . ."! 

Filip Kalan, eno velikih imen 
ne samo slovenskega, ampak tu
di evropskega gledališča, pe
snik, pisatelj, literarni zgodovi
nar in teoretik, je po domala 
dvajsetih letih za Cankarjevo za
ložbo pripravil drugo, predela
no, razširjeno in ilustrirano iz
dajo kritik in esejev ,,Veseli ve
ter". Kalan, ki je kot ravnatelj 
Slovenskega narodnega gledali
šča na osvobojenem ozemlju tu
di sam oblikoval partizansko 
umetniško tvornost, je v priču
joči knjigi na kritiško esejisti
čen način z več plati obdelal 
odnos med vojno in kulturo, ki 
je budila v ljudeh osvobodilnega 
duha. Gre za„zgled razkrivanja 
splošnih dognanj ob pripovedi 
posebnih dogodkov". Tako je 
zapisal pokojni Herbert Gruen 
ob prvi izdaji „Veselega vetra". 

V prevodu Mileta Klopčiča, 
letošnjega Sovretovega nagra
jenca za prevodno literaturo, je 
založba Obzorja izdala „100 

Anton Slodnjak, literarni zgodovinar in eden najboljših prešernoslovcev na 
Slovenskem, je napisal že precej odličnih pregledov zgodovine slovenske knji
ževnosti. Tokrat se je na knjižnem trgu pojavila njegova knjiga „Obrazi in dela 
slovenskega slovstva' (založila jo je Mladinska knjiga). Gre za zgoščen prikaz 
zgodovine slovenskega slovstva od začetka do osvoboditve, knjiga pa je kot 
prirorn^k namenjena pouku slovenske književnosti v srednjih šolah. Kajpak tudi 
prič ujočo Slodnjakovo knjigo, katere notranje nalepne strani ovitka dopolnjuje
jo fotokopije izvirnih literarnih rokopisov, odlikuje temeljitost in poljuden je-
zik, zato je pričakovati, da bo po njej posegel kar najbolj širok krog bralcev, 
tudi tistih, ki so že zdavnaj zapustili šolske klopi. 

Mlfl 
basni" Ivana Andrejeviča Krilo-
va, ki velja ob Ezopu in La Fon-
tainu za največjega basnopisca v 
svetovni književnosti. V basnih 
je Krilov skozi svet živali bičal 
splošno človeške napake in sla
bosti, še posebej pa je udrihal 
po ruski družbi iz prve polovice 
devetnajstega stoletja. Jezikov
no se je nasloni! na ljudski je
zik, kar daje basnim še toliko 
večjo pristnost in prepričljivost, 
zato ni čudno, da je veliko nje
govih misli postalo ljudski pre
govor. 

stavljeni izvir, uporaba, videz in 
značaj 343 vrst psov, ki so tudi 
ilustrirani. Knjigo, po kateri bo 
segel marsikateri ljubitelj člove
ku „najzvestejšega prijatelja", 
uvaja poglavje, v katerem med 
drugim izvemo tudi veliko o 
prehrani, vzreji, negi in šolanju 
psov. 

Ta.ra.s Kerxn.a.ixxier 
ZC30DB A. O žrvi 

zda ĵškrosti 

Slovenski knjižni trg, ki je bil 
še pred nedavnim domala brez 
splošnih priročnikov, leksiko
nov ali enciklopedij, se polago
ma polni tudi s tovrstnimi knji
gami. Tako je Cankarjeva za
ložba izdala malo enciklopedijo 
psov z naslovom „Psi vsega sve
ta", ki sta jo sestavila A. 
Gondrexon in I. Brovvne. Na iz
redno pregleden način so pred

V nekem zapisu se je publi
cist Taras Kermauner proglasil 
za „nesmrtnika". Tega je že 
precej let in mu nismo nič dosti 
verjeli. Toda odtistihmal je 
objavil že dober ducat knjig, v 
katerih je na kritičen način ob
delal najrazličnejše sodobne 
slovstvene pojave na Sloven
skem in si tako izklesal „spome
nik", mimo katerega ne bo mo
gel nihče, kdor se bo v prihod
njih dobah lotil proučevanja 
zdajšnje slovenske literarne in 
literarnozgodovinsko-teoretične 
tvornosti. Tokrat je založba 
obzorja izdala „Zgodbo o živi 

zdajšnosti", knjigo Kermauner-
jevih esejev o povojni slovenski 
prozi. Gre za eseje, ki so bili ve
čidel že objavljeni v izdajah 
knjig posameznih pisateljev ali v 
revijah, v njih pa je Kermauner 
zdaj bolj, zdaj manj ujel miselni 
tok nekega časa, kot se le-ta iz
kazuje skozi vsebinske ali obli
kovne razsežnosti literarnih tek
stov. 

OD KOTEU 
DO BELIH VOD 

Po Levstikovem „Popoto
vanju od Litije do Čateža" v 
slovenski literaturi desetletja 
dolgo ni nastal vrednejši poto
pisni tekst. Tako estetsko kot 
idejno se je Levstiku približal 
šele Prežihov Voranc ^ poto
pisno zbirko „Od Kotelj do Be
lih vod", ki jo je tokrat v zbirk; 
„Kondor" izdala Mladinska 
knjiga. Prežih je v vrsti spisov, 
med katerimi se še posebej odli
kujeta „Od Mokronoga do Pija
ne gore" in „Gosposvetsko po
lje", na docela svojski način ob 
ljudskih običajih, navadah in 
značilnostih pokrajin orisal tudi 
socialne zadrege kmetov in de
lavcev; obšel tudi ni potujče-
vanja slovenskega življa. 

Če sploh kdo, potlej bi lahko 
samo škof Gregorij Rožman 
preprečil morilsko delovanje 
črne roke, tolpe klavcev, ki je 
vodila grozljivo bratomorno 
„vojno" sredi zadnje vojne le na 
Slovenskem. Toda škof Rož
man je bil tista „siva senca", po 
„zapovedi" katere so črnorokci 
počenjali najbolj gnusne zloči
ne; bil je tisti „pravovernik", ki 
je pridigal, da ni greh ubiti akti
vista Osvobodilne fronte ali nje
govega sorodnika. 

Ko dandanes belogardistična 
emigracija v tujini spet rovari 
proti tridesetletni socialistični 
Jugoslaviji in potvarja zgodovin
ska dejstva, se hkrati „odreka" 
tudi kakršni koli zvezi z nečlo
veškim početjem črne roke. To 
posredno dokazuje, da je bila 
črna roka res kar se da pošastna 
in divjaška tolpa izmečkov, ki 
so v sli po krvi, in to celo v ime
nu vere, na grozovit način nf>ori-
li matere z deset in več otroki, 
otroke, dekleta in starčke, kdaj 
pa kar cele družine, ki so bile 
na strani ljudskega odpora. 

Ali je šlo res za skrivno tol
po? O tem se je začel spraševa

ti Jože Vidic, ki smo ga doslej 
poznali zgolj kot pisca knjig 
„Beg z morišča" in „Zločin pri 
Lenartu". 

„O delovanju črne roke sem 
začel poizvedovati čisto slučaj
no. Napisal naj bi prispevek za 
zbornik ,Vosovci v boju s plavo 
gardo na Gorenjskem', razisko
vanja pa so me pripeljala tudi 
na sled črne roke, ki je začela 
svoj morilski pohod na Jeseni
cah. Ko se je izkazalo, da ome
njeni zbornik ne bo izšel, sem 
imel o črni roki zbranega že ve
liko gradiva, zato sem delo na
daljeval." 

Tako ,je nastala njegova knji
ga „Po sledovih črne roke", ki 
jo je izdala založba Borec. Na 
okoli 580 straneh, dopolnjenih 
s 160 fotografijami in doku
menti, je razkrito ozadje in mo
rilsko delovanje črne roke, o 
katerem ni ostalo domala nič 
dokaznega gradiva. Veliko pa je 
ostalo .zapisano' v spominu 
svojcev umorjenih, zato je Vidic 
prepotoval Gorenjsko in okoli
co Ljubljane, da je dobil izpove
di še živečih pričevalcev poko
lov črnorokcev. Pot ga je vodila 

tudi na Dolenjsko, kjer je v 
okolici Turjaka, Velikih La
ščah, v Žužemberku in Mirni 
peči poslušal pravcate srhljive 
pripovedi o morijah črne roke. 
Kajpak je izjave tudi preverjal, 
dopolnjeval z dodatnim gradi
vom. ki razčlenjuje bistvene 
značilnosti četništva in plave 
garde, v knjigo pa je ob bojih 
vosovcev s črno roko vključil 
tudi poglavje, ki razkrinkava 
zločinska početja belogardistov 
in kolovodje Vinka Levstka. 

Tako je knjiga „Po sledovih 
črne roke" edinstven dokument 
o najbolj temačni strani zadnje 
vojne na Slovenskem. Zdaj je 
gotovo, kdo so bili črnorokci, 
katerih početja so javno odkla
njali tudi Nemci. Bili so večidel 
kmečki fantje in študenti, delo-
mrzneži in fanatiki. Največ nji
hovih imen je znanih šele zdaj, 
prav tako tudi povojna usoda; 
značilno pa je. da veliko njih 
sploh še ni bilo kaznovanih. 

..Žalostno je spoznanje, da še 
danes, po 30 letih, nekateri no
čejo vedeti, kdo je bil dejansko 
kriv za te umore. Delajo se ne

vedne ob tem tragičnem poglav
ju naše zgodovine, ki zaradi te
sne povezanosti črnorokcev s 
klerofašistično duhovščino spo
minja na najbolj krvavo in te
mačno srednjeveško inkvizici
jo." 

Tako ugotavlja Jože Vidic, 
čigar knjiga ..Po sledovih črne 
roke" naravnost kaže na velike 
krivce in morilce. Njegovo delo 
je zaključeno samo deloma, kaj
ti če se bo pokazala potreba po 
novi izdaji, jo bo gotovo pripra
vil. Izločil nekatere obrobne 
stvari in dodal še več pričevanj 
o zločinih črne roke na Sloven
skem. Gotovo pa je že tokratna 
knjiga velik prispevek k odkri
vanju zastrtih plati zadnje voj
ne. je ..kamen resnice" zoper ti
ste, ki so bili krivi za strahotne 
zločine črne roke, zoper tiste, 
ki dandanes, če le morejo, po-
tvarjajo zgodovinska dejstva. 
Ob odločni obsodbi samih 
črnorokcev pa je knjiga hkrati 
tudi opomin vsem, ki se more
biti ne zavedajo, do kakšnih 
strahot lahko pripelje — vojna. 

D. R. 
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BflJNOF 

ponarejevalec 
„Ponarejevalca denarjev, gla-

sovitega Prelesnika so ujeU zo
pet žandaiji. Že pred sedel je 
večkrat ali je vselej utekel. Iz 
Temišvarske trdnjave tudi ušel. 
Bil je v nji tri leta, pa je spora
zumel se s profozom in čuvaje
ma, ter jima je delal denar, da 
sta si opomogla. Z njima vred 
pobegne. Žandaiji za njimi, on 
preplava srečno Donavo, tovari
ša pogineta. Delal je le banke 
po 100 forintov z roko in sicer 
tako enake pravim, da so v 
Ljubljani enkrat njegovo odo
brili, cesarsko z isto številko pa 
zavrgli. Da ga ne spoznajo, mo
ral se je preoblačiti. Videli so ga 
že v ženski obleki, tudi je hodil 
že sim ter tje kot razcapan be
rač. Ali včasi živel je tudi po cel 
mesec kreuzfidel in drugi z 
njim, plačal vse pošteno. Vozni
ku, ki gaje peljal, naročil je re

či vsakemu, ki ga bo vprašal ko
ga vozi, da mladega cesarja. 
Kmetje ihiajo zanj velike simpa
tije. Doma je s Ceste (pod s. 
Antonom) blizu Grosuplega. 
Dovršil je osmo šolo, tudi vojak 
je bil. Ze v četrti šoU preživil je 
sebe in še enega (menda brata) s 
tem, da je naredil vsaki dan en 
bankovec za en forint, kterega 
je vsaki večer menjal v štacuni. 
Takrat ie bil le malo časa za
prt." 

Človek, o katerem teče bese
da, je bil tako rekoč Dolenjec. 
Zgodba je nedvomno burila do
mišljijo ljudi, kot so Američane 
razburjale zgodbe o velikih bor
bah kavbojev na Divjem zaho
du. 

Trdina piše o „glasovitem 
Prelesniku" skoraj z odobrava
njem; bili so pač časi zatiranja 

in veliko je veljal vsak, ki se je 
oblasti postavljal po robu — pa 
čeprav je samo ponarejeval de
nar in venomer bežal iz ječ, naj
si so bile še tako zastražene. 

Med ljudmi je imel prav zane
sljivo veliko prijateljev, zlasti 
ker najbrž ni bil slab človek. 
Dosti je dal na humor, če se je 
rad izdajal za mladega cesarja. 
Tudi znanja mu ni manjkalo, saj 
je svojo ponarejevalsko prakso 
začel zelo zgodaj — še kot 
otrok. Izpopolnil se je tudi ta
ko, da bi bil v svoji stroki lahko 
doktor znanosti, če gre verjeti 
Trdinovim besedam, da je znal 
ponarediti denar tako, da so po
tem pravega zavrgli. 

Konec koncev bi bil simpa
tična podoba tudi danes, ko 
nam denarja na vseh koncih ta
ko primanjkuje, mar ne? 

Hi 
Na včerajšnji dan je v pratiki 

narisan pes, ki gleda v desno; 
23. avgusta bo v pratikah podo
ba psa obrnjena na levo. Tako 
je jasno označeno, da smo sto
pili v mesec „pasjih dni". To je 
danes sinonim za najbolj vroče 
dneve v letu — o, da bi po vseh 
vremenskih nevšečnostih tega 
leta zares bili pasji! — vendar 
komaj še kdo ve, kaj v resnici 
pomenijo „pasji" dnevi. 

Po 20. juliju začne vzhajati 
na jutranjem nebu skupaj s son
cem tudi zvezda Sirius, za kate
ro so že Rimljani menili, da pri
naša nesrečo ljudem, živalim in 
posevkom. Štirje tedni pasjih 
dni so zato nekoč veljali za ne
srečno dobo in v srednjem veku 
v tem času niso obhajali niti bo
žje službe! Zvezdo Sirius so 
imenovali tudi pasjo zvezdo, 
češ da so imeli v tem času moč 
psom podobni demoni, ki so 
škodovali vsemu življenju na 
svetu. 

Po starih šegah, ki so jih ime
li v kostanjeviški okolici, ni 
smel v pasjih dneh nihče več v 
vinograd. Se to: nekateri razla
gajo ime „pasji dnevi" tudi s 
tem, da je v veliki vročini žejen 
pes nevaren, da se ga loti stekli
na, zato mora imeti vedno po
sodo vode v bližini. Razumljivo 
pa je, da so resnično dnevi v teh 
štirih tednih navadno najbolj 
vroči v letu. 

O pasjih dneh so se ohranili 
tudi pregovori, kot sta na pri
mer ta dva: Če je začetek pasjih 
dni moker, bo konec suh. In: 
Če je prvi dan pasjih dni dež, 
bo deževalo štirideset dni. 

Jutri bo sonce vzšlo ob 4.35 
in zašlo ob 19.51. Dan bo dolg 
15 ur in 16 minut — v zadnjih 
petih dneh se bo skrajšal torej 
za deset minut. 5. avgusta pa bo 
sonce vzšlo ob 4.48 in zašlo ob 
19.27, dan bo meril 14 ur in 39 
minut. 

31. julija, zadnji dan v mese
cu, bo zadnji krajec, in sicer ob 
9.48. Po Herschiovem ključu se 
obeta spremenljivo vreme. 

Kakšno vreme nam obetajo 
pregovori, rojeni iz stoletnih iz
kušenj? 

Kakor sv. Jakob dopoldne 
vremi, tako bo tudi pred boži
čem te dni; in popoldnevno vre
me tega dne ti božično vreme 
pove. Svetega Jakoba (25. 7.) 
jasno če je nebo, tudi za božič 
bo krasno ko ribje oko; obla
čno ti priča odjugo božiča. Na 
nebu bela megla tega dne (25.) 
v prihodnje zimo hudo napove. 
O sv. Jakobu gre grozdje na bo
žjo pot, o sv. Jerneju pa nazaj 
pride. O sv. Jakobu pšenica zori 
ali zgori. Postovke gredo od nas 
o sv. Jakobu. Pred sv, Jakobom 
tri dni lepo, rž prav redno dozo
rela bo. 

Jakob je torej pravi vreme-
nar. Ta starejši brat Janeza 

24.7-6.8. 
Evangelista, ki je prvi med apo
stoli pretrpel mučeniško smrt, 
je sicer tudi zavetnik klobučar
jev. Ljudje ponekod še pravijo, 
da prinese slivam plavo suknjo, 
košnja mora biti do tega svetni
ka tudi že^ opravljena in pšenica 
požeta. 

Istega dne praznuje tudi Kri
štof, zavetnik zoper nenadno 
smrt. Nič čudnega ni zato, če je 
naslikan na številnih stenah 
cerkva: kdor se je zjutraj z za
upanjem ozrl v njegovo podo
bo,'je bil tisti dan varen pred 
nenadno smrtjo. Sv. Krištof je 
bil tudi zavetnik čolnarjev in 
splavarjev, nosačev in voznikov, 
romarjev in popotnikov. V Val
vasorjevih časih je bila razširje
na pri nas bratovščina sv. Kri
štofa zoper pijančevanje in*prc-
klinjanje. Izkušnje govore, da ni 
imela posebnega uspeha. 

26. julija goduje Ana, Mariji-,-
na mati; razširjene so bile Anine 
božje poti, kot na primer tista v 
Vidošičih pri Metliki. 2. avgusta 
je porcijunkula, ki pa ni svetni
ca, ampak se je tako imenovala 
cerkev, kjer je blizu Assisija pre
bival Frančišek Asiški. O porci-
junkuli v Novem mestu smo 
pred časom pisali tudi v naši 
Prilogi (in tudi o šegah na ta 
dan, ko so hudomušni meščani 
Belokranjicam, ki so prinesle 
prodajat čebulo, ponoči sešili 
krila . , .). 

Grad Bajnof je stal pod Trško goro, kake 
štiri kilometre od Novega mesta. Med drugo 
svetovno vojno je bil požgan in kasneje poru
šen. Nekdanje grajsko posestvo je danes last 
Kmetijske zadruge Krka. 

Valvasor je o Bajnofu zapisal le nekaj krat
kih vrstic: „Grad Weinhof, po kranjsko Baj
nof, je oddaljen od Ljubljane osem, od Nove
ga mesta pa eno miljo. 

Ime je dobil zaradi svoje lege; stoji namreč 
na dobrem in rodovitnem kraju pod nedopo
vedljivo velikimi vinskimi griči, ki v tem okoli
šu dajejo najboljši cviček. Graščina je bila prej 
sicer nekoliko zanemarjena, zdaj pa je prav 
lepo oskrbovana in je že od starih časov sem 
last stiškega sarnostana." 

Nastanek gradu in prvi lastniki Bajnofa so 
zaviti v meglo skrivnosti. Ohranila se ni nobe-, 
na listina iz tedanjih časov. Prva izpričana 
lastnica je bila konec 14. stoletja nadvojvodi-
nja Viridis, rojena princesa Milanska. Okoliški 
kmetje so še po drugi vojni, pol tisočletja po 
njeni smrti, govorili o njenem dobrem srcu . . . 
Nadvojvodinja Viridis je grad podarila stiške-
mu samostanu, ki je imel že vsaj leta 1135 več 
vinogradov na Trški gori. 

Okoli leta 1590 so stari grad popolnoma 
prezidali, v času jožefinskih reform pa so ga 
stiški menihi izgubili in je prešel v državno 
last. Od avstroogrske države ga je 1822 kupil 
Franc Grm. Zadnji lastnik te rodbine je grad 
prepustil italijanski družbi Emoni in se izselil. 

Med narodnoosvobodilno vojno je leta 
1942 na kresno noč zagorel velikanski kres: 
partizani so zažgali Bajnof. S tem se je konča
la zgodovina starega gradu pod Trško goro. V 
gradu je bila kapela brezmadežnega spočetja 
device Marije, ki je bila posvečena 1682. V 
drugi polovici 18. stoletja so kapelo opustili, 
vendar so jo novi lastniki Grmi 1885 obnovili. 

O stari grajski zgodovini se ni ničesar ohra
nilo, sicer pa so bržkone stoletja mirno tekla 
pod oblastjo stiških menihov. O Grmih, ki so 
kupili grad 1822, in o njihovi grajski oblasti 
pa je ohranjenih nekaj zapiskov po zaslugi Ja
neza Trdine, ,ki je Bajnof vključil, v svojo po
vest ietnica, in prof. Karla Bačerja, ki se je o 
teh stvareh pogovarjal 1954 s 93-letnim me
ščanom Janezom Košakom. 

Prof. Bačer je takrat zapisal: ,,Germ je bil 
kupil od države Bajnof, vendar brez tlake. Na
jel je kmete, ki so spadali pod grad, da so mu 
pomagali popravljati zanemarjeno poslopje. 
Pozneje je hotel, da bi mu ponovno tlačanili, 
češ da je to njihova dolžnost. Kmetje so se 
upirali in se zbirali na posvet v neki zidanici 
na Jakovcu. Med njimi so bili Čolnar, Jane ter 
dva Rifeljna, vsi z Lešnice, ter Medved in Ko-
vaček iz Mačkovca.^ Toda grajski ovaduh Lo-
vriček, domačin v Žlebeh, je hodil pod okno 
prisluškovat in potem vse povedal na gradu. 
Upornike so odvedli v mesto in jih zaprli v 
opuščeni cerkvici na Florijanovem trgu. Za
htevali so od njih, naj obljubijo, da bodo hodi
li na tlako. Najbolj seje upiral Kovaček. Prošt 
Arko, Ribničan (pravilno^ seve: Albrecht, 
Idrijčan), je rekel Germu: ,Če neče delati zle
pa, pa ga daj na stoli' Nato so ga, zvezanega 
na stolu, tepli. ,Boš delal tlako? ' ,tJiikoli.' Od 
pretepanja je Kovaček umrl. — Košaku je te 
stvari ponovno pripovedovala njegova mati, ki 
je z mladih let živela na Lešnici. Po njeni pri
povedi so se omenjene stvari godile, ko ji je 
bilo 17 let, torej 1847. leta." 

Trdina začenja svojo Jetnico z naslednjimi 
besedami:. „Novomeščan Grom je bil obrten 
mož . . ." Mišljen je kajpak novomeški medi-
čar, svečar in slaščičar Franc Germ, ki je bil 
od 1782 do 1783 tudi novomeški sodnik, 
1809 so ga novomeški očetje izvolili za korpo-
rala novomeške črne vojske za boj proti Fran
cozom, kot piše Vrbovec v Zgodovini Novega 
mesta. 

Germi so imeli tudi hišo na novomeškem 
Glavnem trgu, v kateri so danes_ restavracija, 
gostinski prostori in slaščičarna Šolskega cen
tra za gostinstvo. Ta hiša je med najstarejšimi 
in najbolj zanimivimi na (Slavnem trgu: stavb
na lupina je gotska s prvobitno kamnito zidno 
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strukturo, temeljna zasnova hiše, portali, okna 
in druge oblikovne prvine iz kamna pa tudi 
sodijo v ta čas. Iz zgodnje baročne faze so 
banjasti oboki in okenske niše, ohranjeni lese
ni strop v prvem nadstropju in arkadni hodnik 
v pritličju. Iz tretjega obdobja, meščansko-
klasicističnega bidermajerja, pa je fasada na 
Glavnem trgu z oblikami kamnitega portala, 
okna v prvem nadstropju obeh vencev, streši-
ne in kritina, dvorišče fasade z arkadnim obo
kanim hodnikom v prvem nadstropju in do-
zidkom pa so bidermajerske. V nekdanji Ger-
movi hiši je bila gostilna Stenovec, ki jo ome
nja v svojem Desetem bratu Fran Levstik, v tej 
hiši pa se je rodila tudi pisateljica lika Vašte-
tova. 

O nakupu gradu in o starem Grmu je iz
črpno pisal v svojih notesih tudi Trdina, ki mu 

, na dolgih sprehodih ni ušla nobena malenkost 

in ki si je tudi vse pogovore vestno zapisal. 
Takole piše: 

„Hrastar. Doma v Ždinji vasi. Hiša dajala 
tlako, desetino etc. Bajnofu. Dokler bili so 
tod menihi, dobivali so tlačani od njih tudi 
hlebec kruha in hrano, od doma ni ga bilo 
treba nositi. Ko razgnali fratre, bil grad vedno 
v štantu, pa so dajali kmetje vse v denarjih, 
gruntar ne več za vse vkup ko osem forintov. 
Ko grad pride naprodaj, nagovarjal je kmete 
ranjki Rajh, naj kupijo grad, da bodo svo
bodni; za 30.000 ga dobe, za 20.000 bodo 
prodali pa lahko grad naprej. Kmetje nesložni 
kakor za Žabjek, bogatini se protivili naj bolj 
in tako kupi grad Grm za 28. forintov. On 
zahteval mesto denarjev vse in natura. Silen 
razloček. Puntarski vojaki kmetom šentjur
skim, kalanskim, hudevskim etc. prodajali ži
vino etc. Desetina dajala se je od vsega kar je v 
snopji, tudi od boba, ajde in vsega živega, tudi 
od bčel. Tlačani delali mu strašno leno. 10 
volov upregli, kjer bi bili 4 dosti, ogenj se je 
kresal in tobak zažigal brez konca in kra
ja . . ." 

V Jetnici je Trdina s precejšnjo mero pesni
ške svobode opisal, kako je Germ kupil Baj-
nof, Vinico, kot imenuje v povesti ta grad. 
„Na dražbo je prikorakalo devet važnih mož, 
najvažnejša pa sta bila na vsak način gospod 

Koren in meščan Grom. Oba sta rekla, da mo
rata graščino kupiti, če ju stane 100.000 gol
dinarjev. 

Ostali kupci se niso čutili kos takim zveri
nam. Jeli so pokašljevati, se usekovati, umika
ti — kmalu jim ni bilo ne duha ne sluha. Gro
mu se kar samo muza; misli si: ,Z enim sovraž-

nikom se bom vojskoval laglje nego z osmimi-

Približa se Korenu in mu zašepeta na uho, da 
bi govoril rad z njim na samem. Oddaljivši se 
kakih sto korakpv, se moža ustavita in P° 
kratkem pogovoru pogodita. Koren dobi osem 

sto goldinarjev, Grom pa licitira sam ter kup1 

in plača Vinico. Ali težko je lisjaku premodri' 
ti lisico. Koren pravi: ,Osem sto niso kar bod', 
grem lahko z njimi v kake toplice. Vinica pa„le 

še vseeno lahko moja!' Napoti se h gosposki m 
ovadi Groma, da se je polastil gradu tako p0' 
ceni s prepovedanim podkupom. Gosposka za
čne grmeti, preiskovati, konec je bil, da je mo
ral Grom državi grad povrniti. 

Razpisala $e je nova dražba. Ponudnikov Je 

privrelo to pot več kot 30, med njimi zopet 

prejšnja tekmeca Grom in Koren. Nabijalo se 
je strašno. Šele, ko je poskočil oglas na dvajset 
tisoč, so se začeli kupci izgubljati. Koren ob
ljubi 25 tisoč, Grom 28 tisoč. Koren zaklic® 
30 tisoč in že misli, da ga je premagal, kaj*1 

Grom je tresel z glavo in nekaj nevoljno sam 
zase godrnjal, kakor da mu grad več ne djsi-
Ali motil se je, godrnjač zavpije 32 tisoč! 
ren veli: ,Toliko pa to trnje in kamenje n 
vredno. Obdelane zemlje, polja in goric je Pre 

malo, jaz grem, zbogom!' 

Vinica ostane Gromu, ki je preračunal vred 
nost bolje od Korena. Mislil si je: ,Naj bo trnja 
in kamenja, kolikor hoče, saj imam zdaj tlaca 
ne, ki mi bodo iztrebili vse zastonj. Čez dese 
let ne dam graščine ne za 50 tisoč.' 

Ubogim podložnikom se je zdaj zagodla ^ 
lostna pesem." 
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Nekdaj so se ljudje pogovarjali na cesti, zdaj pa ždijo v sobah in 
vrtijo gumb - Bodo stara mestna središča zgolj znamenitosti? 

Še nikoli ni bilo v arhitek
turi in gradbeništvu tako ve-

Jke ustvarjalne svobode kot 
y dvajsetem stoletju, kar gre 
tudi na rovaš novih gradbc-
, materialov, saj beton, že-
,e7'°, ^es in steklo, v zadnjem 

esetletju pa tudi plastika, 
nudijo arhitektom brez šte-
v a oblikovalnih poti. Zido
ve so zamenjali oporniki, 
pročelja nimajo več nosilnih 
ls®tnosti, ampak so postala 
" ^"1^rane'\ s katerimi se 
g aditeiji lahko „igrajo", ka-
Kor se jim zljubi. 

Na robu gručastih mest
nih središč nastajajo zmeraj 
nova naselja, „mesta" v ma-
leni, zaradi katerih je okolje 

pogosto grdo in zoprno, saj 
enolični gradbeni komplek
si, asfalt in malo ali nič par
kov stopnjuje t.i. nehuma
nost življenjskega okolja. 

Znani ameriški arhitekt 
Peter Blake je začel razmi
šljati takole: Neposredna 
srečanja med ljudmi na cesti 
so bila v preteklosti pravcata 
izmenjava mnenj, brez kate
re morebiti dandanes ne bi 
bilo niti znanosti niti umet
nosti. Ali je tako tudi zdaj, 
bo enako jutri? 

Zaradi elektronskih ko
munikacijskih sredstev, ki 
jih že veliko uporabljajo v 
zelo razvi tili dežel ali, so ne
posredni stiki med ljudmi 

nj.. e stanovanjske „pošasti" rastejo kot gobe po dežju, v 
J1" pa že kraljuje kraljica - elektronika! 

pogosto nepotrebni, v neka
terih primerih celo odveč ali 
nemogoči. Čedalje bolj eno
stavno se je „srečevati" brez 
telesne prisotnosti. Saj je 
končno tudi mnogo udobne
je kupovati prek televizoija, 
kot pa se prerivati po samo
postrežnih trgovinah. Prijet-
neje se je učiti ob šolskih te
levizijskih oddajah, kot pa 
sedeti v neudobnih učilni
cah. V nekaterih deželah 
Združenih držav Amerike 
postavljajo prek televizijskih 
zaslonov tudi zdravniško 
diagnozo. Preprosteje ali ne, 
ko pa so čakalnice zmeraj 
nabito polne! 

Po Blakovem mnenju ni 
daleč dan, ko bo na Zahodu 
(morebiti tudi pri nas!) veči
na ljudi zdela v razprostrtih 
predmestjih in občevala med 
seboj, s šolami, kulturnimi 
ustanovami in delovnimi me
sti kar po elektronski poti. 
Stara mestna središča pa bo
do postala kot zdaj gradovi 
turistične zanimivosti, kate
re si bodo predmeščani la
hko mimogrede ogledali z -
magnetofonskim vodičem! 

Tedaj pa bomo že lahko 
govorili o koncu kulture, o 
koncu sveta!? 

hr 

Potres po 
kitajsko 
Potres je skoraj nemogoče zane

sljivo napovedati, še posebno ako 
gre za hude potrese, saj prav ti pri
hajajo najbolj presenetljivo. Zato je 
toliko bolj začudilo ameriške in 
evropske seizmologe početje njiho
vih kolegov na Kitajskem. Kitajski 
seizmologi namreč zelo uspešno na
povedujejo potrese. In Kitajci njiho
vim besedam tudi verjamejo. Ko je 
dan preplah, se disciplinirano izseli
jo iz hiš ter odpeljejo živali iz hle
vov. V svoji tisočletni zgodovini so 
dostikrat preživeli hude potrese, ki 
so povzročili ogromne človeške 
žrtve prav zato, ker so ljudje bili v 
času potresa v hišah. 

Zahodni strokovnjaki se sprašuje
jo, kako Kitajcem napoved uspe. Na 
obisku pred mesecem dni so lahko 
videli najmodernejše naprave, ven
dar imajo prav take tudi v drugih 
državah. Najbrž da leži vsa skrivnost 
v znani kitajski modrosti: tudi naši 
stari predniki so marsikaj vedeli. In 
tako Kitajci pridno opazujejo neka
tere pojave, o katerih jim izročilo 
pravi, da so zanesljivi znanilci bliža
jočega se potresa. Če ljudje opazijo, 
da ribe ali žabe v velikem številu ri
nejo na breg, da so divje živali apati
čne, da je voda iz vodnjakov obarva
la riž rdeče ali nenadno narasla, ob
vestijo o tem seizmologe, ki potem z 
modernimi napravami preiskujejo 
območje, na katerem so zabeležili te 
pojave. Tako menda pridejo do za
nesljivih napovedi. 

Kljub temu še vedno ni pojasnje
no, kako jc uspelo že lanskega junija 
napovedati potres, ki jc letos febru
arja stresel pokrajino Liaoning. 
Usodni dan so uro in pol pred potre
som pozvali prebivalstvo vasi in 
mest, naj ne ostaja pod strehami. 
Žrtev skoraj ni bilo. 

Kitajski strokovnjaki se zdaj 
ukvarjajo s potresom na območju 
med Pekingom in Tientsinom, ki ga 
pričakujejo v naslednjih dveh letih. 

MED SVETIMI KRAVAMI 
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„Zašla sva!" je odgovoril Paradižnik v enakem na
rečju. 

Yeti je pokazal bele zobe. Všeč mu je bilo, da 
tudi tujci znajo po njihovo. S kosmato roko ju je po
vabil v votlino pod previsom v svoj dom. 

Vemo, kakšen je dom pračloveka, dragi bralci. 
Votlina v živi skali. Kože namesto preprog, kože na
mesto kavča in foteljev in kože namesto otroške po
steljice. Sredi „dnevne sobe" pa kamin — ognjišče, 
kjer se cmari zrezek jamskega medveda in klokota v 

glinastem loncu čaj iz mahu in lišajev. 
Vljudno sta se predstavila naša turista zbrani dru

žini: gospodinji, stari mami, teti, stricu in dedu. Trop 
srčkanih yetijevskih otro čiče v se jima je zapletel med 
noge. 

„Lepo se imate tu!" sta ugotavljala gosta. 
„Saj ne rečem!" je odgovarjala gospodinja. „Zrak, 

mir ... tega nam ne manjka. To je pa tudi V9e! Člo
vek, pardon, pračlovek bi si pa vendarle zaželel včasih 
videti kakšno izložbosesti h kakšni predstavi.. 

Dr. BO20 OBLAK 

KAKO VPLIVA 

MESTO 

NA ČLOVEKA 

1. MALO ZA UVOD 

Pred leti sem pisal nekaj o tem v Dolenjskem listu, ker pa 
smo priča silnega razvoja mest posebno v zadnjih letih, 
menim, daje treba o tem še pisati. 

Kako vpliva mesto na človeka in kaj naj storimo, da bi 
razvijali dobre in blažili slabe vplive, ni samo skrb urbani
stov, gradbenikov in ekonomistov, pač pa tudi zdravnikov. 
Poskusimo torej nekoliko osvetliti vplive mesta na človeka iz 
zdravstvene plati in nakazati nekaj preprostih rešitev, kako 
preprečiti vsaj del negativnih vplivov. 

Z rastočo industrializacijo in modernizacijo posameznih 
držav in pokrajin močno rastejo mesta in se zmanjšujejo vasi. 
Komplicirana tehnika in splošni razvoj mesta zahtevata 
drugačne gospodarske rešitve, ekonomika se v osnovi spremi
nja, dviga na višjo stopnjo in neusmiljeno posega v rušenje 
starih patriarhalnih razmer. Nove tovarne zahtevajo več de
lavcev, ti prihajajo v mesta, se tam naseljujejo in ustvarjajo 
družine ter domove. Temu pravimo „beg v mesta". Pojav je 
poznan po vsem svetu. Pri nas je postal pereč po osvobodit
vi. Vsa naša mesta naraščajo, nekatera hitreje, druga počas
neje, število prebivalcev se neprestano veča-: 

Če izhajamo iz definicije zdravja svetovne zdravstvene 
organizacije, ki pravi: „Zdravje je popolna telesna, duševna 
in socialna blaginja in ne samo odsotnost bolezni ali okvare", 
potem je jasno, daje človek enota, ki je sestavljena iz teles
nega, duševnega in socialnega življenja, ki v bistvu med seboj 
ni ločljivo. Iz tega' sledi, da človek zboli, če notranji ali 
zunanji vzroki vržejo iz ravnotežja ali pa poškodujejo člove
kovo telo, duševnost ali družbenost. Se drugače povedano: 
staro latinsko reklo „zdrav duh v zdravem telesu" za oznako 
zdravja sodobnega človeka ne zadošča več, potrebna je tudi 
pozitivna družbena dejavnost, saj je človek družbeno bitje. 
Potrebna je torej višja kulturna stopnja, večja izobrazba, 
pristnejše vraščanje v družbo. 

2. SPLOŠNI VPLIVI IN UGOTOVITVE 

Mestna naselja so gosta, na majhni površini živi veliko 
ljudi. Ker je zemlja dragocena, sili mesto navzgor, zidamo 
stolpnice in bloke. Na srečo vsi ti ljudje niso obenem na 
ulicah, sicer bi bilo mesto eno samo mravljišče. Ob promet
nih konicah včasih doživimo kaj takega, ko se usujejo ljudje 
iz tovarn, uradov in šol ter hite domov ali v menzo. 

Prehrana v mestih je boljša, bolj pestra, količinsko manjša, 
zato pa bolj bogata na vitaminih, beljakovinah in rudninskih 
soleh, kar veča odpornost organizma. To je tudi potrebno, 
ker gostota prebivalstva naravnost izziva nevarnost širjenja 
epidemij nalezljivih bolezni. 

Družine v mestih so majhne, imajo največ po tri otroke, 
ker ljudje z načrtovanjem družin poskušajo dvigniti svoj 
osebni standard. Prav tu pa nastaja precejšnja nevarnost pre
tiravanja, ker si ljudje s honorarnim delom, z nadurami in 
čezmerno zaposlitvijo preko svojih moči ustvarjajo možnosti 
za boljše življenje v pretiranem tempu, kar ima za posledico 
celo vrsto živčnih prenapetosti, obolenj in znakov preutruje
nosti. 

Če k temu prištejemo še hrupno mestno življenje, pa tudi 
hrup pri delu, pomanjkanje časa in zahtevano hitrost ter 
kvaliteto pri delu, poleg tega pa še slab zrak zaradi tovarni
ških dimnikov, izpušnih plinov motorjev, pa tudi ogljikovega 
dvokisa, ki ga izdihujejo ljudje in živali, prah in druge pri
mesi v zraku, nam je kmalu jasno, da ima mesto na človeka 
precej negativnih vplivov, ki lahko resno poškodujejo zdrav
je. Slaba ali premočna luč, gledanje televizije v temi, stalno 
zapiranje v slabo prezračenem stanovanju te vplive še stop
njujejo. Ni čudno, čc tak preutrujeni in živčno preobčutljivi 
človek nima potem niti kulturnih potreb in potreb po spro
stitvi in razvedrilu. Postane pač siten, prenapet, zamerljiv, 
zaprt v najožji krog in slaboten. 

3. KOMUNALNI PROBLEMI 

Preskrba s pitno vodo v mestih je osnovni problem. Na
vadno je vodovod zgrajen iz kakega večjega zajetja ali pa, če 
jc mesto zelo veliko in vode v takih zajetjih ni dovolj, zaja
mejo vodo iz najbližje reke. V vsakem primeru mora biti 
voda stalno pod strokovnim nadzorstvom, ker so možne 
nevarne epidemije črevesnih nalezljivih bolezni, ki se raz
širijo navadno kot eksplozija prav z vodo. Poraba vode v 
mestih je velika, saj jc ne rabimo le za pitje in kuhanje, pač 
pa tudi za kopanje in pranje. Zelo veliko je porabijo bolniš
nice, klavnice, mlekarne in industrija. 

V tesni zvezi z vodo je kanalizacija, ki odvaja odpadne 
vode iz stanovanj, cest in industrije. Praviloma mora imeti 
industrija posebne čistilne naprave, ki odpadne vode prečis
tijo pred spustom v kanalizacijo ali v reko. Prav je, da se 
kanali zbero v skupen končni iztočni kanal, kjer se izločijo 
usedline, ki jim pravimo kal, in se šele potem tako očiščena 
kanalizacijska voda spusti v večjo reko ali drugo vodo. Kal se 
da koristno uporabiti kot gnojilo. 

Odvoz smeti mora biti organiziran. Najboljši sodoben 
način je, da jih zbiramo v smetnjakih, ki jih potem posebna 
služba izprazni v za to prirejene avtomobile in odvaža na 
določena mesta, kjer jih zažgo ali zagrebejo. H komunalnim 
problemom spadajo še ustrezne urejene zelene površine v 
mestih, to so parki, zelenice, sprehajališča, počivališča in 
drevoredi. Zelenih površin ni nikdar dovolj. Vsem je znano, 
da rastline uporabijo za svojo presnovo ogljikov dvokis, ki ga 
izdihavamo ljudje in živali in ki gaje dovolj tudi pri vsakem 
izgorevanju, npr. v motoijih, iz tovarniških dimnikov in 
gospodinjstev. Rastline pa izločajo kisik, kije nujen za življe
nje, in s tem seveda čistijo ter bogatijo mestni zrak. 



Vozil več, varnost pa šepa 
Za življenja smo vsi odgovorni, zato je bolje preprečiti kot zdraviti 

Kakor je po eni strani razveseljivo, da se v občini hitro množi 
število motornih vozil, tako je to na drugi strani zaskrbljujoče, ker 
tehnična in prometna ureditev cest in naselij ne dohitevata naglega 
prometnega razvoja. 

V brežiški občini je 6977 motor
nih vozil, od tega 3785 osebnih 
avtomobilov, 810 tovornjakov, 82 
traktorjev, 2300 motornih koles in 
53 drugih vozil. Vozniška dovoljenja 
ima 6380 občanov. Lani se je pove
čalo število motornih vozil za 2000, 
kar je zelo veliko. 

skc univerze, izobraževalne skup
nosti, sindikata, SZDL in občinske 
Zveze prijateljev mladine. 

J. T. 

Promet in varnost na cestah nad
zoruje postaja milice Brežice na 191 
kilometrih cest v občini. Za promet
no tehnično ureditev cest pa skrbijo 
cestna služba in krajevne skupnosti, 
žal pa zaradi pomanjkanja strokov
no usposobljenih ljudi v občini delo 
na tem področju zaostaja za vedno 
novimi zahtevami razvijajočega se 
prometa. Slaba cestišča, mostovi in 
nezadostna prometna signalizacija 
povzročajo številne nezgode, 

Novo v Brežicah 
KAJ PA TRAKTORISTI? -

Vozniki traktorjev niso deležni do-
belj pozornosti pri prometni vzgoji. 

"Na večjo skrb zanje opozarja tudi 
število nesreč, v katerih so udeleže
ni. Za traktor pogosto sedajo že 
otroci z desetim letom ali celo že 
prej, pa tudi veliko starejših oseb se 
loteva vožnje z njim. Prav ti pa niso 
dobro poučeni o varnosti, zato jc 
nesreč čedalje več. 

VEČ DENARJA ZA NAĆRTE! 
— Na predlog zborov občinske skup
ščine bi lahko zbrali več sredstev za 
zazidalne načrte, če bi prispevala za
nje denar tudi stanovanjska inte
resna skupnost in sklad za negospo
darske investicije. Dogovore o sofi
nanciranju vodi zdaj izvršni svet. 

DO KDAJ VINSKA CESTA? -
Artičani, Sromljani in Pišečani bi ra
di čimprej zvedeli, kdaj bo zgrajena 
vinska cesta. Odgovora trenutno še 
ne morejo dobiti, sc pa tolažijo z 
upanjem, da bo prišla na vrsto v na
slednjem petletnem obdobju, če bo 
njihov predel z zakonom priznan za 
nerazvito območje. 

BREŽIŠKE VESTI 

O problematiki prometa v občini 
bo 29. julija razpravljala občinska 
skupščina, ki bo med drugim sklepa
la o ustanovitvi sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. Ta or
gan bo skrbel za uveljavljanje druž
bene samozaščite v preventivi in 
vzgoji v cestnem prometu, obravna
val in proučeval bo varnost na cesti 
ter usklajeval preventivno dejavnost 
organov in organizacij, ki sc ukvarja
jo s prometno vzgojo in zaščito. S 
svojimi predlogi bo pomagal do no
vih ukrepov za večjo varnost na ce
stah. 

V svetu bodo predstavniki Avto-
moto društva, Združenja šoferjev, 
osnovnih šol, šolskega centra, dclav-

VSUHO KRAJINO 

V nedeljo, 20. junija, je odšla 
na delo v Suho krajino tretja 
posavska mladinska delovna bri
gada. Težko so jo spravili sku
paj. Dva dni pred odhodom so 
še vedno zbirali prijavljence 
med štipendisti. V Brežicah in 
Krškem je bil odziv še zadovo
ljiv, iz Sevnice pa je v četrtek 
manjkalo največ prijav. 

ARTICANI PRVI 

Na občinskem tekmova
nju, ki ga je 12. julija organi
ziral iniciativni odbor občin
ske Strelske zveze v Brcži-
cah, je v streljanju z zračno 
puško sodelovalo od enajstih 
šest strelskih družin. Prvo 
mesto je zasedla ekipa iz 
Artič, drugo GG Brežice in 
tretje IMV Brežice. Med po
samezniki so bili najboljši 
Anton Molan iz Artič, Fer
dinand Umek iz GG in Jože 
Molan iz Artič. 

DO SEPTEMBRA 
ZASEDENO 

V Čateških Toplicah imajo vsak 
dan polne bazene, prenočišča pa so 
oddana že za vse poletje. Ob delav
nikih obišče kopališče po dva tisoč 
do tri tisoč kopalcev, ob nedeljah in 
praznikih pa se njihovo število po
dvoji. Letos prihajajo v Toplice tudi 
vsi tisti kopalci, ki bi sc ob ugod
nejšem vremenu raje osvežili v Krki. 

Ob Bizeljski cesti v Brežicah bodo zgradili nove stanovanjske stolpi
če, v katerih bodo tudi prostori za trgovine« 

Kaj bi zapirali oči! 
Kdaj je delegat to, kar želimo od njega? 

Bolj ko se zavedamo pomena 
delegatskega odločanja, manj 
smo strpni do napak in 
površnosti v dosedanjem delu. 
V Krškem je o tem kritično 
spregovorila Socialistična zveza, 
ki se predvsem čuti dolžno za
gotoviti novemu sistemu pravil-
neiši življenjski utrip. 

Iz vsakdanjega življenja morajo iz
giniti primeri, ko se delo delegacij 
omejuje na posameznika, pa tudi 
primeri okrnjenega sestajanja delega
cij. Iz besed Lojzeta Stiha povzema
mo, da delegati kljub dogovoru niso 
pravočasno informirani o vsem, kar 
obravnavajo na sejah občinske skup
ščine. Gradivo dobivajo še vedno 
prepozno, pa tudi preobsežno je. 
Konference delegacij zaradi kratke
ga roka nimajo možnosti vsega pre
delati in sprejeti skupnih stališč. In 
ker sklicujejo seje na hitro, prihajajo 
člani pogosto nepripravljeni. 

Ob tem se poraja vprašanje, ali 
delegat resnično prenaša na zbor 
mnenje cele delegacije. Ce je že to v 
redu, pa se dogajajo napake v obrat
ni smeri. Redko se zgodi, da delegat 

Krške novice 
VSI ZADOVOLJNI „Pokaži, 

kaj znaš", prireditev, ki jo jc organi
zirala osnovna organizacija ZSMS iz 
Velikega Podloga, je ponovno uspe
la. Na njej se jc zbralo 12 mladih 
talentov, komisija pa jc najbolje oce
nila pevko Marijo 1'elicijan. Zado
voljni so bili tudi poslušalci, ki se jih 
jc v dvorani gasilskega doma zbralo 
več kot 500. 

ZA NAPREJ PD „BOHOR" s 
Senovega, ki združuje mlade ljubi
telje planin iz skoraj vse občine, bo 
tudi to noletje poskrbelo za vzgojo 
kadrov. Na skorajšnji tečaj za mla
dinske vodnike bodo poslali tri svoje 
člane. 

TOKRAT NAJVIŠE - Člani pla
ninske sekcijc v tovarni celuloze in 
papirja „Djuro Salaj", sc bodo pri
hodnji mesec povzpeli na Mont 
Blanc. Za vzpon seje prijavilo devet
najst članov kolektiva, ki se bodo 
pridružili skupini sevniškega društva 
„Lisca". 

Effisa 

po občinski seji skliče delegacijo in 
jo seznani s tem, kako jc opravil svo
jo dolžnost in kakšna so bila stališča 
drugih delegacij. Informiranje dele
gacij mora biti zagotovljeno v obeh 
smereh, kar je ponekod že lepo ute
čeno, z usposabljanjem delegatov pa 
bodo lahko obvladali svoje delo tudi 
tisti, ki se do sedaj niso znašli. 

Konferenca se zavzema za učin
kovitejši sistem informiranja v kra
jevnih skupnostih in delovnih kolek
tivih, za samostojno pot razvoja ob
veščanja v občini ob upoštevanju te
ga, da so imele nekatere KS in 
občinska organizacija SZDL 
občasno že tudi svoja glasila. 

J. T. 

V KOLONIJE! 
To poletje bo organizirano letova

lo skoraj 800 otrok iz vseh osnovnih 
šol krške občine, kar je skoraj četr
tina vseh, ki so obiskovali pouk. S 
takim „rekordom" sc prav gotovo 
ne more pohvaliti nobena slovenska 
občina: Občinska zveza prijateljev 
mladine jc tudi tokrat v Matcradi pri 
Poreču zagotovila precej prostora za 
oddih v kolonijah. V prvi izmeni je 
bilo tamkaj 93 otrok iz Krškega, se
daj jih je 94 iz Koprivnice, Kostanje
vice in s Senovega. V preostalih 
dveh skupinah bo ob morju šc po 90 
otrok. K tem številkam naj dodamo 
šc tiste otroke, ki letujejo v Vrsarju 
in pa seveda obe izmeni letos prvič 
organizirane „šole v naravi". 

SPET 
RIMSKI VODNJAK 

15. julija jc občinska konfe
renca SZDL Krško sporočila Po
savskemu muzeju v Brežicah, da 
so na Drnovem naleteli na rimski 
vodnjak. O najdbi so obvestili 
Krča ne Račičevi iz Drnovega št. 
80. Pred leti so na njihovem 
zemljišču že odkrili manjši vod
njak, tokrat pa je pri kopanju 
naletel nanj buldozerist rti so
sednji parceli, ki je družbena 
last. Posavski muzej bo poskrbel, 
da bodo vodnjak podrobneje 
raziskali. 

IMPERI AL SE SIRI 

l ik ob obratu žvečilnega gumija v 
Krškem gradijo za Žito Ljubljana 
TOZD Imperial Krško novo: proiz
vodno lialo. Kolektiv pričakuje, da 
bo že jeseni nared. Stiska v obstoje
čih prostorih se povečuje iz leta v 
leto in zaposlenim otežuje delovne 
pogoje. Se malo potrpljenja in delav
ci v proizvodnji si bodo zares lahko 
oditi hrti li. Ob cesti bodo postavili 
tudi upravno poslopje. 

NOVE 
ORGANIZACIJE ZK 

V krški občini bodo do konca le
ta ustanovili še kakih osem osnovnih 
organizacij ZK. Po sklepu konferen
ce si /daj komunisti prizadevajo, da 
bi imeli OO ZK v vsaki krajevni 
skupnosti in temeljni oiganizačiji 
združenega dela. 

V nedeljo, 20. julija, na Čelah pri Zdolah, kjer so počastili dan 
vstaje z odkritjem spominske plošče na Godlerjevem hramu. (Foto: 
V. Podgoršek) 

Šahisti sevniškega kluba „Milan Majcen" so v nedeljo v sindikalnem kotičku sevniške Kop 
redni mesečni hitropotezni turnir. Kupili so 50 novih šahov. Pričujoča stiska zgovo 
potrebujejo večji prostor. (Foto: Železnik) 

V Jutranjki se končno slamj 
Komite občinske konference ZK na razširjeni seji v tovarni 
vo pomanjkljivosti v samoupravni organiziranosti in delitvi o 

TOZD - O medsebojnih odnosih strpno po dopustih 

Predzadnjo sredo popoldne je v tovarni zasedal na svoji prvi seji 
novi komite občinske konference ZK v Sevnici skupaj z delavci v 
vodstvu sindikalnih organizacij v tovarni, člani sveta komunistov v 
Jutranjki, člani delegatskega osrednjega delavskega sveta in delegati 
ter poslovodnimi organi tovarne. 

Po mnenju vrste razpravlja Icev na 
tej dolgi seji je šlo za koristno novo 
obliko dela komiteja, ki že sama po 
sebi olajšuje razčiščevanje stvari. Se
kretar komiteja prof. Jože Bogovič 
je uvodoma kleno opredelil namen 
tega srečanja. Slo je, preprosto po
vedano, za oceno, koliko so se iz
boljšale stvari glede vrste sklepov 
občinskih družbenopolitičnih orga
nizacij, ki jih je mogoče strniti v tro
je delovnih področij: oceno samo
upravne organiziranosti v OZD Ju-
tranjka. način združevanja in delitev 
sredstev v TOZD ter nazadnje med
sebojne odnose. 

Resnici na ljubo jc treba seveda 
priznati, da je bilo v preteklosti po
stavljenih že vrsta rokov, vendar se 
stvari niso reševale temu ustrezno. 
Jasno postavljeni sklepi skupnega 
zasedanja občinske konference 

SZDL in sindikalnega sveta so npr. 
postavili kot rok za reševanje zadnji 
junij! V tovarni je bila medtem vrsta 
družbenopolitičnih delaveev CK 
ZKS. med drugimi tudi republiški 
javni pravobranilec samoupravljanja. 
Po zadnji seji komiteja v tovarni so 
sprejeli kot rok o tem, kaj spada v 
posamezno TOZD (predvsem je 
sporno, kaj spada v TOZD Motiv, 
kjer so sedaj nekatere službe po
membne tudi za druge), 1 5. septem
ber. Družbenopolitične organizacije 
v- tovarni naj bi s samoupravnimi 
organi razčistile samoupravno raz
polaganje z, dohodkom v TOZD do 
30. septembra. 

O tem, ali naj bi o medsebojnih 
odnosih razpravljali že na tej seji, je 
govorila vrsta razpravlja Icev. Po pre
udarku so se odločili, da se tega 
ključnega vprašanja lotijo po dopu-

Izvršni svet občinske skupščine je pripravil delegatom za sobot
no zasedanje občinske skupščine obsežno analizo s pregledom sta
nja gospodarstva občine, gibanj proračunske in skupne porabe, iz
vajanja družbenoekonomske politike v občinski skupščini in njenih 
organih. Ob tem seveda tudi niso manjkali predlogi za ukreDe. 

Možnosti, da se položaj med pre
ostalim delom tega poslovnega leta 
popravi, so po ocenah izvršnega sve
ta različne. V vrsti kolektivov, npr., 
v Tri mu. Dani, Kmetijski zadrugi, 
Putniku in kolektivih, kjer se ukvar
jajo z gradbeništvom, gre za sezon
ska nihanja, zato se bo tod lahko še 
največ popravilo. Mizarji Trclesa ni
majo ravno lahkega položaj:!, zakaj 
vrsta naročnikov seje skujala s svoji
mi naročili za tekoče leto. Vse
povsod naraščajo zakonske obvez
nosti. v elavnem le-te naraščajo cclo 

bolj kot dohodek! Čeprav pristojne 
službe v delovnih organizacijah po
vsod niso ravno vestno izpolnile 
obrazcev, dajejo podatki slutiti, da 
na kra ju ne bo kaj prida ostanka do
hodka. 

Slika, kako dosegajo s plani za
stavljene cilje, se bo bistveno izbolj
šala, ko bodo stekle nekatere nove 
naložbe. Razen z zagonom novih na
prav v Dani se bo z novimi pridobit
vami v vrsti kolektivov povečalo šte
vilo zaposlenih v občini. Večinoma 
gre pri vseh naložbah za uvajanje do-

Nova trgovina trebanjske Kmetijske zadruge v Velikem Gabru je 
velika pridobitev za kmetijstvo na tem območju. Kot bi slutili 
letošnje težave s košnjo zaradi deževnega vremena, je bilo med 
kmeti že ob otvoritvi veliko zanimanja za prevetrovaine naprave. 
(Foto: Železnik) 
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usto' ?° ^ sedaj v trebanjski godbi, objavljamo danes že zgodovinsko sliko: 
klar °n Hren kv P° osv°boditvi. Kar devet glasbenikov je že mrtvih, trije pa še vedno igrajo: 

'sklarinetoni
s kn|°vko (prvi v drugi vrsti na levi), kmet Stane Černe (z basom zadaj) in Ignac 
> prvi na desni), ki danes, če je treba, udari tudi na bobne ali s činelami. 

več kot igranje 
^^ier!hJ«j'^a'na 9°dba dobi plaketo obči-
0 nlenem J9?'etn* predsednik Ignac Škoda 

e'u • Poslej še tabor pihalnih 

godb? 

drugega odgovora kot: „Fante jc 
treba znati držati skupaj! Večina 
godbenikov so ročni dclavci. Za
radi tega je treba dostikrat več 
vaditi, vendar ne zato, ker ne bi 
znali, temveč ker fantom ne 
igrajo prsti. Ni namreč vseeno, 
ali mora kdo po ves dan držati 
za orodje ali vrtati po zemlji." 

Niti po toliko letih ni treba 
imeti bojazni na nadaljnji ob
stoj: v glasbeni šoli je namreč 
kar 40 novih fantov. Godba jim 
je priskrbela glasbila, možje pri 
godbi računajo nanje. Prvi bodo 
mednje zakoračili čez dve leti. 
Predsednik pa bi rad videl v nje
nih vrstah še več fantov. Iz Sko-
dove družine igrajo v godbi trije: 
očetu sledita sinova Nace na kla
rinetu in Peter na trobenti. Po 
zgledu črnomaljske godbe bi 
predsednik trebanjske godbe rad 

* videl, da bi v godbi s fanti kora
kala tudi dekleta. „Fantje bi ne
dvomno šc raje hodili k vajam," 
sc hudomušno nasmehne Skoda, 
hkrati pa poudari prispevek žena 
in mater godbenikov. ,,Ko mi 
igramo, so same, ko obesimo 
glasbila na klin, dobijo v roke 
blatne ali zaprašene uniforme; to 
jc njihova usoda. Zato smo jim 
dolžni izreči vse priznanje. V 
tem je skrita vrsta nedelj in praz
nikov." 

Predsednik Skoda, ki že zara
di elektroinstalaterskega poklica 
slavi po natančnosti, v pogovoru 
°b vrsti nanizanih podatkov ni 
mogel postreči s tem, koliko let 
jc že predsednik. Vsekakor ni 

• manjkalo tudi ur preizkušenj. 
Nekaj je, kar ga šc danes zaboli: 
ko so sc pred leti obrnili na ne
katere delovne kolektive za de
narno pomoč, da bi lahko kupili 
uniformc, so ponekod dobili v 
hrk: „Kadar bomo godbo potre
bovali, jo bomo plačali!" Skoda 
sije pri sebi mislil, kako jc god
ba vendarle nekaj, kar je nastaja-
>° 40, 45 let, in navsezadnje ja 
amaterizem nekaj, kar se ne da 
^"piti. Ker jc ravno Trebnje po
stalo pojem za tabore umetnikov 
naivce v - tem so sc letos na svoj 
1^'čin pridružili šc tisti, ki so ve
šči peresa Škoda razmišlja, da 
bi temu pridružili še nekakšen 
tabor pihalnih godb. Zaradi 
vztrajnosti si ne upamo podvo
miti, da ne bi nekaj takega slišali 

prihodnje leto. 
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KAŽIPOT ZA NEBO - Kot lepo 
kaže slika, so v Mokronogu zmogli 
za nove table na kažipotih, očitnopa 
jc zmanjkalo za boljše rešetke nad 
jaški kanalizacije. Da ne bi kdo 
padel v katerega izmed njih, jc 
nekdo zapičil v enega tablo TRF.B-
NJF 15,5 km tako, da kaže navzgor. 
Naj sc ve, v čigavih rokah je kanali
zacija! 

Noji 
in obveznosti 

• Nekateri šc redno laže podpi
sujejo samoupravne sporazume, 
kot pa po njih tudi poravnavajo 
obveznosti. V trebanjski občini 
je posebno pomembno, kako 
delovne organizacije poravnava
jo obveznosti o l-odst. prispev
ku od družbenega proizvoda za 
naložbe v šolstvu in komunalne 
objekte (krajevni samoprispe
vek), združevanje denarja za šti
pendiranje, sofinanciranje izo
braževalnega programa delavske 
univerze ali celo za letovanje in 
novoletno jelko o)rok. Le redki 
so kolektivi, ki poravnavajo 
obveznosti v celoti. Trimo ima 
npr. kar za 889.850 obveznosti, 
od česar je poravnal le 97.677 
dinarjev, kolikor so dali za šti
pendije! Kolinska našteva spo
razume, vendar izpušča nekate
re, ki veljajo v občinskem meri
lu, kar seveda pomeni, da se jih 
tudi ne drži. Mokronoška Iskra 
obveznosti po sporazumih ni 
poravnavala, ker je imela težave 
z likvidnostjo, trebanjska Kme
tijska zadruga je ena od redk ih 
izjem, ki dokaj tekoče poravna
va obveznosti. 

Zanimivo je, da med tistimi, 
ki dokaj zgledno poravnavajo 
dogovorjene obveznosti, najde
mo predvsem male kolektive: 
Stanovanjsko podjetje, Komu
nalno podjetje, GOP Mirna, 
Krojaško podjetje, Mcrcatorja--
TOZD Gradišče, Hrast in Tre-
les. Zbrana sredstva vzbujajo 
sum, da nekateri še slabše po
ravnavajo svoje obveznosti, kot 
kaže na prvi pogled. Sporazume 
bodo morah vzeti v roke vseka
kor tiali organi delavsjce kon
trole. Gre za skupne stvari, ko
ristne vsem. Veliki ne bi smeli 
slepomišiti kot noji! 

A. Ž. 

V soboto so končali delo pri gradnji vodovoda v Suhi krajini briga-
dirji pomurske in ljubljanske MDB, njihovo mesto so že v nedeljo 
prevzeli mladinke in mladinci iz Posavja in Primorske. Čeprav ovira 
akcijo „Suha krajina '75" slabo vreme, vse teče po načrtih, voda 
bo pritekla v predvidenem roku. Na sliki: brigadna konferenca bri-
gadiijev iz Pomuija. (Foto: M. Bauer) 

Zamah stabilizacijske metle 
Do 10. avgusta morajo vse TOZD in OZD v novomeški občini pripraviti na

črte za boljše gospodarjenje - Odgovorna ZK in sindikat 

Delegati občinske skupščine No
vo mesto in predstavniki družbeno
političnih organizacij so te dni 
razpravljali o analizi gospodarskih 
gibanj v novomeški občini in uresni
čevanju nalog resolucije o družbeno
ekonomski politiki in razvoju v letu 
1975. Stanje ni preveč razveseljivo, 
rečeno jc bilo eelo, da jc novomeško 
gospodarstvo precej pripomoglo k 
ne ramo zavidanja vrednemu polo
žaju slovenske in tudi jugoslovanske 
ekonomike. 

Kakor drugod seveda tudi v No
vem mestu ni ostalo samo pri oce
nah in posipavanju s pepelom, 
družbenopolitične organizacije so 
sprejele akcijski načrt, ki bo postavil 
s pomočjo delovnih ljudi novome
ško gospodarstvo na raven, \kjer bi 
že moralo biti. 

Organizacije Zveze komunistov 
in sindikalne organizacije v vseh 
TOZD in OZD novomeške občine 
morajo do 25. julija oceniti celovi
tost poslovanja in gospodarjenja: 
poslovno usmerjenost, poslovne re
zultate, analizirati stroške, likvid
nost, stanje zalog, disciplino, stro
ške, izvoz in uvoz - skratka: pretre
sti je treba prav vse, kar vpliva na 
slabo gospodarjenje. 

Analize morajo osnovnim organi
zacijam ZK in sindikata do 20. julija 

pripraviti strokovne službe, za kar je 
odgovoren direktor delovne organi
zacije. Razen tega naročata ZK in 
sindikat strokovnim službam posa
meznih TOZD ali OZD, naj do 
konca julija pripravijo predlog na
črta stabilizacijskih ukrepov, za kar 
jc spet neposredno odgovoren di
rektor delovne organizacije. Do kon
ca julija morajo svoj stabilizacijski 
načrt sprejeti tudi strokovne službe. 

Delavski sveti TOZD in OZD mo
rajo do konca julija na podlagi last
ne occnc sprejeti načrt varčevanja in 
druge ukrepe, ki, naj bi prjspcvali k 
stabilizacijskim prizadevanjem in 
boljšemu gospodarjenju. Neposred
no je odgovoren predsednik delav
skega sveta. 

Do konca meseca bodo imeli pol
ne roke dela tudi organi delavske 
kontrole, ki morajo med drugim 
oceniti uresničevanje vseh sklepov, 
pokritost investicij, protiinflacijske 
ukrepe, ravno tako pa tudi komu
nisti v sindikatu in sploh sindikalna 
organizacija, ki morajo posebno po
zornost posvetiti odnosu do samo
upravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov, prizadevanjem za zdru
ževanja sredstev, disciplini na delu 
itd. Stalna naloga komunistov in sin
dikata pa je zaostren odnos do oce
njevanja vodilnih ljudi. 

EETRTK0V INTERVJU 

Z eno besedo: obetavno 
»Po klavrni predsezoni dolenjskemu turi*, 

zmu dobro kaže,« meni Niko Paulič, tajnik DTZ 

Čeprav velike turistične inva
zije v dolino Krke tudi letos ni 
bilo (vprašanje jc. če. bi ji bili n 
sedanjimi zmogljivostmi kos), šc 
ne pomeni, da bi morali biti s 
turističnim prometom nezado
voljni. Po podatkih, ki jih zbira 
Dolenjska turistična zveza, sme
mo biti te dni po tistem, kar 
jc kazalo pred sezono šc zelo 
zadovoljni. 

„Podobno kot za Slovenijo 
turistična predsezona letos tudi 
na Dolenjskem ni bila obetavna: 
domačih gostov ni hotelo biti, 
obiskov iz tujine pa smo zabele
žili celo IS do 20 odst. manj. 
kot smo računali. Slabo vreme, 
ki pogosto prekriža račune, je 
povzročilo, da so bili prazni ma
lone vsi kampi in da tudi zdaj še 
niso zadovoljivo zasedeni," ugo
tavlja tajnik DTZ Niko Paulič. 

Sredina julija je pokazala, da 
sc je turistični promet na Do
lenjskem povečal za 3 do 4 od
stotke v primerjavi z lanskim, ko 
je imelo to območje večji porast 
od slovenskega, „l etos so zmo
gljivosti kljub muhastemu vre
menu vsaj delno zasedene in be
ležimo v sezoni dober obisk tako 
pri domačih kol tujih gostih. 
Dobro so zasedene predvsem 
zmogljivosti v zdraviliških krajih. 
To ni le razveseljivo, ampak je 
tudi kažipot.-kam je potrebno 
poslej usmerjati naložbe." 

l etošnjo sezono je Dolenjska 
začela s približno enakimi zmo
gljivostmi kot lani. Nekaj prido
bitev je prišlo, ko so koledarji že 
na merili nekaj sezonskih tednov. 
Naj omenimo najprej nedavno 
otvoritev obnovljene in na novo 
markirane Trdinove poti. ko so 
hkrati pri (Gospodični na (Gorjan
cih slovesno i/ročili namenu pre
novljeni in razširjeni planinski 
dom. Te dni so prišle / novostmi 
na vrsto Dolenjske toplice, kjer 
so v okviru zdraviliško-turisti-
čnega kompleksa odprli restavra
cijo s kavarno in tako v celoti 
spremenili namembnost stavbe. 

v kateri je bila dolga desetletja 
osnovna šola. V sodobno ureje
nem in opremljenem lokalu je 
1 50 sedežev. 160 pa so jih posta
vili na vrtu. Lokal, kije funkcio
nalno povezan z drugimi topli-
škiini objekti, jc za kraj, ki gradi 
napredek predvsem na zdravili-
ško-kopaliskctn turizmu, nedvo
mno pomembna pridobitev. Naj 
pristavimo le še to, da bo v tem 
lokalu tudi za zabavo gostov do
bro poskrbljeno, saj bo vso.sezo
no tudi tilasba. 

r 
Niko Paulič 

Ob tem si Dolenjska turi
stična zveza prizadeva, da bi tu
ristični smotri krajevnih skupno
sti in občin v dolenjski regiji pri
šli v srednjeročne družbene pro
grame. s;ij, kakor pravi Paulič, jc 
že zadnji čas, da začnemo turi
stični napredek graditi po vna
prej določeni usmeritvi. Turi
stična društva imajo do 15 sep
tembra nalogo predlagati in pri
pomniti. kaj naj bi vnesli v dru
žbene plane / njihovih območij. 
Računati je. da bo ta naloga, ki 
so jo zastavili po načelu „od 
spodaj navzgor", rodila sadove. 
S tem bi preprečili tako imeno
vani divji in razdrobljen razvoj 
turističnih zinogljivirsti, ki je do 
zdaj bolj škodil, kot koristil. 

I .  /ORAN 

Organizacije sindikata in ZK v no
vomeških gospodarskih organizaci
jah so dolžne na temelju teh ocen in 
načrtov do 31. julija izdelati enoten 
akcijski načrt za dosledno uresni
čevanje sklepov o gospodarski stabi
lizaciji ter ga do 10. avgusta dati v 
oceno in vednost delavcem. Vsi sta
bilizacijski načrti morajo biti do 15. 
avgusta poslani občinskemu svetu 
Zveze sindikatov Novo mesto. 

M R. 

Novomeška kronika 
KDO JE SKREGAN ... - Na no

vomeški tržnici se živemu človeku 
lahko pripeti prav vse, tudi tole: Će 
jc gospodinja mlada, na prvi pogled 
nekako neizkušena, ji bo jezikava 
branjevka, ki odločnim gospodinjam 
prodaja solato po 3 din, zaračunala 
za eno samcato solatko kar celega 
starega tisočaka! Kazalo bi sc poza
nimati tudi, kdo jc skregan s pa
metjo: ali nedolžni jurčki ali bra-
njevke, ki ne znajo uskladiti cene. 
Pri eni se dobijo okusne gobe že za 
20 din. druga pa zahteva zanje kar 
pretiranih 60 din. Ne zmanjka tudi 
gnilega sadja, ki ga spretne roke 
podtaknejo v vrečko! Sploh pa . .. 

TRŽNICA - Ob zgornjem la
hko pripomnimo šc to, da jc bilo v 
petek lepo vreme, da seje branjevk, 
kramarjev in gospodinj kar trlo, da 
so se jajca pocenila in podražila in 
da so bile cenc nekaterih živil take-
Ic: za kilogram kumar jc bilo treba 
odšteti 6 din, paradižnika 10 do 11 
din, čebule 6 do 10 din, rdeče pese 
8 din, krompirja 6 din; kilogram ja
bolk jc stal 12'do 16 din, smokev-20 
din, breskev 1 8 din, jajca pa so bila 
po 1.40 do 1,60 din. "Kakor kje! 

S TRANSI UZIJSKF POSTAJE 
- Zadnji teden jc darovalo kri 52 
občanov. Spet je bilo največ delav
cev, in to 18 iz Novoteksa, 8 iz 
IM V. 6 iz Novolesa. 5 iz Krke in 5 iz 
Elc. 

RODILA je Jožica Adamlje iz 
Slakove 7 Boštjana. 

SMRTI - Umrli so in bili poko
pani na novomeških pokopališčih: 
Janez Petan, kmet z Gor. Mrašcvcga 
7, v 79. Ictu-Marija Jerman, gospo
dinja iz Volčičcvc 66, v 59. letu; 
Franc Lakncr, upokojeni grafik z 
Valantičevega 13, v 69. letu in Ja
nez Župeve, upokojcnec iz Kočevja 
20, Črnomelj, v 74. letu starosti. 

Ena gospa je rekla, da je v 
Novem mestu od 13.30 do 14. 
ure skorajda nemogoče dobiti 
telefonsko zvezo z za delo na
vdušenimi podjetji in ustanova-* 
mi. Kako neki le, ko pa vemo, 
da je zadnje pol ure namenjeno 
pogovorom, kdo bo koga peljal 
domov, če je kosilo že kuhano, 
naj otrok v vrtcu počaka itd. 

UČITELJEM NE BO 
MANJKALO DELA 

Če bi hoteli v novomeški občini 
uresničiti prehod na tako imenova
no celodnevno osnovno šolo, bi med 
drugim potrebovali tudi za polovico 
več učiteljev, kot jih jc na osnovnih 
šolali sedaj. To pomeni, da bi dobilo 
delo v novomeški občini šc pribli
žno 130 novih učiteljev (na leto od 
1 2 do 1 5), k temu pa niso šteti stro
kovni delavci: psihologi, pedagogi, 
socialni delavci, medicinske sestre, 
knjižničarji itd., brez katerih si 
uspešnega dela nove šole ni mogoče 
zamisliti. 
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j Se UVOZ-IZVOZ 
Trebanjski Trimo postaja uvoznik 

nekaterih vrst jeklene pločevine za 
novo tovarno sendvič plošč iz Nem
ke demokratične republike, čeprav 

stoji jeklarna v Skopju. Izvoz alko
holnih pijač iz Dane narašča, z novi

mi zmogljivostmi bo lahko predelo- • 
v.ila nekatere odpadke iz sosednje 

°unske. Zal bo morala Dana še na
prej uvažati aluminijaste folij C m nc-

surovine za arome, esence in 
L.kte (gre za vrednost 7,1. mili-
jona dinarjev). 

/" KEMIJSKI TEHNIKI^ 
IZ NOVEGA MESTA 
Delegati občinske skupščine 

Novo mesto so dali soglasje k 
ustanovitvi dislociranega oddel
ka tehniške šole za kemijo v No
vem mestu. Oddelek kemijske 
stroke bo na željo tovarne zdra
vil Krka ustanovila tehniška šola 
za kemijsko, metalurško in oa-

Eirno stroko iz Ljubljane. Na 
•olenjskem zelo primanjkuje ke

mijskih tehnikov, razen tega pa 
je med mladino, ki konča osno
vno šolo, veliko želja ravno za 

Uiolanje v kemijski stroki. J 

UREDILI BECELETOVO 
JAMO 

V nedeljoje nriredila krajevna or
ganizacija ZZB NOV Otočec prosla
vo v počastitev dneva vstaje sloven
skega naroda in 30-letnice osvobo
ditve. Mladina in borci so ob tej pri
ložnosti uredili okolico Beceletove 
jame pri Starem gradu ter spomenik 
in grobišče na Otočcu. 



Gasilskih pet desetletij 

Gasilsko društvo Rudnik - Itas ob jubileju odliko
vano - Priznanja tudi posameznikom 

Ob dnevu borca je Industrij
sko gasilsko društvo Rudnik -
Itas praznovalo SO letnico delo
vanja. Praznik so povezali s 30. 
obletnico osvoboditve, prazni
koma rudaijev in borcev ter 
praznikom krajevne skupnosti 
Rudnik — Šalka vas. Svečanost 
so začeli z gasilsko parado, na
daljevali z govori, polaganjem 
venca k spomeniku borcev in 
talcev ter podelitvijo priznanj, 
odlikovanj in plaket. 

Drobne iz Kočevja 

LEPO VREME so kmetje z vne
mo izkoristili Najprej so posušili se
no, ki je že gnilo na travnikili. Krma 
bo slata - morebiti bo otava bolj
ša ... 

LIPA CVETI in to je zdaj edini 
cvet, na katerem dobijo čebele 
ugodno pašo. Doslej so morali neka
teri čebelarji krmiti čebele s slad
korjem! 

UNIČEVALO LIP so spet na po
hodu: kar s sekirami klestijo vrhove 
in jih mirno nosijo domov. Pri tem 
uničevanju jih nihče ne ovira, ven
dar pa bi zaslužili izdatno kazen. 
Lip je pri nas vse inanj, saj si številne 
ne opomorejo več od ran, ki jim jih 
zadajo sekire. 

GOBARJE je lepo vreme zvabilo , 
v hoste. Jurčkov je bolj malo, dosti 
pa je lisičk, in to zvečine na poti 
proti Črnemu vrhu. Mavra hov letos 
sploh ni bilo! 

ARHIV Finančnega odseka okro
žnega odbora OF Ribnica so po toli
ko letih našli ohranjen in urejen. 
Gre za arhiv za bivši kočevski okraj: 
finančni odsek je izplačeval plače 
državnim uslužbencem od kapitula
cije Italije do konca 1943, ko so ob
močje zasedli Nemci. Arhiv imajo 
zdaj v rokah strokovnjaki, podatki 
pa bodo objavljeni, ko bodo analizi
rali finančno poslovanje okrožnega 
odbora OF Ribnica za to obdobje. 

KOCEUSKE NOUlCE 

Pokrovitelj proslave je bil 1'ranci 
Korelc, generalni direktor Itasa. Ob 
tej priložnosti je bilo društvo odli
kovano z odlikovanjem 111. stopnje 
slovenske gasilske zveze, enako odli
kovanje je dobil tudi Franc Tekavec. 
Plamenico druge stopnje je dobil 
Franc Kužnik, tretje ixi Ivan Majcen 
in Vlado Kusoid. Občinska gasilska 
zveza je odlikovala I rncsla Gergarja 
za tri desetletja dela v gasilstvu, 
Slavka Rukšeta in Mirka Siošjča pa 
za 20 let, hkrati pu sta Slavko Kra-
vanja in Alojz Tomazin dobila ob
činsko gjisilsko priznanje prve stop
nje, Alojz Smolič druge stopnje in 
Milan Sekulič, Alojz Pevec, Jože 
Svajgelj, Ilija Gašič, Ivan Boldan in 
Friderik Hren priznanja tretje sto|> 
nje. Društvo je podelilo še a plaket 
zaslužnim starejšim članom in vete
ranom in tri gasilske sekirice vodil
nim delavcem v obratu za proizvod
njo premoga. 

A. Č. 

Gasilci so se spomnili tudi pad
lih tovarišev in skupaj s pred
stavniki borcev položili venec k 
^meniku na Rudniku. (Foto: 
Campa) 

slike so premalo 
Zveza rezervnih vojaškiii starešin 

v Kočevju ima svojo vitrino. Škoda 
samo, da so v vitrini le slike, ki pri
kazujejo življenje in delo v njišeni 
vojnem letalstvu (verjetno visijo že 
od dneva letalstva), besedila, ki bi te 
fotopafije pojasnili, pa ni. I><i bi bili 
meščani bolj seznanjeni z delom 
ZRVS, bi bilo dobro, da bi jih s svo
jimi uspehi, delom in načrti sproti 
seznanili. Del vitrine bi bil lahko 
namenjen takemu sprotnemu seznii-
njanju in obveščanju. 

Začaran krog 

Aktiv mladih komunistov v 
kočevski občini je pred kratkim 
razpravljal o uresničevanju skle
pov kongres;! ZSMS in ZK in 
opozori! na problem mladinske
ga doma. Mladi komunisti meni
jo, da bi dom lahko imeli, če bi 
se zanj zavzeli vsi člani ZSM. V 
Kočevju smo povprašali nekaj 
mladincev, kaj menijo o domu. 
Odgovorili so: 

Miloš Stanetič, tesar: „Res je, 
mladinski dom bi nujno potre-
lH)vali. Sedaj se mladi zbirajo pt> 
gostilnah, taka „srečanja" pa se 
žalostno končujejo: mladi se 
napijejo, razgrajajo, in to iz 
dneva v dan. Prav bi bilo, ko bi 
vodstvo od ideje o domu prešlo 
na dejanja. Vsi Kočevarji bi vod
stvu radi ponugali." 

Zvonimir Žagar, dijak: „V 
Kočevju se mladi lahko zabava
mo le na šprtnih igriščih in v 
gostilnah, kijih pri nas ni malo. 
O mladinskem domu smo se že 
veliko |X)govarjali, toda vedno se 
konča le pri kritikah. Morda bi 
problem rešili starejši. Žal so 
sedaj VM proti mladinskemu 
domu. ne vidijo pa. da se njihova 
mladina zabava v gostilnah. Zato 
ni čudno, di je v našem mestu 
vedno več mladih prestopni
kov." 

Marija Kupnik. študentka: 
.,Zdi se mi, da vse preveč kriti
ziramo vodstvo in s;imi premalo 
naredimo. Dokler se bomo samo 
prepirali in govoričili, ne bomo 
rešili težave z domom. Zdi pa se 
mi, da se bo vsa zadeva še dolgo 
časa vrtela v začaranem krogu." 

Mišo Sto par, monter: „Nad 
mladinskim domom smo bili vsi 
navdušeni, zato smo sedaj toliko 
bolj razočarani. O dpmu se vse 
manj govori, in kot kaže, so ob 
tem nekateri kar veseli. Če bi 
imfli svoj dom, bi mladi Koče
varji lahko prosti čas precej ko
ristneje preživeli, kot ga sedaj. V 
domu bi lahko imeli knjižnico, 
športne prostore itd. Dokler se 
problema ne bomo lotili 
načrtno, se tomo mladi Koče
varji lahko Ziibavali le v gostil
nah ..." 

S. SI NIČAR 

Šole in tečeji 
Po tokratni „naš obisk" je pot 

vodila na črnomaljski Zavod za 
kulturno-prosvetno dejavnost, 
kjer smo hoteli izvedeti kaj več 
o njegovi t. i. tečajni dejavnosti, 
ki je že od nekdaj priročna obh-
ka dopolnilnc*ga izobraževanja 
drlovnih ljudi. 

„Delo se deli v tri smeri," je 
začel pogovor Stane Šimec, vo
dja izobraževalnih oblik. „Naj
prej gre za večerne šole. Prav 
zdaj zaključuje prvi letnik admi
nistrativne šole 42 slušateljev, za 
naprej imamo v načrtu dva nova 
oddelka prvega razreda. V dve
letni delovodski šoli je 17 sluša
teljev, četrti letnik tehnične pa 
jih končuje 13. Zaključili smo 
tudi že šolo za poklicne voznike. 
Za vse omenjene strokovne šole 
zbiramo nove prijave, katerih pa 
zaenkrat še ni veliko." 

K splošnemu izobraževanju 
štejejo na zavodu različne teča
je. „Teh imamo štiri," je nadalje
val Simec. „Za tečaj krojenja in 
šivanja smo do zdaj dobili 15 
prijav,- v kuharski tečaj pa so se 
prijavili šele trije. Ob nadaljeval
nem bomo imeli tudi začetni te
čaj strojepisja, prav tako pa tudi 
tečaj nemščine po metodi ,2000 
S', ki ga bo nadaljevalo 15 sluša
teljev. Kot peti tečaj med splo
šnim izobraževanjem imamo la
hko učenje standardnih plesov 
za mladino in odrasle, ki se bo 
začelo oktobra." 

Zavod pripravlja tudi družbe
nopolitično izobraževanje. „Ob 
sodelovanju OK ZK imamo že 
precej let enotedensko politično 
šolo *a nove in predvidene člane 
ZK; taka štila bo tudi letos. Pri
pravlja iik) pa tudi seminarje po 
00 ZK v delovnih organizacijah, 
družbenih ustanovah in zavo
dih." Črnomaljski Zavod za kul
turno-prosvetno dejavnost, v 
okviru katerega delujeta tudi 
Ljudska knjižnica in kulturni 
dom s kinom, pa pogosto pripra
vi tudi predavanja, ki so-zanimi
va za najširši krog ljudi, npr. o 
mamilih, vzgoji otrok itd. 

Z akcijo nad slabosti 

V petek, 18. julija, je bila iz
redna seja zbora združenega de
la, zbora krajevnih skupnosti in 
družbenopolitičnega zbora ob
činske skupščine Črnomelj. Na 
seji so razpravljali o analizi te
kočih gospodarskih gibanj, gi
banj splošne in skupne porabe v 
občini Črnomelj ter o izvajanju 
nalog resolucije o družbeno
ekonomski politiki. 

Na seji so podrobno proučili 
osnovne značilnosti razvoja v črno
maljski občini v letošnjem prvem 
trimesečju. Pregledali so gospodar
sko rast, zaposlenost in produktiv
nost dela v industriji in rudarstvu, 
kmetijstvu, gradbeništvu, obrti in 
.stanovanjsko komunalni dejavnosti. 
Pretresli so tudi uvoz in izvoz v zu
nanjetrgovinski menjavi, investicije v 
gospodarstvu in po programu javnih 
del in del izven programa ter pregle
dali likvidnost gospodarskih organi
zacij. Dotaknili so se izplačanih 

Šteli so še 

Dva splošna oddelka na 
črnomaljski gimnaziji 

Predvideno je bilo, da bo v priha
jajočem šolskem letu črnomaljska 
gimmzija sprejela 30 dijakov za 
splošno in prav toliko dijakov za pe
dagoško smer. Toda na razpis seje 
prijavilo kar 40 prvih in 31 drugih 
dijakov, zato se je vodstvo gimnazije 
odločilo, da bo odprlo dva oddelka 
splošne smeri. Tako je zdaj na črno
maljski gimnaziji prostih še okoli 
dvajset dijaških stolov, profesorji pa 
so se odločili, da bodo delali tudi 
nadure; kajpak ne zaradi denarja, 
am^k zaradi dijakov. Vseeno pa 
boojj morali najti še enega profe
sorja za nemški jezik in laboranta za 
biologijo. 

V pedagoški oddelek gimnazije 
bodo dijaki hodili samo dve leti, po
tlej pa bodo šolanje nadaljevali na 
pedagoškem centru v Novem mestu, 
kjer bo na voljo usposobljanje za 
razredni in morebiti tudi z.a pred
metni ^uk. Temu primerno bo na 
pedagoškem oddelku gimnazije že 
letos prišel v veljavo nov predmet
nik. Ob velikem pomanjkanju vzgoj-
novarstvenih kadrov pa je razveselji
vo, da se je od 31 prijavljenih dija
kov za pedagoško smer kar 15 odlo
čilo za bodoči poklic vzgojitelja. 

osebnih dohodkov in cen, ki so v 
pristojnosti občine. 

S to razpravo, o kateri bomo po
drobneje še poročali, se je črnomalj
ska občinska skup^ina vključila v 
širšo skupno akcijo za uresničitev z 
resolucijo začrtanih cUjev. Gre za 
pomemben korak, saj terja trenutni 
gospodarski položaj hitre in učinko
vite ukrepe za zaustavitev n^ativnih 
gospodarskih gibanj. M tem bo od
ločila zavzetost vseh delovnih ljudi, 
kajti prav njihov prispevek bo veli
kega pomena za gospodarsko stabili
zacijo. 

Črnomaljski drobir 
AVTOBUSNA POSTAJA? -Res 

je sicer, da bi bilo za Belokranjce, lu 
premorejo toliko dobrega vina, naj
bolje, da bi hodili peš; toda do črno
maljskih lokalov pa se je vendarle 
treba pripeljati tudi z avtobusi. In za 
slednje je kajpak potrebna postaja, 
in to avtobusom primerna. Take pa 
v Črnomlju - ni! „Občinski trg" je 
ob velikem številu osebnih avtomo
bilov za avtobuse že zdavnaj premaj
hen, zato bi kazalo kar najhitreje 
poiskati novo avtobusno postajali; 
šče. Kdor ga bo našel, naj poskrbi 
tudi, da avtobusi, ki že pripeljejo na 
postajališče, ne lx)do zamujali - za
radi bližnjih gostiln! 

TEKMI'CI - Črnomaljski družini 
Puljak in Weiss premoreta toliko 
bratov, da le-ti lahko sestavijo nogo
metno ekipo. Dve ekipi, oprostite! 
Zadnja tekma „bratov proti bra
tom' je bila v soboto na rokomet
nem grišču, kar kaže, da bratov le. 
ni toliko, da bi se lahko pomerili na j 
- pravcatem „nogometnem tepi-' 
hu". 1 

TRGOVINA I 
Edina „Emonina" trgovina 
Dolenjskem in v Beli ^jini je ̂  
Črnomlju, pa še ta bo od zad
njega ponedeljka do 15. avgusta^ 
zaprta zaradi obnovitvenih del. i 
Prodajne prostore in bife bodo 
povečali kar za polovico, Zan^ 
njali bodo tudi ves inventar in 
namestili sodobne hladilne nA' 
prave. 

90 novih komunistov 
Od lanskega aprila do sedaj so v 

ribniški občini sprejeli v Zvezo ko
munistov 9t) novih članov, kar je 
precej več kot v prejšnjih letih. Ta 
podatek kaže, da se je ZK utrdila in 
si pridobila vedno večji ugled med 
ljudmi. Ustanovljenih je bilo tudi 
več novih OOZK ter aktivov. 

2al pa tudi ugotavljajo, da komu
nisti niso v zadostnem številu hodili 
:ia seslanke. Tak odnos do dela or
ganizacije in do izvajanja odgovor
nih nalog ni pravilen in zasluži ob
sodbo. 

brez učiteljev ne gre! 
Tudi v ribniški občini se priprav

ljajo na celodnevno šolo. V nekate
rih šolah so že imeli razgovore s star
ši o pomenu in vlogi celodnevne šo
le. Seveda pa ne bo šlo brez težav. 
Največje so pomanjkanje kadrov, 
denarja in prostorov. V Loškem po
toku in Dolenji vasi imajo vse mož
nosti za prehod na celodnevno šolo, 
le učiteljev še ni dovolj. Pomanjka
nje učiteljev je pereče na vseh šolah, 
zato bo potrebna dolgoročna in na
črtna akcija, da se bodo te stvari 
uredile. 

Ribniški zobotrebci 

PREHODI ZA PESa: v teh 
dneh so na novo označili vse glavne 
prehode za pešce na ribniških uli
cah. V teh dneh, ko je na cestah ve
liko avtomobilov s tujimi registraci
jami, posebno še zdomcev, so pešci 
neprestano v nevarnosti. Zlasti 
zdomci vozijo prehitro in ne upošte
vajo pešcev. 

GALERIJA ZAPRTA V Petko
vi galeriji so imeli letos bogato leti
no razstav: do 15. julija je razstavlja
lo svoja dela 8 umetnikov. Po bese
dah vodiča Janezj Arka je vse raz
stave obiskalo okrog 13.500 ljudi. 
Galerija bo zdaj zaprta do 31. avgu
sta, potem pu bodo spet začeli raz
stavljati. Računajo, da bo do konca 
leta še 7 razstav in da si bo letos vse 
razstave ogledalo okrog 30.000 lju
biteljev umetnosti. 

ITD V LOSKEM POTOKU 
Uredništvo revije ITD je v Loškem 
protoku, v kavarni „Na kapli" v vasi 
Travnik, pripravilo svoje leteče 
uredništvo „ITD bralec novinar". 
Krajani so se v precejšnjem številu 
odzvali akciji uredništva in povedali 
dosti zanimivega. 

M. G. 

Mcrgačevjevedno manj 

Več kot 1,2 milijona za asfaltiranje cest so zbrali 
vaščani KS Dolenja vas sami! 

Pečeni piščanci niso nikoli 
sami leteli v odprta usta; če ho
češ kaj imeti, si moraš to ustva
riti z delom. Tudi krajani kra
jevne skupnosti Dolenja vas v 
ribniški občini, ki šteje okrog 
1700 ljudi, se tega dobro zave
dajo. Hoteli so imeti asfalt — in 
ga bodo v kratkem tudi imeli. 

Dela Zii asfaltiranje 5 kilometrov 
občinskih in vaških cest so se začela 
konec maja. Po pogodbi bi morah 
biti končana do konca tega meseca, 
in vse kaže, da se bo to uresničilo. 
Celotna delfi bodo po predračunu 
veljala 2,1 milijona dinarjev. Od tega 
je dobila krajevna skupnost 800.000 
dinarjev iz občinskih sredstev, vse 
ostalo pa so krajani zbrali z rednim 
in še dodatnim samoprispevkom v 
obliki denarja in lesa. Vsaka hiša je 
prispevala do 4.000 dinarjev, v vasi 
Lipovec pa celo po 6.000. 

Najpomembnejše ceste, ki bodo 
asfaltirane, so: Dolenja vas Lipo
vec, Dolenja vas Golnik ter Inles 

Založje Prigorica. Asfaltni trak 
na občinskih cestah bo meril 3 kilo
metre, ostalo pa so vaške ceste in 
poti. 

Janez ftihulje. 71-letni Dnlenjeva-

ščan. bivši stavbenik, nadzoruje de
la, ki jih izvaja Cestno podjetje 
Ljubljana. Takole je povedal: 
„Asfalt pomeni veliko pridobitev za 
našo krajevno skupnost. Lahko re
čem, da skoraj ni hiše, ki ne bo ime
la asfalta tako rekoč do praga. Lju
dje so se res izkazali, z nekaterimi 
pa so tudi težave, čeprav so ti v veli
ki manjšini. Se vedno se najdejo ta
ki, ki nočejo odstopiti niti pedi 
zemlje v korist vse skupnosti. Ne 
morejo ali nočejo razumeti, da po
meni asfalt napredek in veliko..pri
dobitev 7^ vse nas. Kolikcr bolj pa 
se dela bližajo koncu, manj je nerga
čev. Sedaj celo tisti, ki so bili v za
četku proti, pravijo, da bodo plačali 
dodatni samoprispevek." 

Z izvajalci del je Janez Pahulje, 
izkušen m ititančen stavbenik, za
dovoljen, saj upoštevajo vsjiko nje
govo pripombo ali napotek. „Moja 
dolžnost je, da bo delo vestno in do
bro opravljeno. Imel sem tudi teža
ve, vendar mi ni žal, da sem si nalo
žil to skrb . . 

O prizadevnosti vaščanov KS Do
lenja Vas je veliko pohvalnih besed 
povedal tudi sekretar komiteja ob
činske konference ZK Ribnica 
I rance Grivec. 

A. Bartolj 

Tokratni pasji dnevi so hudo 
muliasti! Še včeraj je divjalo ne
urje, jutri bo že neznosna vroči
na, dandanes pa so ljudje čisto 
zbegani, saj se res ni lahko odlo
čiti. kam in ali sploh kam na po
čitnice ob taki nestanovitnosti. 
Zatem del j jih veliko ostaja do
ma. O tem, kako se slednji lahko 
zabavajo in razvedrijo v Metliki, 
so nekateri oltčani povedali t^ole: 

Oh, ti dolgčes? 

Veljko BRADICA, vodja re
cepcije v hotelu „Bela krajina": 
„Spremenljivo vreme se pozna 
tudi v gostinstvu, lako so pri 
nas samo prehodni gostje. 2^ 
družabno življenje doiruičinov ni 
dovolj poskrbljeno. Ples in kopa
nje v Kolpi, to je vse; o kultur
nih prireditvah pogosto ni niti 
sledu, športna dejavnost pa tudi 
pojenja s koncem tekmovanj v li
gi. kjer igrajo košarkarji ,Beti'." 

Karlina ŠTUPAR, trgovska 
pomočnica v „Pekarni": „Sem 
delavka in gospodinja, ki ji 
zmanjkuje časa že za vsakdanja 
opravila, zato tudi ne morem 
imeli nikakršnih želja pozabavi, 
razvedrilu. Celo na dopust bom 
šla kar ,domov', kjer me zmeraj 
čaka dovolj dela. Na Kolpo še 
pomislim ne, pa tudi ples me ne 
zanima." 

Mirko DULAR, delavec z Ka-
dovice: .,IVavkar se mi iz.tekajo 
kratki dnevi vojaškega dopusta, 
zato se mi zdi. da je bilo že tisto 
malo zabave, ki sem jo imel, veli
ko. Na ples grem zmeraj rad ali 
pa lui veselico; tudi filmi niso za 
proč. Uiti moraš z malim zado
voljen." 

Ivanka J AN 2l-KOVIC, pro
dajalka pri „Mercatorju": ,,Do
ma sem z Radovice, kjer se ni 
mogoče zabavati, v Metliki pa 
tudi ne, saj so plesi slabo pri
pravljeni in ni kulturnih priredi
tev. Sanu se še kopati ne mo
rem, ker imam deljen delovni 
čas. Dopust bom preživela doma 
na kmetiji, kajti na poletne dni 
sem začela prepozno misliti." 

O gospodarstvu, sklepih... 

V soboto bodo imeli zbori metliške občinske, 
skupščine 10. sejo v Gradcu - Na svečani seji bo

do podelili ^likovanja in priznanja OF 

Zbor združenega dela, zbor 
krajevnih skupnosti in družbe
nopolitični metliške občinske 
skupščine bodo imeli 10. sejo v 
soboto, 26. julija, v kulturnem 
domu v Gradcu. 
• Med drugim bodo razpravljali o 
realizaciji sredstev splošne in skupne 
porabe v prvem l(jtošnjem polletju, 
o informaciji o gospodarskem stanju 
glede na .stabilizacijske ukrepe ter se 
seznanili s predlogi izvršnega sveta. 
Potrdili bodo tudi davčni zaključni 
račun za lansko leto, sprejeli odlok 
o prispevku 7ji uporabo mestnega 
zemljišča, sklep o prenosu ustanovi
teljskih pravjc Doma počitka Metli
ka na Skupnost socialnega skrbstva 
občine Metlika in sklep o razdelitvi 
sredstev proračuna na krajevne 
skupnosti. Prav tako bodo sprejeli 
samoupravni sporazum krajevnih 
skupnosti o delitvi in uporabi sred
stev krajevnega samoprispevka ter 
obravnavali premoženjskopravne za
deve. Izvedli bodo tudi volitve in 
imenovanja predsednika in sodnikov 
občinskega sodišča Črnomelj ter 
treh članov skupščine skupnosti ob-
kolpskih občin. 

Po končani seji zborov občinske 
skupščine bo svečana seja, na kateri 
bodo po govoru predsednika občin
ske skupščine podelili odlikovanja 
in priznanja Ol". Svečana seja bo do
polnjena s kulturnim programom, 
katerega bodo izvedli godba na piha
la, recitatorji, pevski zbor in folklor
na skupina. Po zaključku svečane 
seje bodo prisotni odšli na otvoritev 

zgradbe ATC, ki jo bo otvoril direk" 
tor PTT. 

Sprehod po Metliki 

ZAVIJAJOČI PSI - Nekateri 
ščani so si na veselje otrok . 
pse, ki „prirejajo večerne in noC" 
Koncerte" v tuljenju in zavijatiju 
lajanju na Luno. Ponoči je njjno* 
„spevnost" tako učinkovita, da ^ 
zavoljo nje počitka željni ljudje 
metavajo po posteljah. Nekdo 
moral lastnike psov opozoriti! 

GNOJNICA PO POTEH - Klju^ 
temu da dobivajo nekatere 
asfaltirane ceste, vodovod in bolj^^ 
električno napeljavo, vaščani pren^' 
lo skrbijo za zunanjo podobo vasi-
Po nekaterih poteh teče gnojnici« 
veliko gnojnišč pa je odprtih in se iz 
njih širi neznosen smrad. Z malo 
bre volje bi se dalo marsikaj izbolj®' 
ti! 

PRI;MALO SMI-ROKAZOV -
Tujci, ki skozi Metliko 
Karlovac in naprej proti 
jezerom in na morje, se zmeoc 
ustavljajo pri metliški samopostrez 
trgovini, kjer so kažipoti neop^ j. 
Gotovo ne bi bilo odveč posta 
veliko tablo, ki bi pregledno 
kod se gre v Karlovac in kod v 
melj. Enako velja tudi za oznako 
ste proti Novemu mestu. 

metliški tedniK 

Ker hočejo asfaltiranje končati do konca meseca, delavci ne odne
hajo niti v dežju. Na sliki; asfaltni trak se bo v Prigorici povezal s 
cesto Ribnica - Kočevje. 

godrnjaje 
po knjige 

Šolsko leto je končano, otroci si 
odpočivajo zadnje plati, njihovi star
ši pa že razmišljajo, kje bodo stakni
li denar za nakup šolskih potreb
ščin. Slednjih je v knjigarnah in pa
pirnicah že dovolj, tako tudi pri 
,,Mladinski knjigi" v Metliki, kjer so 
na voljo domala vse potrebne šolske 
knjige. Kot je izjavila prodajalka 
Branka Popovič, starši segajo v žepe 
in odštevajo denar za precej drage 
knjige. Razburjajo se sicer ne, neka
tere pa visoke cene kljub temu spra
vijo v tako slabo voljo, da godrnjajo. 

Takihle gneč v metliškem središču niti ni tako malo. Po glavni ^ 
sko/j mesto se nenehno podijo avtomobilisti, posnetek, ki J® 
narejen 16. julija, pa kaže, da se tudi stranske uličice 
gozdijo s skladovnico drv (da, da, jesen bo prišla!), konjsko vp 
in avtomobili. (Foto: I). Rustia) 

€m@m$§§ki 



Vojna napoved inflaciji! 
V kočevskih delovnih kolektivih so resno vzeli stabilizacijski program - Ko

ordinacijski odbor je sproti obveščen o uspehih 

Analize, ki so jih opravili, ka
žejo, da se gospodarsko stanje v 
občini Kočevje bistveno ne raz
likuje od tistega, kar velja za 
vso republiko. Zlasti šepa izvoz, 
dohodki skupne porabe čez
merno naraščajo, prav tako živ
ljenjski stroški in cene, produk
tivnost ni taka, kot bi morala 
biti, vse to pa prispeva k nara
ščanju inflacije. 
. Vse družbenopolitične organiza

cije v Kočevju si prizadevajo, da bi 
^ to stanje čimprej izboljšalo. Pred
sednik SZDL Kočevje in predsednik 
koordinacijskega odbora za izvajanje 
ciljev družbenoekonomske politike 
Nace Karničnik je povedal: „Od 
skupno 51 OOZK so že v 31 raz
pravljali o teh problemih. Člani so 
seznanjeni z informacijo o 11. in 12. 
seji predsedstva CK ZiCJ, sprejeli so 
I cijske programe za izvajanje na-
l0g. ki izhajajo iz resolucije o eko-
n^skih gibanjih. 

Med drugim sc jc sestala 9. julija 
občinska konferenca ZKS, občinski 
svet Zveze sindikatov je sklical več 
posvetovanj, na katerih so sc dogo
vorili o izvajanju nalog iz „informa
cije". Posvetovanja 14. julija so se 
udeležili vsi predsedniki izvršnih od
borov 00 sindikata. O teh proble
mih in o ukrepih za njihovo čim
prejšnjo rešitev so razpravljali tudi 
na razširjeni seji občinske konferen
ce ZSMS. Koordinacijski odbor je s 
svojim programom že seznanil vse 
delovne ljudi v Zidarju, Opremi, 
TOZD v kmetijstvu in gozdarstvu, 
Tekstilani, Liku in izvršne organe v 
nekaterih SIS. 

Na teh posvetovanjih so ocenjeva
li zlasti stanje po jx>lletnem obra
čunskem obdobju, se posebej v izvo
zu, investicijah, skupni in splošni 
porabi ter politiki cen. V nekaterih 
delovnih organizacijah so že sprejeli 
stabilizacijske programe. 

Dosedanje analize gibanj v gospo
darstvu kažejo, da v občini ne dose
gamo načrtovanih rezultatov, razen 

v nekaterih izjemah. Zato jc nujna 
širša družbena akcija, v katero sc 
morajo vključiti vsi gospodarski in 
družbenopolitični dejavniki. 

Že sedaj opažamo, da so v delov
nih kolektivih resno vzeli stabiliza
cijski program, kar kaže tudi to, da 
sproti poročajo koordinacijskemu 
odboru o poteku njihovih prizade
vanj. To jc tudi jamstvo, da sc bo 
stanje izboljšalo." 

A. B. 

ljanski Zavod za rezerve dela na Bregu pri Kočevju skladišča 
kn/|3' k* dostop do skladišč čimbolj udoben, so delavci 
st vi e?a "Zidalia" Prejšnji teden do gradbišča zgradili novo ce-

• Na sliki: delavci pri ravnanju ceste. 

Vso več mladih prestopnikov 

Lepe počitnice 
Najbolj se veseli 

morja 

Pouk se je končal, prišel je 
vsako leto tako težko pričako
vani čas počitnic. Vendar počit
nice niso za vse enako lepe, brez
skrbne: res jih lahko uživajo ti
sti, ki so domov prinesli spriče
valo z vedrim obrazom. Ena ta
kih jc tudi Vlasta Žvab, ki je le
tos z odličnim uspehom končala 
6. razred osemletke v Kočevju. 

„Komaj čakam, da bo prišel 
avgust, ko bom šla s starši in pri
jateljico na morje. Do takrat pa 
nimam kakšnega posebnega dela; 
sončim se, ber.em knjige, igram 
tenis. Kadar je Rinža dovolj to
pla za kopianje, hodimo na jez v 
Mahovnik, saj je v Kočevju pre
več umazana," pravi Vlasta. 
„Zame je sedaj šc premrzla, ne
kateri pa se že kopljejo." 

Vlasta ima v šoli najraje nem
ščino, zgodovino in telovadbo, 
po končani osemletki pa name
rava šolanje nadaljevati v doma
čem mestu. Pravi, da se bo vpisa
la v gimnazijo. 

„Na ples še ne hodim, pa tudi 
če bi, ne bi imela kam. Sploh je 
za zabavo kočevske mladine sla
bo poskrbljeno. Tako fantje naj
več igrajo košarko, zvečer pa po
sedajo pred kavarno," je poveda
la, sedeč na stopnicah pred blo
kom, od koder je pazila na male
ga bratca, kije opazoval delavce, 
kako polagajo cevi v izkopane 
jarke. 

Sicer pa Vlasta pravi, da med 
počitnicami ne misli na šolo in 
prav nič veselo ne pričakuje za
četka novega šolskega leta. 
Kljub temu pa rada posega po 
knjigsh, o katerih je slišala v šoli, 
bere pa tudi tiste, kijih ji pripo
roči knjižničarka. 

A. B. 

Samoupravna interesna skupnost za socialno skrbstvo Kočevje: brez de-
narja in kadrov težko delamo - Problemov je iz dneva v dan več 

lahko rešilo marsikatero težavo pre
cej hitreje in bolje, kot so jih reševa
li do sedaj. 

NAGRADE ZA DELO 
!N ZVESTOBO 

načrtovanim delom, kar pa je sedaj 
zaradi pomanjkanja strokovnjakov 
skoraj neuresničljivo. Razen tega 
ima novoustanovljena samoupravna 
interesna skupnost težave s financa
mi, saj so v letošnjem letu dobili 
precej manj denarja, kot bi ga mora
li. Na šc večjo težavo naletita delav
ca takrat, ko bi rada spravila pa-
cicnte v skrbstvene zavode. Skoraj 
vsi so polni in tako ostajajo varo
vanci šc kar naprej v občini kot pro
blemi. 

Kajfež jc pograjal tudi nepopolno 
in površno sodelovanje med posame
znimi skupnostmi, saj bi dobro delo 

List za vsakogar 
»Dolenjski list« 

STRELSKO 
TEKMOVANJE 

Strelski odbor kočevske občine je 
pred kratkim pripravil tekmovanje v 
streljanju z zračno puško, na kate
rem so sodelovale vse strelske orga
nizacije in sekcije i/, občine. V poča
stitev dneva borcev je bilo tekmo
vanje za „zlato puščico". Lkipno 
najboljši so bili strelci kočevske 
kemične tovarne Melamin, ki so 
osvojili pokal in priznanje. Drugi so 
bili strelci Tekstilanc. Med posamez
niki je „zlato puščico" osvojil Klun, 
član Itasovc strelske ekipe. Že tre
tjega julija je mestna strelska organi
zacija Kočevje podelila plakete za 
dosežene uspehe vsem zaslužnim 
članom pa tudi nekaterim podjet
jem, ki so podprla dejavnost strelske 
organizacije. 

VILKO ILC 

Pevske nouice 

Partizanski spomeniki in spominska obeležja ter njihova okolica so 
v Kočevju vzorno urejeni, kar kaže na veliko kulturno zavest in 
spoštovanje padlih borcev in žrtev, ki so dali življenje za našo svo
bodo. (Foto: A. Bartelj) 

F KEMIJSKI TEHNIKFS 
IZ NOVEGA MESTA 
Delegati občinske skupščine 

Novo mesto so dali soglasje k 
ustanovitvi dislociranega oddel
ka tehniške šole za kemijo v No
vem mestu. Oddelek kemijske 
stroke bo na željo tovarne zdra
vil Krka ustanovila tehniška šola 
za kemijsko, metalurško in pa-

Eirno stroko iz Ljubljane. Na 
»olenjskem zelo primanjkuje ke

mijskih tehnikov, razen tega pa 
je med mladino, ki konča osno
vno šolo, veliko želja ravno za 

^iolanji^vkemi^ 

UREDILI BECELETOVO 
JAMO 

V soboto so končali delo pri gradnji vodovoda v Suhi krajini briga
dirji pomurske in ljubljanske MDB, njihovo mesto so že v nedeljo 
prevzeli mladinke in mladinci iz Posavja in Primorske. Čeprav ovira 
akcijo „Suha krajina '75" slabo vreme, vse teče po načrtih, voda 
bo pritekla v predvidenem roku. Na sliki: brigadna konferenca bri-
gadiijev iz Pomutja. (Foto: M. Bauer) 

Zamah stabilizacijske metle 
Do 10. avgusta morajo vse TOZD in OZD v novomeški občini pripraviti na

črte za boljše gospodarjenje - Odgovorna ZK in sindikat 

Delegati občinske skupščine No
vo mesto in predstavniki družbeno
političnih organizacij so te dni 
razpravljali o analizi gospodarskih 
gibanj v novomeški občini in uresni
čevanju nalog resolucije o družbeno
ekonomski politiki in razvoju v letu 
1975. Stanje ni preveč razveseljivo, 
rečeno je bilo celo, daje novomeško 
gospodarstvo precej pripomoglo k 
ne ravno zavidanja vrednemu polo
žaju slovenske in tudi jugoslovanske 
ekonomike. 

Kakor drugod seveda tudi v No
vem mestu ni ostalo samo pri oce
nah in posipavanju s pepelom, 
družbenopolitične organizacije so 
sprejele akcijski načrt, ki bo postavil 
s pomočjo delovnih ljudi novome
ško gospodarstvo na raven, kjer bi 
že moralo biti. 

Organizacije Zveze komunistov 
in sindikalne organizacije v vseh 
TOZD in OZD novomeške občine 
morajo do 25. julija oceniti celovi
tost poslovanja in gospodarjenja: 
poslovno usmerjenost, poslovne re
zultate, analizirati stroške, likvid
nost, stanje zalog, disciplino, stro
ške, izvoz in uvoz - skratka: pretre
sti je treba prav vse, kar vpliva na 
slabo gospodarjenje. 

Analize morajo osnovnim organi
zacijam ZK in sindikata do 20. julija 

pripraviti strokovne službe, za kar je 
odgovoren direktor delovne organi
zacije. Razen tega naročata ZK in 
sindikat strokovnim službam posa
meznih TOZD ali OZD, naj do 
konca julija pripravijo predlog na
črta stabilizacijskih ukrepov, za kar 
je spet neposredno odgovoren di
rektor delovne organizacije. Do kon
ca julija morajo svoj stabilizacijski 
načrt sprejeti tudi strokovne službe. 

Delavski sveti TOZD in OZD mo
rajo do konoi julija na podlagi last
ne ocene sprejeti načrt varčevanja in 
druge ukrepe, ki naj bi prispevali k 
stabilizacijskim prizadevanjem in 
boljšemu gospodarjenju. Neposred
no jc odgovoren predsednik delav
skega sveta. 

Do konca meseca bodo imeli pol
ne roke dela tudi organi delavske 
kontrole, ki morajo med drugim 
oceniti uresničevanje vseh sklepov, 
pokritost investicij, protiinflacijske 
ukrepe, ravno tako pa tudi komu
nisti v sindikatu in sploh sindikalna 
organizacija, ki morajo posebno po
zornost posvetiti odnosu do samo
upravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov, prizadevanjem za zdru
ževanja sredstev, disciplini na delu 
itd. Stalna naloga komunistov in sin
dikata pa je zaostren odnos do oce
njevanja vodilnih ljudi. 

GETRTK0V INTERVJU 

Z eno besedo: obetavno 
»Po klavrni predsezoni dolenjskemu turi

zmu dobro kaže,« meni Niko Paulič, tajnik DTZ 

Čeprav velike turistične inva
zije v dolino Krke tudi letos ni 
bilo (vprašanje je, če bi ji  bili s 
sedanjimi zmogljivostmi kos), še 
ne pomeni, da bi morali biti s 
turističnim prometom nezado
voljni. Po podatkih, ki jih zbira 
Dolenjska turistična zveza, sme
mo biti te dni po tistem, kar 
je kazalo pred sezono še zelo 
zadovoljni. 

„Podobno kot za Slovenijo 
turistična predsezona letos tudi 
na Dolenjskem ni bila obetavna: 
domačih gostov ni hotelo biti, 
obiskov i/, tujine pa smo zabele
žili celo IS do 20 "odst. manj. 
kot smo računali. Slabo vreme, 
ki pogosto prekriža račune, je 
povzročilo, da so bili prazni ma
lone vsi kampi in da tudi zdaj še 
niso zadovoljivo zasedeni." ugo
tavlja tajnik DTZ Niko Paulič. 

Sredina julija je pokazala, da 
se je turistični promet na Do
lenjskem povečal za 3 do 4 od
stotke v primerjavi z lanskim, ko 
je imelo to območje večji porast 
od slovenskega. „Letos so zmo
gljivosti kljub muhastemu vre
menu vsaj delno zasedene in be
ležimo v sezoni dober obisk tako 
pri domačih kot tujih gostili. 
Dobro so zasedene predvsem 
zmogljivosti v zdraviliških krajih. 
To ni le razveseljivo, ampak je 
tudi kažipot, kam je potrebno 
poslej usmerjati naložbe." 

l etošnjo sezono je Dolenjska 
začela s približno enakimi zmo
gljivostmi kot lani. Nekaj prido
bitev je prišlo, ko so koledarji že 
namerili nekaj sezonskih tednov. 
Naj omenimo najprej nedavno 
otvoritev obnovljene in na novo 
markirane Trdinove poti. ko so 
hkrati pri (iospodičm na Gorjan
cih slovesno izročili namenu pre
novljeni in razširjeni planinski 
doni l e dni so prišle / novostmi 
na vrsto Dolenjske loplice. kjer 
so v okviru zdraviliško-turisti-
čnega kompleksa odprli restavra
cijo s kavarno in tako v celoti 
spremenili namembnost stavbe. 

v kateri je bila dolga desetletja 
osnovna šola. V sodobno ureje
nem in opremljenem lokalu je 
150 sedežev, 160 pa so jih posta
vili na vrtu. Lokal, kije funkcio
nalno povezan z drugimi topli-
škimi objekt i. je za kraj, ki gradi 
napredek predvsem na zdravili-
ško-kopaliskem turizmu, nedvo
mno pomembna pridobitev. Naj 
pristavimo le še to, da bo v tem 
lokalu tudi za zabavo gostov do
bro poskrbljeno, saj bo vso sezo
no tudi glasba. 

Niko Paulič 

Ob tem si Dolenjska turi
st ična zveza prizadeva, da bi tu
ristični smotri krajevnih skupno
sti m občin v dolenjski regiji pri
šli v srednjeročne družbene pro
grame. saj, kakor pravi Paulič, je 
že zadnji čas, da začnemo turi
stični napredek graditi po vna
prej določeni usmeritvi. Turi-. 
stična društva imajo do 15. sep
tembra nalogo predlagati m pri
pomniti. kaj naj bi vnesli v dru
žbene plane z njihovih območij. 
Računati je. da bo ta naloga, ki 
so jo zastavili po načelu „od 
spodaj navzgor", rodila sadove. 
S tem bi preprečili tako imeno
vani divji in razdrobljen razvoj 
turističnih zmogljivosti, ki je do 
zdaj bolj škodil, kot koristil. 

- I. ZORAN 

Organizacije sindikata in ZK v no
vomeških gospodarskih organizaci
jah so dolžne na temelju teh ocen in 
načrtov do 31. julija izdelati enoten 
akcijski načrt za dosledno uresni
čevanje sklepov o gospodarski stabi
lizaciji ter ga do 10. avgusta dati v 
oceno in vednost delavcem. Vsi sta
bilizacijski načrti morajo biti do 15. 
avgusta poslani občinskemu svetu 
Zveze sindikatov Novo mesto. 

M. B. 

Novomeška kronika 
KDO JE SKREGAN ... - Na no

vomeški tržnici se živemu človeku 
lahko pripeti prav vse, tudi tole: Ce 
jc gospodinja mlada, na prvi pogled 
nekako neizkušena, ji bo jezikava 
branjevka, ki odločnim gospodinjam 
prodaja solato po 3 din, zaračunala 
za eno samcato solatko kar celega 
starega tisočaka! Kazalo bi se poza
nimati tudi, kdo jc skregan s pa
metjo: ali nedolžni jurčki ali bra-
njevke, ki ne znajo uskladiti cene. 
Pri eni se dobijo okusne gobe že za 
20 din, druga pa zahteva zanje kar 
pretiranih 60 din. Ne zmanjka tudi 
gnilega sadja, ki ga spretne roke 
podtaknejo v vrečko! sploh pa . .. 

TRŽNICA - Ob zgornjem la
hko pripomnimo šc to, da je bilo v 
petek lepo vreme, da seje branjevk, 
kramarjev in gospodinj kar trlo, da 
so se jajca pocenila in podražila in 
da so bile cene nekaterih živil takc-
lc: za kilogram kumar jc bilo treba 
odšteti 6 din, paradižnika 10 do 11 
din, čebule 6 do 10 din, rdeče pese 
8 din, krompirja 6 din; kilogram ja
bolk jc stal 12 do 16 din, smokev 20 
din, breskev 1 8 din, jajca pa so bila 
po 1,40 do 1,60 din. Kakor kje! 

S TRANSFUZIJSKI- POSTAJL 
- Zadnji teden jc darovalo kri 52 
občanov. Spet je bilo najVcč delav
cev, in to 18 iz Novoteksa, 8 iz 
IM V, 6 iz Novolesa, 5 iz Krke in 5 iz 
Lic. 

RODILA jc Jožica Adamljc iz 
Slakove 7 - Boštjana. 

SMRTI - Umrli so in bili poko
pani na novomeških pokopališčih: 
Janez Petan, kmet z Gor. Mrašcvega 
7, v 79. letu; Marija Jerman, gospo
dinja iz Volčičevc 66, v 59. letu; 
1'ranc Lakncr, upokojeni grafik z 
Valantičevega 13, v 69. letu in Ja
nez Zupevc, upokojenec iz Kočevja 
20, Crnomeli, v 74. letu starosti. 

Ena gospa je rekla, da je v 
Novem mestu od 13.30 do 14. 
ure skorajda nemogoče dobiti 
telefonsko zvezo z za delo na
vdušenimi podjetji in ustanova
mi. Kako neki le, ko pa vemo, 
da je zadnje pol ure namenjeno 
pogovorom, kdo bo koga peljal 
domov, če je kosilo že kuhano, 
naj otrok v vrtcu počaka itd 

UČITELJEM NE BO 
MANJKALO DELA 

Če bi hoteli v novomeški občini 
uresničiti prehod na tako imenova
no celodnevno osnovno šolo, bi med 
drugim potrebovali tudi za polovico 
več učiteljev, kot jih je na osnovnih 
šolah sedaj. To pomeni, da bi dobilo 
delo v novomeški občini še pribli
žno 130 novih učiteljev (na leto od 
1 2 do 15), k temu pa niso Šteti stro
kovni delavci: psihologi, pedagogi, 
socialni delavci, medicinske sestre, 
knjižničarji itd., brez katerih si 
uspešnega dela nove šole ni mogoče 
zamisliti. 
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V nedcljojc priredila krajevna or
ganizacija ZzB NOV Otočec prosla
vo v počastitev dneva vstaje sloven
skega naroda in 30-lctnicc osvobo
ditve. Mladina in borci so ob tej pri
ložnosti uredili okolico Beceletove 
jame pri Starem gradu ter spomenik 
in grobišče na Otočcu. 

int 3 ^ Vsa^ začetek težak, dokazuje tudi delo v samoupravni 
obl^esni skupnosti za socialno skrbstvo v Kočevju. Skupnost seje 
j0iJKoyala že v letošnjem januarju, zaživela pa je šele s prvim apri-

skunn^- samouPravne interesne 
Plorn ^ 23 socialno skrbstvo, di-
jfeŽ 7 ,ni ?0cialni delavec Tone Ka- ' 
Pom-,5.?Uie' Jc glavna težava v 
llazon Jkanju strokovnega kadra. 
neca «i.njuga <^e'a na Področju social-
skrbita u Va Pripravnica, oba pa 
dinskr, a za dva referenta: za mla-
Ker h stv? ,'n socialno skrbstvo. 
romcL.1 morali imeti še referenta za 
^Vnost VPfa^anja >n za družbeno dc-
ttianj h'v ,nuJno potrebovali naj-
lavca diplomirana socialna de-

njeni^eŽ P°udaril, da je v zad-
miadm ,su P°sebno pereč problem 
"zitia in i3  Prcstopništva, alkoho-
k°ncev ^jfkonskih razvez mladih za-
rastu t -*0 v  za!>krbljujočcm po-
jeziij' 0 Problematiko bi lahko za-
. Predvsem z rednim in dobro 

kov sol šoferjev in avtomehani-
Avto-JC^° Polastili tudi v podjetju 
je biia V

0ccvjc> ^ soboto, 12. julija, 
*eja (i t. m°telu Jasnica slavnostna 
So**?*? svcta» m kateri so 
b 10 ali ?nC,ktiva' ki 80 v Podjetju 

podelili diplome in 
Prev0,M. "ijgrade, vsi vozniki, ki so 
Popravi *0.000 kilometrov brez 
tičrxa j Motorja, pa so dobili prak-
^ uariia. 

p°bili^ '?tno ?Vcst°bo kolektivu so 
rča (PriZnanta in nagrade Peter 

** ld.Jani° Kranjc in Franc Popit, 
PovjA pno pa Milm Delač, Ilija Fili-
3dit'n Čad, Ladislav llcbar, 
Crnji k' lr, 'vanov, Herman Krakov, 
h0rdi{, 1C< barija Kateren, Stane 
|!ctcr p .c 1-avrič, Albina Ličen, 
"adLn

0Ztl'č, Anica Rantaša, Mirko 
°vić in Ivan Škrjanc. 

w V. I. 



PROSTA DELOVNA MESTA! 
KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 
PRI OBČINSKI SKIPŠČINI TREBNJE 

RAZPISUJE 
naslednji delovni mesti v Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje: 

1. V. d. DIREKTORJA z nepolnim delovnim časom 
2. STROKOVNEGA SODELAVCA s polnim delov

nim časom ^ 

Razpisni pogoji: 
pod 1. visoka ali višja šolska izobrazba pedagoške ali ustrez
ne smeri, 5 let delovnih izkušenj Jn moralno-politične kvali
tete; 
pod 2. visoka, višja ali srednja šolska izobrazba pedagoške 
smeri, 3 leta delovnih izkušenj in moralno-politične kvalite
te. 
Rok za zasedbo delovnih mest je 1. 9. 1975. 
Prošnjo z ustreznimi dokazili pošljite v 15 dneh pojobjavi 
razpisa na: 
Komisija za volitve in imenovanja Občinske skupščine 
Trebnje. 
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I 
I ČASOPISNO ZALO2NISKO PODJETJE 

<33EE> 
— POSEBNE IZDAJE ZA VSAKOGAR NEKAJ - ČEZ 

CELO POLETJE: 
— ANTENA — TURISTIČNI KAŽIPOTI, obvezno poletno 

branje! 
-ANTENA - LJUBEZENSKE ZGODBE, ki jih piše 

življenje! 
— PAVLIHA — SUPERPIP, 64 strani križank, ugank in zaba

ve! 
— ANTENA — MORJE SMEHA, zbirka kratkih šal! 
— PAVLIHA in ANTENA skrbita za razvedrilo tudi v vročih 

dneh! 

LICITACIJA! 
Tovarna celuloze in papirja -
„DJURO SALAJ" KRŠKO 

proda: rabljeno vozilo ZASTAVA 750 K (kombi), 

letnik 1972, registrirano. 

Licitacija bo v prostorih podjetja v ponedeljek, 28. 7. 1975, 
od 8. — 9. ure za družbeni in od 9. — 10. ure za privatni 
sektor. a 

ČASOPISNO ZAL02NISK0 PODJETJE 

DOLENJSKI LIST 
NOVO MESTO 

| Strojepisni tečaj 
3 V dogovoru s Komunalnim zavodom za zaposlovanje v No

vem mestu bomo priredili tečaj za usposobitev na delovnem 
i mestu 

STROJEPISCA 
oziroma 

STROJEPISKE 
5 

ki bo v Novem mestu v drugi polovici avgusta (z dopoldan- e 
skimi predavanji in vajami) ter v prvi polovici septembra § 
1975 (popoldne). 

NA TEČAJ SE LAHKO PRIJAVIJO fantje in dekleta v sta- E 
rosti do 18 let z dokončano osemletno osnovno šolo, ki § 
morajo biti vpisani v evidenci za zaposlitev pri KZZ Novo | 
mesto. Tečajniki bodo med tečajem zavarovani za slučaj ne- | 
sreče pri delu, prejeli pa bodo tudi ustrezno nagrado, od- a 
visno od uspeha ob koncu tečaja. 

2 
PRED SPREJEMOM na tečaj bodo kandidati opravili pre- | 
izkus spretnosti gibov pri KZZ Novo mesto. 

PO KONČANEM TEČAJU bomo dvema najboljšima stroje- E 
piscema ponudili zanimivo delo na sodobnem delovnem me- 5 
stu ob elektronskem pisalnem stroju, drugim tečajnikom pa 1 
bo pomagal do zaposlitve Komunalni zavod za zaposlovanje fj 
v Novem mestu. 

SAMO PISMENE PRIJAVE sprejema do 1. avgusta 1975: E 
ČZP DOLENJSKI LIST (strojepisni tečaj), NOVO MESTO, 1 
p. p. 33 

V prijavi je treba obveznp navesti točen naslov bivanja, po- = 
datek o dokončani osemletki (kdaj in kje) ter kratek opis | 
družinskega stanja. Na preizkus spretnosti bodo kandidati = 
povabljeni pismeno do 8. avgusta 1975; takrat bodo predlo- 1 
žili na vpogled tudi šolska spričevala. 

DOLENJSKI LIST 
E NOVO MESTO 

objavlja 
prosto delovno mesto 

1 MONTAŽERJA 
v ofset grafični pripravi 

H POGOJ: opravljena poklicna šola grafične stroke ali šola za 
3 oblikovanje' 
S — Prednost imajo kandidati s prakso. E 
E Predvideno je 3-mesečno poskusno delo, razen po posebnem E 
E dogovoru za montažerja z uspešno daljšo prakso. 
E PRIJAVE pošljite do 10. avgusta 1975 na naslov: ČZP DO- E 
1 LENJSKI LIST, p.p. 33 — 68001 Novo mesto 
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PROSTA DELOVNA MESTA! ^ 
ELEKTRO Novo mesto 

objavlja naslednja prosta delovna mesta: 

1. BREMENI LEC — 3 delovna mesta 

2. REFERENT ZA SPLOŠNE IN KADROVSKE 

ZADEVE — 1 delovno mesto 

3. STENODAKTILOGRAF — 1 delovno mesto. 

Za delovno mesto pod 1 se zahteva izobrazba dipl. el. tehni
ka, jaki tok in 5 let prakse. Delo je v turnusu. 
Za delovno mesto pod 2 se zahteva popolna srednja šola 
splošne, administrativne ali ekonomske smeri in 5 let prakse. 
Za delovno mesto pod 3 se zahteva popolna srednja šola 
splošne ali administrativne smeri z 2-letno prakso in dobro 
obvladanje strojepisja. 
Za delavce pod 1 je na voljo eno dvosobno stanovanje in ena 
garsonjera. 
Delo se združuje za nedoločen čas. 
Prijave sprejemamo v roku 15 dni po objavi. 

PROSTA DELOVNA MESTA! A 
Odbor za medsebojna razmerja 

KNJIG0TISK Novo mesto p. 0. 
tiskarna - knjigoveznica - kartonaža 
ponovno razpisuje 

naslednja delovna mesta: 

1. DIREKTOR PODJETJA 
(ni reelekcija) 

— visoka ali višja šolska izobrazba grafične, 
ekonomske ali pravne smeri z 2 leti prakse 
na vodilnih delovnih mestih, 

— grafična srednja šola s pet let prakse na vo
dilnih delovnih mestih, 

— ind. grafična šola z 8 let prakse na vodilnih 
delovnih mestih. 

2. TEHNIČNI VODJA 

— višja grafična šola, 

— srednja grafična šola z 2 leti prakse na ena
kem ali podobnem delovnem mestu, 
ind. grafična šola s 5 let prakse na enakem 
ali podobnem delovnem mestu. 

3. KNJIGOTISKAR 

ind. grafična šola z najmanj 5 let prakse 

Stanovanja za delovna mesta pod 2. in 3. bodo pred
vidoma vseljiva konec leta 1975. 

Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite na Odbor za 
medsebojna razmerja KNJIGOTISK Novo mesto. 
Glavni trg 14, do 1. avgusta 1975. 

vsak četrtek 

STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

Davčna uprava občinske skupščine 
TREBNJE 

objavlja na podlagi 39. člena zakona o starostnem zavarova
nju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72) in 1. člena odloka o 
izvajanju zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Skup
ščinski Dolenjski list, št. 13/72) naslednje 

OBVESTILO! 
O ODMERI PRISPEVKA ZA STAROSTNO ZAVA
ROVANJE KMETOV ZA LETO 1975 

Razpored o višini odmerjenega prispevka za starostno zava
rovanje kmetov za območje občine Trebnje je na vpogled na 
pristojnih krajevnih uradih, za območje matičnega urada 
Trebnje pa na Davčni upravi Trebnje, soba št. 8, od 24. julija 
do 1. avgusta 1975. 

ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE 

DOLENJSKI LIST 
N O V O  M E S T O  

68001 Novo mesto. p. p. 33,® (068)21-227 

Cenik 
PLAČANIH OBJAV št. 7 
(velja od 3. januarja 1975) 

Reklamni oglasi, razpisi, objave itd.: 

1 cm višine v stolpcu (koloni), širo
kem 4,5 cm: 
— na oglasni strani 60,— din 
— na določeni strani 90,— din 
— na 1., srednji in zadnji strani 
(možnost dvobarvnega tiska) 120,—din 
cela oglasna stran 10.400,—din 
pol strani ..../. 5.200,—din 
četrt strani 3.000,— din 

Naročene reportaže: 

cela stran 9.000,—din 
pol strani 4.500,— din 
četrt strani 2.500,—din 

Čestitke za razne praznike: 

1 cm višine v enem stolpcu (4,5 cm) 40,— din 
cela stran ' 8.000,— din 
pol strani 4.000,— din 
četrt strani 2.500,— din 

Kolor oglasi — v 4 barvah: ^ 

(če je številka Dolenjskega lista v 
barvah) 
cela stran 18.200,—din 
pol strani 9.100,—din 
četrt strani 5.000,— din 

Popusti: 

3—5 enakih objav 10% popusta 
6 — 10 enakih objav 15% popusta 
10 in več enakih objav 20 % popusta 

Za celoletno pogodbeno sodelovanje popusti od 10 
do 20 odstotkov. 

MALI OGLASI: 

— osnovna cena do 10 besed 22,— din 
— vsaka nadaljnja beseda 2,— din 
— objava oglasa pod šifro - pribitek 5,— dir 

— pribitek za „naslov v upravi lista" 5,— din 

Popusti: 

Zasebni naročniki DL s plačano naročnino imajo 
pri malih oglasih 20% popusta, pri zahvalah i*1 

uokvirjenih osmrtnicah pa 50 % popusta. 
Naročila za oglase, objave, obvestila in razpise 
sprejema uprava časopisa za tekočo številko do P° 
nedeljka, za male oglase pa do torka opoldne. 1 DOLENJSKI LIST | 
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SCHIEDEL — YU — 
Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi 
proizvaja in dobavlja 

GRADNJA 

ŽALEC 

POVEČANA PROIZVODNJA OMOGOČA 
ZA 12% NIŽJE PROIZVODNE CENE ZA 

- okna 111 
- omarice za PVC rolete 
- notranja vrata 
- zidne podboje 

EDINSTVENE PREDNOSTI STAVBNEGA 
POHIŠTVA VASE JELOVICE 

- kvalitetne surovine 
- sušenje v avtomatskih komorah 
- kvalitetni impregnacijski materiali in lepila 
- dobro tesnenje 
~ pokrito enoročno okovje za vertikalno in 

horizontalno odpiranje 
- kontrola in testiranje na lastni ALCO napravi 
- zaščitna embalaža 

PRIJATELJU - ŠIROKO ODPRTA 
NEPOKLICANEMU - ČVRSTO ZAPRTA 
OKNA IN VRATA - JELOVICA 

ŠTIPENDIJE! 

JELOVICA 

POSLOVALNICA - SKOFJA LOKA, KIDRIČEVA 58 

Rudnik rjavega premoga in 
industrija gradbenega materiala 
KANIŽARICA 

ponovno razpisuje za šdteko leto 1975/76 naslednje štipendije: 

1. NA VISOKI ŠOLI: 
— fakulteta za rudarstvo — 1 štipendija 

2. NA SREDNJIH ŠOLAH: 
— TSŠ za rudarske tehnike — 2 štipendiji 
— TSŠ za strojne tehnike — 1 štipendija 
— TGŠ za gradbene tehnike — 2 štipendiji 
— Nadzorniška šola za rudarske nadzornike - 3 štipendije 

3. NA POKLICNIH ŠOLAH: 
— Rudarsko-industr. šola za rudarje-kopače - 20 štipen

dij . 
— PEŠ za električarje za jamo - 5 štipendij 
— GŠ za kuharje — 2 štipendiji 
— GŠ za natakarje — 1 štipendija 

V rudarsko-industrijsko šolo se lahko vpišejo učenci, ki so 
končali 6 razr. osnovne šole in so pri zaposlitvi deležni po
sebnih ugodnosti. 
Kandidati naj pošljejo prošnje v 15 dneh po razpisu na Rud
nik rjavega premoga in IGM Kanižarica. 

PROSTA DELOVNA MESTA 

„LABOD", tovarna perila 
NOVO MESTO 

OBJAVLJA prosti delovni mesti: 
1. TEHNOLOGA ZA RAZVOJ PROIZVODNJE 

Pogoj: visoka ali višja izobrazba konfekcijske smeri. Pred
nost; pri sprejemu imajo kandidati z daljšo prakso v kon
fekciji. 

2. PRAVNIKA 
Pogoj: končana pravna fakulteta 

Kandidatu pod št. 2 nudimo dveinpolsobno stanovanje. 

Prijave sprejema splošno kadrovska služba LABOD, tovarna 
perila, Novo mesto, najkasneje do 31. 7. 1975. 

r 
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barva zanesljiva pot do uspeha 

sami boste hitro in poceni 

olepšali svoj dom 

CINKARMA^CELSPE 

vsak četrtek 
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Edina revija za 
Slovence po svetu, 
njihov stalen most z domo
vino je revija 

RODNA GRUDA 

Naročite jo tudi svojim so
rodnikom v tujini! 

ŠTIPENDIJE 

Izvršni odbor skupne komisije podpisnic samoupravnega spo
razuma o štipendiranju učencev in študentov v občini Ko
čevje 

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE 

za šolanje na srednjih, višjih in visokih šolah za šolsko oziro
ma študijsko leto 1975/76 iz združenih sredstev organizacij 
združenega dela na območju občine Kočevje. 

Na razpis se lahko prijavijo, učenci in študenti, katerih starši 
stalno bivajo na območju občine Kočevje, in učenci ter štu
denti iz drugih republik, ki prejemajo štipendijo organizacij 
združenega dela (kadrovsko štipendijo) in bivajo na območju 
občine Kočevje. 
Dohodek na družinskega člana ne sme presegati za učence 
3100 dinarjev (za šolanje zunaj kraja stalnega bivališča), 
2500 dinarjev (za vozače do 20 km) ali 2200 dinarjev, če se 
šolajo v kraju stalnega bivališča; za študente pa ne 3300, 
2700 oziroma 2400 dinarjev. 
Pravilno izpolnjenemu obrazcu „Prošnja za štipendijo" 
(obrazec DZS 1,65) je treba priložiti: 
— potrdilo o vpisu v šolo, 
— prepis zadnjega šolskega spričevala oz. potrdilo višje ali 

visokošolske organizacije združenega .dela o opravljenih iz
pitih, 

— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih čla
nov, * 

— mnenje in potrdilo šole oz. delovne organizacije, 
— za otroke kmetov in obrtnikov mnenje krajevne skupno

sti, 
— za samohranilke mnenje skrbstvenega organa. 
Potrdila o dohodkih staršev v obrazcu prošnje se morajo 
nanašati na leto 1974, ostale podrobnosti so razvidne iz na
vodil za izpolnitev obrazca. 
Obrazec „mnenje šole" dobe prosilci na komunalnih zavodih 
za zaposlovanje. Obrazci „prošnja za štipendijo" pa so na
prodaj v vseh knjigarnah. 
Štipendija velja za ves čas šolanja ali študija na posameznih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, dokler štipendist izpolnjuje 
razpisne pogoje. Štipendijska razmerja se urejajo s pogodba
mi po določilih samoupravnega sporazuma in družbenega 
dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v 
SR Sloveniji. 
Štipendije bodo podeljene po kriterijih družbenega dogovora 
in samoupravnega sporazuma o štipendiranju učencev in štu
dentov na območju občine Kočevje. 
Prošnje z vsemi zahtevanimi prilogami sprejema Komunalni 
zavod za zaposlovanje, Kočevje, Ljubljanska 25. 
Za učence poklicnih in srednjih šol poteče rok za prijavo 31. 
8. 1975, za študente višjih in visokošolskih organizacij zdru
ženega dela pa 30. 9. 1975. 
Od 30. 9. 1975 dalje lahko vložijo prošnjo samo tisti učenci 
oziroma študenti, katerim so se življenjski pogoji med šol
skim letom poslabšali. 
Kandidati, ki prejemajo štipendijo organizacij združenega de
la in iz skladov pri samoupravnih interesnih skupnostih in ki 
njihova štipendija skupno z dohodkom na člana družine ne 
dosega minimalnih življenjskih stroškov, imajo pravico do 
dopolnilne štipendije iz združenih sredstev. 
Prošnjo z enako dokumentacijo in prepisom pogodbe ka
drovskega dela štipendije naj učenci oziroma študentje vloži
jo v Komunalnem zavodu za zaposlovanje, Ljubljanska 25, 
Kočevje. 

Izvršni odbor skupne komisije 
podpisnic samoupravnega spora
zuma o štipendiranju učencev 
in študentov v občini Kočevje. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Novo mesto, Mej vrti 5 
na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda 

OBJAVLJA prosto delovno mesto 

LABORATORIJSKEGA TEHNIKA 

Pogoji: srednja strokovna izobrazba in splošni pogoji za za
poslitev. 
Poskusna doba: 2 meseca. 
Nastop dela je možen in zaželen takoj. 
Osebni dohodek se bo obračunaval po pravilniku OD. 
Stanovanja ni. 
Rok za vložitev prijave: 8 dni po objavi. 

POSLOVNI PROSTOR 

„MUNDUS — FLORIJAN BOBIĆ" 
INDUSTRIJA POHIŠTVA, VARAŽDIN 

vzame v NOVEM MESTU v najem 
POSLOVNI PROSTOR 

v velikosti od 50 do 200 m2. 

Ponudbe pošljite na naslov: 
„Mundus—Florijan Bobič" IP 
VARAŽDIN 
P. Miškine 59 
(JUR TRGOVINA NA MALO) 
tel. 042-44555, lok. 15 
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barvni film Noč vlomilcev. 27. 7. 
ameriški barvni film Mistcr Macstik. 
30. 7. ameriški barvni film Detel na-
gajivček. 

KOSTANJEVICA: 26. 7. ameri
ški barvni film Človek iz Arizone. 
27. 7. italijanski barvni film Nepre
magljivi Valoš. 30. 7. italijanski bar
vni film Strele strupenega pajka. 

KRŠKO:- 26. in 27. 7. ameriški 
film Crnobrada pošast. 30. 7. fran
coski film Varuj sc prijateljev. 

MIRNA: 26. in 27. 7. film Ulica 
Tuset. 

NOVO MESTO, KINO JNA: Od 
25. do 27. 7. ameriški film Osamlje-
nec z zapada. Od 28. do 30. 7. ame
riški film Umor Leva Trockega. 

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 25. do 27. 7. zahodno nemški 
barvni film Po sledi izginule žene. 
28. in 29. 7. ameriški barvni film 
Doc Holliday. 30. in 31. 7. fran
coski barvni film Prva spokojna noč. 

RIBNICA: 26. in 27. 7. ameriški 
barvni film Človek iz Oklahome. 

SEMIČ: 26. in 27. 7. ameriški 
barvni film Kje je pot na fronto. 

SEVNICA: 26. 7. in 27. 7. angle
ški film Zadnja dolina. 

TREBNJE: 26. in 27. 7. ameriški 
barvni kriminalni film Zadnja prilož
nost. 

SLUŽBO DOBI 

SLUŽBO DOBI takoj mlajše dekle 
za pomoč v bifeju in kuhinji ter 
nekaj urno varstvo tri leta stare 
punčke. Možna je tudi priučitev v 
gostinstvu, mesečni prejemki 
1.000,00 din, brezplačna hrana in 
stanovanje. Sobota in nedelja pro
sti. Zglasite se osebno ali pisme
no: Bernarda Nučič, Ul. Pohor-
skeg? bataljona 139, Ljubljana, 
telefon 343-023. 

TAKOJ ZAPOSLIM 2 kvalificirana 
ali priučena avtokleparja. Plača 
po dogovoru, samsko stanovanje 
zagotovljeno, eventualno tudi 
družinsko. Ludvik Kirar, avtokle-
par-ličar, Dol. Boštanj 56 a, tele-

. fon 74-334. 
NATAKARICO sprejmem s 1. avgu

stom v bife, lahko tudi priučena. 
Franc Golobič, Jarška 23, Ljub
ljana, telefon 41 —788. 

STANOVANJA 

ZA DALJŠO dobo vzamem v najem 
večjo sobo s souporabo sanitarij, 
po možnosti blizu centra mesta. 
M. Stanko, Trubarjeva 4, 68270 
Krško. 

V TREBNJEM oddam stanovanje 
(20 do 35 m2) za več let. Pogoj: 
predplačilo. Naslov v upravi lista 
(1823/75). 

MIRNA ŠTUDENTKA išče v No
vem mestu ali bližnji okolici ogre
vano sobo z možnostjb kuhanja. 
Naslov v upravi lista (1798/75). 

Motorna vozila 

PRODAM fiat 750, letnik 1968, ma
lo karamboliran. Cena: 4.000 din. 
Franc Lužar, Pod Trško goro 21, 
Novo mesto. 

PRODAM fiat 750, letnik 1974, do
bro ohranjen. Informacije po tele
fonu 22-064 od 1 5. ure dalje. 

PRODAM fiat 850 sport coupc. Pe
ter Dcu, Mokronog. 

UGODNO prodam R 10. Oded vsak 
dan od 17. do 20. ure. Hirm, Rc-
gerča vas 59, Novo mesto (Sv. 
Rok). 

PRODAM škodo 1000 MB v voz
nem stanju. Tadič, Ragovo 3, No
vo mesto. 

PRODAM zastavo 850, registrirano 
do junija 1976. Jože Zupančič, 
Dol. Kamence 45, Novo mesto. 

PRODAM zastavo 750, letnik 1-968, 
po zelo ugodni ceni. Anton 

•, Konda, Osojnik 17, Semič. 

P R O D A M  

PRODAM rabljen hidrofor (1 80 I -
380 W). Ana Jevnikar, Sela 2, 
61291 Škofljica ali tel. 
068-21 -235. 

PRODAM kombiniran otroški vozi
ček modre barve. Rastko Zaje, 
Rimska 1. Trebnje. 

GLASBENIKI, POZOR! PRODAM 
tovarniško novo trobento „SEL-
MER", model B 75, po zelo ugo
dni ceni. Alojz Koprive, 68281 
Senovo 210. 

PRODAM skobelni stroj „ŠEPING" 
- starejši. Dolžina hoda 400 mm. 
Zupančič, Ponikve 34, Trebnje. 

PRODAM skoraj novo otroško staji
co. Naslov v upravi lista. 

PRODAM 5 let staro kobilo. So
mrak, Goriška vas, Mirna peč. 

UGODNO prodam dobro ohranjeno 
dnevno sobo „Elorida". Naslov v 
upravi lista. 

PRODAM kavč, omaro in peč na 
olje „KONTAKT 7500 C". 
Marko Bukvič, Nad mlini 23, No
vo mesto. 

PRODAM dnevno sobo (regal, oma
ra in sedežna garnitura) po zelo 
ugodni ceni. Ogled od 16. do 18. 
ure na naslov: Majde Šile 20, sta
novanje 27. 

k u p i m  

KUPIM osebni avto v dobrem in 
voznem stanju na kredit, me
sečno po 1.300 din. Znamka iz
vzeta. Ponudbe pod „R1DNI 
PLAČNIK". 

V NOVEM MESTU ali bližnji okoli
ci kupim gradbeno parcelo ali hi
šo, potrebno adaptacije. Naslov v 
upravi lista (1787/75). 

KUPIM hišo v Novem mestu ali bli
žnji okolici (do 5 km), v gradnji 
ali končano. Alojz Gorjup. Uni t. 
Ducrcnberg 24, 811 Murnnau, 
Nemčija. 

P O S E S T  

PRODAM takoj vseljivo enostano-
vanjsko hišo z 900 m2 vrta. Na
slov v upravi lista. Informacije po 
telefonu 22-219. 

PRODAM travnik (približno 26 a) 
na Gornjem Vrhu pri Pa h i. Alojz 
Junc, Gor. Grčevje 5, Otočec. 

USLUŽBENCI IN UPOKOJENCI! 
Poceni prodam več parcel za vi
kend. Poleg vinograd, na čistem 
zraku, dovoz z avtomobilom. 
Frančiška Zidar, Kal 23, Šentjanž 
na Dol. 

PRODAM vikend z vso potrebno 
dokumentacijo, primeren za sta
novanje. Po želji prodam tudi ne-, 
kaj zemlje. Ponudbe pod 
„VIKEND . 

ZARADI bolezni ugodno prodam 
parcelo ob cesti nad Scmičcm v 
Beli krajini na lepi sončni legi, 
primerno za vikend. Dovoz z vsa
kim vozilom. Interesenti naj sc 
zglasijo pri Ani Kambič, Preloge 
2, Semič. 

R A Z N O  

POROČNI PRSTANI! K moderni 
obleki - sodoben nakit! Dobite 

«ga po naročilu ali izbiri pri zlatar
ju v Ljubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze). Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta! 

Dragi ženi, mami, stari mami ANI 
URŠlC iz Prcčne-28 želimo za 
80. rojstni dan in god šc mnogo 
zdravih in zadovoljnih let ter da 
bi bila še nadalje tako dobra in 
skrbna med nami. Mož Jože, sino
vi Jože, Francc, Tone z družina
mi, hčerke Milka, Vera, Anica z 
družinami, 14 vnukov, 7 pravnu-
kov in drugi. 

Dragim staršem ALOJZU in 
MARIJI GERDENC z Gor. Kar-
tcljevcga 11 iskreno čestitamo za 
njihovo 50-lctnico skupnega ži
vljenja in jima želimo še vrsto 
zdravih let v krogu svojih naj
dražjih. Hčerka Mimi, sinova Jože 
in Peter z družinami. 

VALILNICA NA SENOVl'M proda
ja rjave kokoši, dobre nesnice ali 
za zakol, po 40 din. Na zalogi 
imamo še rjave piščance, stare 6 
in 7 tednov, po znižani ceni. Do
bijo sc vsak dan. Priporoča sc 
Mijo Gunjilac, valilnica, 68281 
Senovo, tel. 068-75-375. 

OBVEŠČAM cenjene goste, da bo 
gostilna „V1DRIH" na Otočcu 
zaprta od 24. 7. do 23. 8. 1975. 

GASILSKO DRUŠTVO Vel. Podlog 
bo priredilo v nedeljo, 3. avgusta, 
tradicionalno vrtno veselico. 
Postregli vam bodo s specialiteta-
mi na žaru, pohanci, pečenko, 
dobro kapljico in domačim peci
vom. Zabava! vas bo ansambel 
„SLPLAN" s pevci. Pridite v Vel. 
Podlog, lepo se boste zabavali! 
NA POMOČ! 

Ob težki izgubi našega dragega 
očeta in starega očeta 

ANTONA ŠEGA 
iz Grčaric 17 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem, prijateljem in vaščanom, 
ki so nam izrekli sožaljc, darovali 
vence in cvetje, nam v teh težkih 
trenutkih pomagali ter pokojnika v 
tako velikem številu spremili na zad
nji poti. Posebna zahvala godbi na 
pihala iz Kočcvji. pevskemu društvu 
„ Lončar*' iz Dolenje vasi in govorni
ku za govor pri odprtem grobu.s+2, 

Žalujoči: hči Marija z druži
no, hčerke Sonja, Vida, Miha
ela, sinova Anton in Ivan z dru
žinami in drugo sorodstvo. 

Gasilskemu društvu iz Škocjana 
se najlepše zahvaljujemo za po
žrtvovalnost, prav tako vsem 
ostalim, ki so priskočili na po
moč ob požaru zidanice na Vi
njeni vrhu 

BARBORIČEVI. 

V  S P O M I N  

22. julija pred letom dni jc prenehalo biti srce našega ljubega in 
nepozabnega moža, očeta, brata in strica 

JOŽETA BEVCA 
iz Metlike 

Vsem, ki ste ga takrat spremili na zadnji poti, nam bili v pomoč 
in še danes obiskujete nj^jov grob, se najlepše zahvaljujemo. Mi 
ga ne bomo nikoli pozabili in želimo, da ga vsi. ki soga poznali, 
ohranijo v lepem spominu. 

Njegovi 

V  S P O M I N  

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

Žalujoči: žena ter otroci Stanko, Alojz, Alojzija, Albi
na, Martina, Mimica, Cvetka, Tončka z družinami in Ro
man. 

IMESM3 
Ljubi mami ANI PUST iz Vrhtrcb-

njega in ANICI NOVAK iz Ljub
ljane za njun praznik želimo vse 
lepo, posebno veliko zdravja. Per-
kovi, Pustovi, Globokarjevi, Ma-
roltovi in Novakovi. 

Svoji teti ANČKI ZUPANČIČEVI 
iz Birčne vasi 44 pri Novein me
stu za njeno 70-letnico in praznik 
še mnogo zdravji in veselih let ii 
vsega srca želi nečak Milu z 
Minko, čestitki pa se pridružuje 
sestra Pepca z možem Francetom. 

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja! 

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Jože Cckuta, Slavko Ccčclič, Viljem Udovič, Slavku Mulnar, Alojz 
Žitnik, Vinko Hribar. Srečko Srčič, Avgust Pavlic, Jožica Vovk, 
Milan Kolenc, Ivanka Jerič, Dušan Vasič in Joža Mcjač, člani 
kolektiva Novoteks Novo mesto; Terezija Ucman, Jožefa Mihalič, 
Milan Gcrzetič, Stane Rahne, Zvone Pungartnik in Stanko Kraševec, 
člani Krke tovarne zdravil Novo mesto; Marija Širne, Slavka Blažič, 
Marija Radič, Zdenka Blatnik, Marta Mišura, Anica Rajk, Stanka 
Baksič, Joža Korasa, Renata Bevc, Slavko Marenče, Valči Arko, 
Marija Fink, Danica Judež, Marjeta Bučar, Milka Ga/voda. Slavka 
Jerman, Ivanka Kastclic, Marija Sučevič, Anica Irgič, Slavka 
Radovan in Ana Kadivnik, člani laboda Novo mesto; Herman 
Binkovski, Ivan Bolite, člana IMV Novo mesto; Mihael llrovatič, član 
Dominvesta Novo mesto; Stoja n Majcen, član Zavoda za zdravstveno 
varstvo Novo mesto; Alojz Kraševec. član Gorjancev Straža; Dušan 
Žunič, član Elcktro Novo mesto; Anton Jereb, član Novotehne Novo 
mesto; Jože Vovk, član llmeljnika Novo mesto; Julijana Junc, 
Ljudmila Zupančič in Gabrijela Gregorčič, članica Krima Novo 
mesto; Milena Jaklič, Milka Avbar, Nada Kramar, Marjeta Špringer, 
Marija Kolenc, Marija Rozman. Jožefa Kos in Frančiška Hude, 
članice Beti Mirna peč; Ivan Crnugelj in Vladimir Mikolu, člana IMV 
Suhor; Franc Pclko, član Pionirja Novo mesto- Neda Gavranovič in 
Marjeta Kastclic, članici Fle Novo mesto. 

Z A H V A L A  

Ob nenadni in boleči izgubi naše lju
be hčerke, sestre, vnukinje in nečakinje 

Marije Zagore 
iz Dol. Prekope št. 37, 

Kostanjevica 

sc najlepše zahvaljujemo vsem vaščanom, prijateljem in znancem 
za pomoč, podarjeno cvetje in vence. Hvala Mizarskemu kolekti
vu in šoli Kostanjevica, SPI Z in VAŠ Novo mesto, župniku za 
obred in poslovilne besede ob odprtem grobu, vaški mladini za 
lepo spremstvo ter vsem, ki ste pokojnico v tako velikem številu 
spremili k njenemu mnogo preranemu počitku. 

Žalujoči: mamica, sestra Stanka, mama in drugo so
rodstvo. 

Z A H V A L A  

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
brata, strica 

JANEZA ŽUPEVCA 
iz Kočevja pri Črnomlju 

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan; 
cem za izkazano sočutje, podarjene vence in cvetje ter vsem, ki 
ste pokojnika spremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Marija, sin Zvone z družino ter drugo 
sorodstvo. 

Črnomelj, Kočevje, Novo mesto, Ljubljana, Goriška 
Brda, Semič, Uršna sela. 

Z A H V A L A  

Ob nenadni smrti naše drage mame 

Marije Debel j ako ve 
roj. CAR 

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, ji 
darovali cvetje in nam izrekli sožalje. Posebno se zahvaljujemo 
govornicama tov. Sovrctovi in Nadi, godbi in pevcem. Iskrena 
hvala družbenopolitičnim organizacijam terena Rudnik - Šalka 
vas. Še posebno pa se zahvaljujemo dobrim sosedom, Benčinovi 
mami, Veselovi mami in Micki za vso pomoč v najtežjih trenut
kih. 

Debeljakovi in sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Nepričakovano je za vedno utihnilo mlado, plemenito srce, 
našega dragega sina fn brata 

PETRA MOVRINA 
Iskreno sc zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem, ki 
so ga spremljali na zadnji poti in darovali cvetje in nam izrcldi 
sožalje. Zahvaljujemo se tudi podjetju IMV Novo mesto in LIK 
Kočevje, pevkam iz Starega trga za zapeto žalostinko ob odprtem 
grobu. Posebna pohvala pa naj velja vsem mladincem in njegove
mu botru Tonetu Jermanu za besede, ki jih je izrekel ob odprte"1 

grobu, ter župniku za lep obred. 

Žalujoči: starši, sestra z družino, brat in drugi sorodni
ki. 

Gornja Podgora pri Starem trgu, Črnomelj 

L 

Z A H V A L A  

Ob nenadni težki izgubi naše drage žene, mame, stare mame, 
sestre, tete in tašče * 

MARIJE JERMAN 
iz Volčičeve 66 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za darovano cvetje, izraženo sožalje in spremstvo na 
njeni zadnji poti. Iskrena zahvala tudi kolektivoma KAS in ko
merciali tovarne zdravil „KRKA", dr. Zoriču in duhovščini. 

Žalujoči: mož, hčerka, sin z družino in drugo sorod
stvo 

DOLENJSKI LIST 

Četrtek, 24. julija - Kristina 
Petek, 23.julija - Jakob 
Sobota, 26. julija — Ana 
Nedelja, 27. julija - Gorazd 
Ponedeljek, 28. julija - Nevenka 
Torek, 29. julija - Marta 
Sreda, 30. julija - Peter 
Četrtek, 31. julija - Ignac 

LUNINE MENE 
31. julija ob 09.48 uri - zadnji kra
jec 

ESUBI 
BRESTANICA: 26. in 27. 7. itali

janski barvni film Homo Erotikus. 
BREŽICE: 25. in 26. 7. ameriški 

barvni film Klic črnih volkov. 27. in 
28. 7. francoski barvni film Skriv
nost pariškega podzemlja. 29. in 30. 
7. nemški barvni film Smešne strani 
življenja. 

ČRNOMELJ: 25. 7. francoski 

MARIJA GORENC, Sela pri Štrav-
berku 3, prepovedujem pašo ko
koši po mojih njivah ter opozar
jam Kristino Vavpič, Sela pri 
Stravbcrku 6, naj preneha z žaljiv
kami in obrekovanjem mene in 
moje družine, siccr jo bom sodno 

Seganjala. 
EZ ŠIŠKO, Tolsti vrh 7, Šent

jernej, prepovedujem vožnjo in 
hojo po mojih parcelah. Kdor te
ga ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal. 

FRANČIŠKA IIROVAT, Gor. La-
kovnicc 11, prepovedujem pašo 
kokoši in delanje kakršnekoli ško
de pod mojim kozolcem. Kdor te
ga ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjala. 

ZUPAN FRANČIŠKA, Mirna peč 
52, prepovedujem vsem hojo po 
moji parceli, obenem prepovedu
jem kakršnokoli širjenje poti. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala. 

1̂ 7OBVESTI LAI 
OBVEŠČAM stranke, da bo mlin 

meseca avgusta zaprt. Štine, Novo 
mesto. 

22. julija jc minilo leto dni, odkar ni 
več med nami našega ljubega moža, 
očeta in starega očeta 

Alojza 
Tramteta 

i z. Gor. Suhadola 

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LISI,• 
mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL«' 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Rm 
Sevnica in Trebnje. • urcd-

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Lcgan (glavni in odgovorni u 
nik), Ria Bačcr, Marjan Baucr, Milan Markclj, Janez ^czC^70r3n 
Prime, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Tcppey, Ivan 
in Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. 

1ZDAJATELJSKI SVET jc družbeni organ upravljanja. Trca 
nik: !• rane Bukovinsky. naro^" 

IZHAJA vsak četrtek Posamezna številka 5 din - Letna n. ̂  
nina 169»dinarjev, polletna naročnina 84.50 din, v{\ i5 (OZ-
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 ^ lm :  

ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni 
52100 -620 107 32000-009 8-9 .ločeni 

OGLASI: I cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm nad° 
strani 90 din, I cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 d'n- vSC 

mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. ^ j 
d r u g e  o g l a s e  i n  o g l a s e  v  b a r v i  v e l j a  d o  p r e k l i c a  c e n i k  š t .  7  0 0 . j t f  
1975 Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. ^ 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni dav 
prometa proizvodov. m. 

T F. KOCI RAČUN pri podružnici SDK v Novem"' 0 

52100-601-10558 Naslov uredništva in uprave: 6800 ^ 
mesto. Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 Telefon: (068) ~ sjave* 
Ncnaročenili rokopisov m fotografij ne vračamo ^as0P'snVilmi i'1' 
filmi in prelom; CZP Dolenjski list. Novo mesto Barvni 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana. 



RADIO LJUBLJANA TELEVIZIJSKI 
TOREK, 28. JULIJA: 8.10 Glas

bena matineja. 9.05 Počitniško po
potovanje od strani do strani: Ime 
mi je Gojko - Vlll. 9.45 Znane me
lodije - znani orkestri. 10.15 Pro-
menadni koncert. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti - dr. 
Ivan Kreft: Poročilo s svetovnega 
simpozija o ječmenu v Freisingu. 
13.30 Priporočajo vam . . . 14.10 
Popoldne za mladi svet. 14.40 Na 
poti s kitaro. 15.45 „Vrtiljak". 
18.05 V torek na svidenje! 18.35 
Lahke note. 19.40 Minute z ansam
blom Mojmira Šepeta. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi. 20.30 Radijsl^ 
igra: Dobro jutro, dober večer. 
21.26 Zvočne kaskade. 22.20 So
dobna passacaglia. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Popevke se vrstijo. 

SREDA, 30. JUUJA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Počitniški po
zdravi. 9.35 Z našimi simfoniki v 
svetu lahke glasbe. 10.15 Urednikov 
dnevnik. 11.00 Poročila - Turisti
čni napotki za nak- goste iz tujine. 
12.30 Kmetijski nasveti - ing. Mili
ca Kolman: Vpliv oblikovitosti 
zemljišča na ekonomičnost uporabe 
strojev. 13.30 Priporočajo 
vam .. . 14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.45 „Loto 

vrtiljak". 16.45 Zvoki in barve 
orkestra Radia Koeln. 18.25 Pred
stavljamo vam. 19.40 Minute z 
ansamblom Jožeta Privška. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Koncert 
iz našega studia. 21.30 Igrajo veliki 
zabavni orkestri. 22.20 § festivalov 
jazza. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe. 

ČETRTEK, 31. JULIJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani: 
Ime mi je Gojko - IX. 9.20 Iz glas
benih šol. 9.50 Pesmice na potepu. 
10.15 Uganite, pa vam zaigramo po 
želji. 11.00 Poročila - Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
12.30 Kmetijski nasveti - ing. Jer
nej Crnko: Nekatere novejše zgod
nje sorte jabolk. 13.30 Priporočajo 
vam ... 14.40 Med šolo, družino in 
delom. 15.45 „Vrtiljak". 16.45 Naš 
podlistek. 17.20 Iz domačega oper
nega arhiva. 18.05 Revija orkestrov 
in solistov. 19.40 Minute z ansam
blom Jožeta Kampiča. 1^.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 21.00 
Uterarni večer. 21.40 Lepe melodi
je. 22.20 Naši umetniki muzicirajo 
- pihalni kvintet RTV Ljubljana. 
23.05 Literarni večer. 23.15 Paleta 
popevk in plesnih ritmov. 

Hitro se vmi, zdaj bo plima! 

TELEVIZIJSKI SPORED ZA TE
DEN OD 27. 7. do 2. 8.75 

NEDEUA, 27. JUUJA: 9.15 
Poročila (Lj) — 9.20 R. M. du Gard: 
THIBAULTOVl - barvna 
nadaljevanka (Lj) - 10.05 Otroška 
matineja: Vrančeve dogodivščine, 
Egipt za časa Tutankamona (Lj) -
10.55 Mozaik (Lj) - 11.00 Ljudje 
in zemlja (Lj) -,12.00 Poročila (do 
I 2.05) (Lj) - Nedeljsko ^poldne: 
Morda vas zaruma: Letališče Brnik 
II (Lj); Sofija: Balkansko prvenstvo 
v boksu (Lj); I'estival dalmatinskih 
klap - posnetek iz Omiša (Lj) -
18.05 Poročila (Lj) - 18.10 Sinova 
puščave (Lj) - 19.15 Barvna risanka 
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 
TV dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.00 G. Miliič: Žen.ske 
iz divoljih merdevin (Bg) - 20.40 
Karavana: Ner(^va 11. del (U) -
21.15 Športni pregled (JRT) --
21.45 TV dnevnik (Lj) 

PONEDELJEK, 28. JULIJA: 
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 16.55) (Bg) - 17.50 
Obzornik (Lj) - 18.00 V. Pečjak: 
Drejček in trije Marsovčki (Lj) -
18.20 Barvna risanka (Lj) - 18.30 
Mozaik (Lj) - 18.35 Od'zore do 
mraka (Lj) - 19.05 Odločamo (Lj) 
- 19.15 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 T V 
dnevnik (Lj) - 19.55 Propagandna 
oddaja (Lj) — 20.00 G. de 
Maupassant: Zgodba o kmečki dekli 
- francoska barvna igra (Lj) -
21.10 Šentjakobčani - reportaža 
(Lj) - 21.5() Mozaik kratkt^a filma: 
Santa Fee, barv. film (Lj) - 22.05 
TV dnevnik (Lj) 

TOREK, 29. JUUJA: ' 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bg) - 18.00 Obzornik 
(Lj) - 18.10 L. Suhodolčan;. 
Naočnik in očilnik - L del (Lj) -
18.40 Ikebana: Osnovni poševni 
slog (Lj) - 18.45 Mozaik (Lj) -
18.50 Biseri morja - serijski film 
(Lj) - 19.15 Barvna risanla (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 T V 
dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 Rezerviran čas 20.15 Košarka 
za medcelinski pokal - Jugosbvija: 
ZDA - 21.45 Pogovor o konferenci 
o evropski varnosti in sodelovanju 
(Lj) - 22.35 TV dnevnik (Lj) -
22.50 Rokomet Jugoslavija: 
Romunija - posnetek iz Bukarešte 
(Lj) 

SREDA, 30. JUUJA: 16.15 
Rokomet Jugoslavija: SZ - prenos 
iz Bukarešte — 1 8.05 Obzornik (Lj) 
- 18.15 Vrančeve dogodivščine — 
barvni film (Lj) - 18.40 Mozaik 
(Lj) - 18.45 -Mladi za mlade -
oddaja T V Skopje (Lj) - 19.15 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cikcak 
(Lj) - 19.30 T V dnevnik (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) - 20.00 Enooki 
Jack - barvni film (Lj) - 22.10 
Gorenje novosti — propagandna 
oddaja (Lj) - 22.15 T v dnevnik 
(Lj) - 22.30 Miniature: Riko 
Debenjak (Lj) 

ČETRTEK, 3I. JULIJA: I6.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bg) - 18.10 Obzornik 
(Lj) - 18.20 Mozaik (Lj) - 18.25 
Napoleon in ljubezen - serijska 
oddaja (Lj) - 19.15 Barvna risanka 
(Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 
TV dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) 
- 20.05 J. Otčcnašek: Nekoč je bila 
hiša, barvna nadaljevanka (Lj) -
21.35 Kam in kako na oddih (Lj) -
21.45 Od večera dojutra: Četrtkovi 
razgledi (Lj) 22.15 TV dnevnik (Lj) 
- 22.30 P. 1. Čajkovski: Simfonija 
št.4(Lj) 

PETEK, 1. AVGUSTA: 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bg) - 18.00 Obzornik 
(Lj) - 18.10 Morda vas zanima: 
Janez Barle (Lj) - 18.30 Barvna 
risanka (Lj) - 1 8.40 Mozaik (Lj) — 
18.45 Slovenski ročk 75 - Labirint 
- barvna oddaja (Lj) - 19.15 
Risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.50 
Tedenski notranjepolitični 
komentar (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 Kjava in ujetnik -
celovečerni film (Lj) - 21.35 

Propagandna reportaža (Lj) - 21.40 
625 (Lj) - 22.00 TV dnevnik n (Lj) 

SOBOTA 2. AVGUSTA; 15.30 
Svetovno prvenstvo v kajaku na 
mirnih vodah - prenos (Bg) -
17.50 625 - ponovitev (Lj) - 18.10 
Obzornik (Lj) - 18.20 Mozaik (Lj) 
- 18.25 Janošik - poljska barvna 
serija (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski 
zunanjepolitični komentar (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) - 20.00 Iz del Jože 
Horvata - humoristična oddaja (Zg) 
- 20.30 Zabavno glasbena oddaja 
(Lj) - 21.00 Barvna propagandna 
oddaja (Lj) - 21.05 TV dnevnik II 
(Lj) - 21.20 Kojak - serijski barvni 
film (Lj) 

IZ NOVOMEŠKE 
PORODNIŠNICE 

v času od 10. do 16. julija 1975 
so v novomeški porodnišnici rodile: 
Tončka Šetina iz Gwnjega Križa -
Damjana, Sabaheta Cavka iz Straže 
- Igorja, Nada Levičar iz Krškega -
Natalijo, Martina Štefanič iz Jelš -
Aleša, Veronika Hrovatič z Vrha pri 
Dolžu - Pavla, Ružica Kneževič iz 
Srebrnič - Dijano, Pavica Mihoko-
vič iz Črnomlja - Igorja, Slavica Ja-
covič iz Gribelj - Anito, Anica Sta-
riha iz Semiča - Margito, Marija 
Trlep iz Gotne vasi - Draga, Milena 
Bertole iz Podturna - Mira, Ana 
Djukič iz Soteske - Jelo, Antonija 
Matakovič iz Podrebri - Barbaro, 
Milka Jernejčič iz Žužemberka — 
Andrejo, Mirija Korenič iz Gornje 
Gomile - Matejko,* Irena Lupšina iz 
Kršk(»a - Aleša, Marinka Nečemer 
iz Br^na - Sabino, Irena Bregar iz 
Malega Gabra - Roberta, Stanojka 
Kudžjelič iz Črnomlja - Saro, Vika 
Turk iz Crmošnjic - Katarino, Joži
ca Gor še iz Zapudja - dečka, Anica 
Stefanič iz Dragovanje vasi - dečka, 
Ana Jankelj iz Jablana - deklico, 
Majda Furar iz Dolnje Brezovice -
dečka. Ruža Rehorič iz Brihov^a -
dečka, Ana Grčman iz Malih Dol — 
deklico in Ivanka Rešetič iz Sela pri 
Ratežu - deklico. - ČESTITAMO! 

labod labod labod labod 
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KUMUIII 

Vodnar se je sklonil k otroku, ki je s prstki 
potegnil očetu po licu in jecljal: ,Ate - tam -
ate!" 

Očetu je pritekla solza, zaradi katere si je ne
rodno posukal brke, da jo je skril. 

Vlak je imel dolgo zamudo. Hrup se je polegel. 
V množici so nastali vrtinci nemih ljudi, ki so 
topo zrli v daljno daljo. Vsak je bil, kakor da ima 
opravka samo s seboj in s svojo bolečino, ki je 
glodala in rila v srcu kakor strup. 

Po čakanju, ki je bilo samo trpljenje in muka, 
je privozil vlak. Hripavi glasovi so klicali'iz vago
nov, nema množica na kolodvoru seje prebudila, 
črna truma moških se je odtrgala od pisanih žen
skih oblek, dvignil se je jok, nastalo je prerivanje 
in gneča. Iz vlaka je sičala para, hropeč je dahnil 
črni dim nad postajo. 

In vsi, ki so se odpeljali, in vsi, ki so ostali 
doma, so občutili, da se je zgodilo nekaj velikan
skega. 

Ne jaz, ampak vojska jc napisala to povest, ki 
se je pričela, hipoma ustavila in se po desetih 
letili vnovič začela snovati 27. iuliia 1914. 

Nihče ni tega dne prijel ne za koso ne za cepec 
in še pomislil ni nihče, da bi zadel sekiro in se 
napotil v gozd. Vsa polja so molčala z gozdi vred 
tako smrtno molčanje, da se ni vrnila niti jeka, ki 
sojo dramili vriski odhajajočih. 

In te vriske je poslušal edini Maticev France, ki 
je odšel s sekiro v gozd, odšel samo zato, da je 
sploh nekam šel, ko so Šli vsi. Komaj deset kora
kov od poti, ki drži s Kozjega hriba na postajo, je 
zasadil sekiro v star štor, se ulegel na listje, zakril 
obraz s klobukom in si podložil za vzglavje skle
njene roke. Tako je obležal. Iz doline seje slišalo 
drdranje voz, petje vojakov, vmes hropenje tovor
nega vlaka in žvižgi lokomotiv. Maticev je bil 
žalosten. Dobro je vedel, da ga je marsikdo zavi
dal zaradi njegovega nezadolženega pol grunta, 
zavidal ga to uro marsikateri gospodar, ki je 

odhajal, in mnogo žena z majhnimi otroki, koje 
moral mož na vojsko. Vse to je vedel France in 
preteklo nedeljo tudi slišal blagrovanje ljudi: 
„Kaj se ti mara, Matic!" France se je ljudem 
nasmihal, skomizgal s širokimi, težkimi pleči in si 
mislil čisto nekaj drugega, kakor so mislili ljudje. 
In vso noč je bila čisto drugačna misel pri njem, 
zjutraj se je zbudila z njim in ga gnala smotnega 
samca v gozd. 

,,Blagrujejo me." sc ga je takoj lotila misel, ko 
je poležal komaj četrtinko ure. ,,Sam Bog ve, ali 
so resnično ljudje taki hinavci, da to govore, ali 
so tako nespametni in ne vidijo, daje moja doma
čija pusta podrtina, ko ni v nj6j ne smeha ne 
joka, da je groblja, ki se je vsakdo ogne. ,Kaj se ti 
mara!' - O, ljudje!" 

France se je bridko nasmehnil izpod krajcev 
klobuka. ,,Vsaka hiša danes joka: jokajo matere, 
jokajo žene, otroci, žlahta - in jaz nimam niko
gar, da bi jokal za njim, in ni nikogar, da bi se 
zjokal nad mano. Groblja, še cesar se te ogne in 
te ne pokliče!" 

France je obždel tako na listju in ni več slišal 
ne voz ne petja i/ doline. Celo para komarjev, ki 
sta plesala in pivkala nad njim tako dolgo, da sta 
se mu vsesala v lice, ni občutil in ju ni odgnal. 
Čutil je samo mračno spoznanje, da je nesrečen, 
ko nima nikogar, da je pusta razvalina, štor v 
gozdu, ob katerem se ustavi človek, da sede nanj, 
se odpočije in gre spet brez slovesa svojo pot in 
ne pomisli nikoli več na parobek. kjer jc počival. 
Še enkrat se je domislil ljudske zavisti in se še 
enkrat bridko nasmehnil. Nato ga je spreletela 
nenadoma tista misel, ki se je je včeraj tako 
grozno ustrašil. Resnično se je tudi danes zgrozil 
nad njo, toda ne več s tolikim odporom. „Bog ve, 
če ni božja volja tako," sije miril vest in se začel 
vdajati pregrešni misli, ki je segla nazaj za deset 
let in še več ter se ustavila na rojstnem domu 
Dožanove Francke, ki je sedaj žena Blaža s Kozje
ga hriba, Jančarja. 

Tri leta je zahajal Maticev France k Dožano-
vim. In sosedje so ga takoj prvo leto obsodili, da 
hodi na oglede. 

„Kdaj bo? " so ga vpraševali. 
„Bo že enkrat," je odgovarjal France in se 

smejal. 
In Francko so nadlegovale dekleta: 
, Ali te je že vprašal? " 
Francka je bila v zadregi in se je izmuznila 

odgovoru, kakor koli je mogla. 

France je pa zahajal še drugo in še tretje leto k 
Dožanovim in vselej se je pripravil in sklenil, da 
vpraša njo in očeta. 

Ko pa je bilo treba izreči besedo, se je beseda 
ustavila in je ni mogel izgovoriti. In kadar se je 
vračal po neizgovorjeni besedi domov, seje vselej 
je/jl nase, dokler se ni že blizu doma prav takisto 
otresel jeze in se potolažil: 

„Cemu prazne besede, ko je stvar tako nare
jena, da vem jaz in ona in vsi brez besedi, kako je 
in da ne more drugače biti." 

Ali zgodilo se je, da je Maticev ^nce zašel v 
boj, dasi se ni nikdar pretepal. Iz b"a je prišel v 
zapor in ko se je vrnil, ni bilo Francke več na 
domu. Bila je žena Blaža s Kozjega luiba. France
tu je bilo, da bi rjul in begal po gozdu kakor 
Kajn, pa ni. Tri dni je ležal zarit v mrvi, nato je 
tri dni popival, potem se je vrnil na dom, se pre
spal in se lotil dela. 

Prvo leto se je ogibal Blaža in še bolj Francke. 
Blaža se je ognil, če se je zlahka mogel, pred 
Francko je pa ušel v grmovje, če ji ni mogel dm-
gače izpod nog. Ljudje so ga ženili in mu našteva 
li neveste. Celo Blaž gaje večkrat opozoril; 

„France, oženi se!" 
France je odgovarjal vsem enako: 
,,Saj bi se, pa se ne znam." 
In vselej je bušil iz njega čuden smeh, da se ga 

je vsak ustrašil, in v nekaj letih je bila sodba 
splošna: ..France ostane samski. Ni mu namenje
no." 

VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 in 24.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00. 

PETEK, 25. JULIJA: 8.10 Glas
ina matineja. 9.05 Počitniško po
potovanje od strani do strani: Ime 
J Je Gojko - VIL 9.20 Godala v 

fi "trnu. 9 30 Jugoslovanska narodna 
glasba. 11.00 Poročila - Turistični 
]^P°tki za naše goste iz tujine. 

Q Kmetijski nasveti - ing. Tone 
^tosnik: Nekatere razvojno pospe-
ivv?e 112'0Se v vinogradništvu. 
J.iO Priporočajo vam .. . 14.30 
asi poslusalci čestitajo in pozdrav

ijo. 15.45 „Vrtiljak". 16.45 Glas
ina medigra. 16.50 Človek in 

18.05 Ogledalo našega časa. 
• 5 Zvočni signali. 19.40 Minute 

I ^samt>lom Toneta Kmetca. 19.50 
«nkoi noč, otroci! 20.00 Stop -
Dnm £" 21.15 Oddaja o morju in 
P roorscakih. 22.20 Besede in zvoki 
« logov domačih. 23.05 Literarni 
»burno. 23.! 5 Jaz2 pred ^ 

SOBOTA, 26. JULIJA: 8.10 
^fbena matineja. 9.05 Pionirski 

9-35 Naš Plesni orkester ima 
11-00 Poročila - Turistični 

12 $; ' Za.nase goste iz tujine. 
Hah • i/me*y.slci nasveti - dr. Franc 
nnct?' ,zreJ° telet pomembne last-
yam me

4
Zi^-c1"°- ftiP°r0Čaj0 

_ H.io s pesmijo in besedo 
I6 4sfua^- 1545 »Vrtiljak". 
J p. knjižnega trga. 17.20 Gre-
lahir ^mo. 18.05 Listi iz albuma 
ltenct-^ ^e" 19-40 Minute z Ljub-
JfnsKmi jazz ansamblom. 19.50 La-
dar flCnf?tr0Ci! 20-00 Radijski ra-
21 j« z™ ?a prijetno razvedrilo. 
23 Os c i3. 23 "aše izseljence, 
teden Pesmij° in plesom v novi 

seif??EUA. 27. JULIJA: 8.07 Ve-
riS pomnite, tova-
jev *ii Koncert iz naših kra-
Pot'ki °° P?ročila - Turistični na-

1 24 iz tujine. 11.20 
ljai0 čestitajo in pozdrav-
nit-' Kh ladijska igra: Pretrgana 
Glashf. Se zadnji smeje. 19.40 
noč otr

e Sadnice. 19.50 Lahko 
22 20 ^ . ^ V nedeljo zvečer. 
Skopje 2?ns P^gram JRT Studio 

2 3  i  <  v  i - ,  L , t e r a m i  n o k t u r n o .  
15 V lučeh semafoijev. 

810 r?NPEUEK' 28- JULIJA: 
svet nr,v.S cna Vatinep. 9.05 Pisan 
PravEljo !,nz?odb- 9.20 Glasbena 
zbori io ic °*estri in »*»"* 
ansambelskl • 23 !jubitelie 

11-00 Poročila" t ™ gl^: 

za naše »n« • ~~ Turisticm napotki 
sfski naJetT ,Z

P
tUjine- 12,30 " 

ianie m ~ France Guna: Doda
jam /iv 13.30 Priporočajo 
tair, Naši poslušalci česti
tale«111, Pozdravljajo. 15.45 „Vrti
ni j _ "-45 Poletni kulturni vod-
salrpv , <9 Koncert po željah poslu-
Minufp 0b lahki glasbi- 19.40 
ka. 1 q a

T
n^mblom Jožeta Burni-

Ce hi „i l ^o noč, otroci! 20.00 
koncert °22 2oTa1' 3°30 °pelni 

vanskih ti Z- Popevke iz jugoslo-
" "okturnn t?1!6*' Literarni 

23.15 Za ljubitelje jazza. 

SPORED 

ost I1' ve^' ^do jc ^anta umoril, da 
Fran ^ z^n'^evana samica? " 

^a. $• ° J® podplula rdečica. Nič ni odgovo-

Sattla poved /C k''*0 k ^at0 J' Je P^ona 

»T * 
Hi je Lj-11^ re^a na kopici pri Matijevili: Pikona, 

' reč er0(^/anta umor^» 2310 s* samica. Jaz pa 
l^biUs. e^: Ce ga je meni umoril Herod, ga bo 

^ relil cesar. To je povrnjena ura!" 

^ignij111 *e bodi, jezik, se je okrenil župan in 
'^evai 0 Prot* nie-i> ^i x Je vesela' da se je 

^ a- gnetla skozi množico. 

v°jska ne užene," je razlagal žu-
°no ni*u in se še nekajkrat jezno ozrl za Pi-

2ad •• 
^ je Je Preril skozi množico Vodnar, mož, 
?aČrte 

v cerkvi velik molitvenik in kije snoval 
enasinZVleklriko- ^a nj'm Je nes'a v nar°čju 

ln^Voi l . čka. 
'Harje V je upihnila elektriko," ga je zbodel' 
»V0fiV'se mu je kolcalo od pijače. 

°»lt r>a 
na*> °ič se ne boj! Še jo boš delal, turbi* 

v „fcf č
Je branil župan. 

Qt^k">e ne ^om jaz' J° naPrav' ta^e' 



Portret tega tedna 

Generacijski most 
Zvezni odbor Zveze zdru

ženj borcev NOV Jugoslavije 
je podelil ob dnevu vstaje 
slovenskega naroda plaketo 
tudi krajevni organizaciji ZB 
NOV Dolenjske Toplice. To 
priznanje podeljujejo posa
meznikom ali družbenopoli
tičnim organizacijam, ki s 
svojim delom dvigujejo 
obrambno sposobnost naše 
domovine, prenašajo tradici
je NOB med mlade ljudi in 
prispevajo k nadaljnjemu 
razvoju jugoslovanske druž
be, piše med drugim v obraz
ložitvi. 

V pogovoru z Antonom 
Strnišo, spomeničarjem, ma
jorjem JLA v rezervi, ki že 
23 let vodi topliško borčev
sko organizacijo, smo spo
znali, da je 369 članom te 
krajevne organizacije ZB 
NOV (med njimi je 5 spome-
ničarjcv) obrazložitev viso
kega priznanja napisana tako 
rekoč „na kožo" tako pri
zadevno, zagnano in uspešno 
je namreč njihovo delo. 

Njihova zagnanost se ni 
usmerila samo v reševanje 
eksistenčnih vprašanj članov 
ZB, čeprav je tudi na tem 
velik poudareff, za širšo 
družbeno skupnost je po
memben predvsem njihov 
delež pri razvoju krajevne 
skupnosti. Brez sodelovanja 
bivših bojevnikov za svobo
do Dolenjske Toplice ne bi 
doživele sedanjega razcveta. 
Naj naštejemo samo nekaj 
akcij, ki, če ne bi bilo bor
cev, najbrž ne bi stekle tako 
hitro, temeljito in uspešno, 
kot so. Asfaltiranje ceste 
Dolenjske Toplice-Podturn-
Soteska in ceste Podhosta-
Dolenjske Toplice, graditev 
spomenika-šole ,,Baza 20", 
elektrifikacija vasi in naselij, 
graditev vodovodov, zavze
majo se za gradnjo „Parti
zanske magistrale" Podturn-
Stare žage-Čmomelj, nepre
cenljiv je njihov delež ob 

razpiso vanju referenduma v 
za krajevne samoprispevke 
itd. 

Nekdo se bo vprašal, kako 
to, da je vpliv topliških bor
cev na življenje in delo kra
jevne skupnosti tako močan. 
Odgovor je enostaven: topli-
ški borci so že vse obdobje 
po osvoboditvi aktivno 
vključeni v družbenopoli
tične organizacije in sedanjo 
skupščino krajevne skup
nosti. 

„Ker smo večinoma upo
kojenci," se je pošalil pred
sednik Strniša, „imamo ma
lo več časa kot drugi in ne
koliko bolj poprimemo." 

Za Dolenjske Toplice la
hko mirno trdimo, da so vse 
družbenopolitične organiza
cije ena sama trdna skup
nost, ki se resnično bori za 
napredek kraja in svoje ljudi. 
Velik delež k tej enotnosti 
so prispevali ravno člani 
Zveze borcev, ki so poleg te
ga tudi domala vsi komuni
sti. 

Seveda je treba poudariti 
tudi delo topliških borcev i-
Zvezi rezervnih vojaških sta
rešin, pri pripravah na splo
šni ljudski odpor, civilni za
ščiti, vzdrževanju spomeni
kov, pripravljanju proslav -
med drugim so prevzeli levji 
delež dela za zbor aktivistov, 
zbora Levstikove in I. VDV 
brigade in še bi lahko našte
vali. . 

Člani Zveze borcev iz Do-
, lenjskih Toplic se zdaj v so

delovanju z drugimi družbe
nopolitičnimi organizacijami 
prizad,evajo za obnovo mo
stu v Gornjem Polju, ki ga je 
odnesla voda. 

Ob tem podatku se mi je 
rodila misel, da so topliški 
borci pravzaprav trden most 
vezi in sodelovanja starega in 
mladega topliškega rodu. /n 
tudi njegov temeljni kamen. 

MARJAN BAUER 

|;  "imm 

Mladi člani raketnega kluba „Vega" pri zanimivem delu. 

Uspehi sevniških raketarjev 
Zakaj ne dobijo podpore pri svojem delovanju, saj s tekmovalnimi rezultati 

, dokazujejo, da dvigajo raven tehnične kulture? 

Pred štirimi leti je nekaj entuziastov v Sevnici ustanovilo raketni 
klub „Vega", ki je danes ob ARK V. M. Koma rov iz Ljubljane 
najboljši tovrstni klub v državi. 

V proteklih letih je sevniški klub 
priredil številna tekmovanja, preda
vanja. razstave in predvajanja fil
mov. Njegovi člani so se udeležili tu
di več tekmovanj in simpozijev, na 
katerih so / zmagami dokazali svoje 
sposobnosti, ki so se razvijale v ne
mogočih razmerah. C ilj njihove de
javnosti je izobraževanje vseh zainte
resiranih. v prvi vrsti mladine, in jih 
vzgajati v športne in kulturne člane 
nase družbe. 

Aktivno delujejo na treh podro
čjih, ki so med seboj povezana. Na 

prvem mestu je raketno modelar
stvo. Izdelujejo makete pravih in 
tekmovalnih raket, razne naprave in 
poizkusile rakete, lako bodo pred
vidoma jeseni izstrelili prvo raketo 
tipa Astron Delta, ki bo imela vgra
jeno foto kamero. V kategoriji raket 
s padali so zabeležili že vrsto rekor
dov. ki sodijo v sam državni tekmo-, 
valni vrh. Aktivno se ukvarjajo tudi 

na področju astronavtike in astrono
mije. Njihova velika želja je. da bi si 
lahko kupili teleskop. 

Letos so na republiškem prven
stvu dosegli v kategoriji maket dru
go mesto. Tekmovanja strimer se za
radi pomanjkanja denarja sploh niso 
mogli udeležiti, čeprav so ga lani 
pripravili sami in zasedli prvo mesto. 
Najhuje je to, da še zmeraj nimajo 
lastnega prostora za dejavnosti, ki bi 
se v nasprotnem primeru še razširile. 
Tildi materiaLmorajo kupovati v tu
jini. Potrebujejo tudi še več strokov
ne literature. Vse to jc zelo drago, 
zato bi v lastnem delovnem prostoru 
dosegli še večje uspehe. 

Sprašujejo, zakaj jih v teli hote
njih ne razumejo, saj so mladi in bi 
jih nekateri morali resneje jemati. 
Kljub težavam so še zmeraj optimi
sti in bodo skušali še naprej dvigati 
raven tehnične kulture na svojem 
področju. 

„BRATSTVO 
IN 

ENOTNOST" 
NA KOZJANSKEM 

V nedeljo jc odpotovala iz 
Novega mesta na Kozjansko bri
gada „Bratstvo in enotnost", v 

kateri so poleg mladink in mla
dincev z dolenjskega območja 
tudi brigadirji iz Bihaća, Duge 
Rese, Karlovca, Banja luke, 
Siska in Leskovca - torej iz 
mest, ki so z Novim mestom po
bratena ali pa prirejajo zlete 
bratstva in enotnosti. 

Brigada šteje 52 mladincev, na 
Kozjanskem bo delala za 70 mi
lijonov dinarjev. Delavcem 
TOZD Opekarna, predstavnikom 
Salonita Anhovo tri tedne. Ko
mandant jc Novomeščan Rasto 
Grobovšek. 

PREMALO 2ENSK 
V delegacijah krške občine so 

preslabo zastopane ženske in mladi
na. Občinska konferenca SZDL ugo
tavlja, da je eden od vzrokov najbrž 
ta, da so si občani tolmačili eviden
tiranje že kot priznanje za dosedanje 
delo in udejstvovanjc. Prednost so 
dajali predvsem uveljavljenih 
družbenopolitičnim delavcem, dao' 
delegacije laže obvladale vse prob'c* 
me. 

STARSEM NI MAR 
ZA OTROKE? 

Pičla udeležba na roditeljske^ 
sestanku, ki ga je sklicala uptfv. 
šentjernejskega otroškega vrtca I*u" 
nuli četrtek, kaže, kako je nekate" 
rim staršem malo mar, kako se in13' 
jo njihovi otroci v času, ko jih ^ 
doma. Se stanka se jc namreč od •> 
povabljenih udeležilo samo 21 star
šev. Tovarišica Androjetova je stal* 
seznanila s tem, kakšne igrače pr*! 
more vrtec in kako jih znajo otroc 
uporabljati. 

Govor je bil tudi o malicah.Jf 
otroke. Pripravljali naj bi jih v Isk|* 
ni menzi in jih vozili v vrtec. Starši 
to rešitvijo niso bili preveč zadovolf 
ni. Predlagajo, naj da Iskra rfJJ 
denar, kuhali pa naj bi v vrtcu. 
magali naj bi seveda tudi dru|P 
podjetja in ustanove. 

SESTANEK 
ČEBELARJEV 

Po novem zakonu lahko ustan0*£ 
čebelarska društva povsod tam. k| 
sc združi vsaj deset čebelarjev. . 
de na možnost take rcorganizat-V 
čebelarstva v ribniški občini so 
novili društva v Ribnici, Dolcrtj', v 

si, Sodražici in Loškem |x>toku
: 

sc 

nekaterih krajih pa se pripravljajo 
ustanovitev. V Ribnici naj bi pr |P 
vili čebelarsko zvezo. y(. 

Govorili so tudi o delu in 
I i, da so bili delavni le posamezni^' 
med njimi zlasti dolgoletni PrC, jl 
nik in tajnik l-'ranc Lcvstek. I'°j lV 

li so njegovo organizacijsko dc'°ot). .< 
skrb za pridobivanje sredstev za 
stoj društva. j ( 

Člani združenja šoferjev in avtomehanikov iz Novega mesta ter 
podjetja Gorjanci iz Straže so se \ nedeljo pomerili v znanju pro
metnih predpisov, spretnostni vožnji in odkrivanju napak na mo
torju tovornjaka. V prvih dveh panogah so bili boljši Novomeščani, 
v zadnji pa gostitelji. Na sliki: zmagovalna ekipa Goijancev. (Foto: 
M. Bauer) 

NAGRAJEVANJE PO REPIŠKO 
- Zadnje čase smo neka

ko pozabili na stimulanse. 
Na delavcih leži vedno večje 
breme, na zborih delovnih 
ljudi domala ne slišijo lepe 
besede, zatorej ni čudno, če 
je njih delovna vnema iz 
dneva v dan manjša. 

- Da, tovariš direktor, 
prav imate, tovariš direktor, 
vedno manjša. 
- Pa sem mislil, tako mi

mogrede, da ne bi bilo na
pak, ako bi poiskali kako 
obliko nagrajevanja. Ne drži
te me za besede, prosim, to
da glasno razmišljam. Kak
šno skupno obliko nagrade, 
torej, nekaj podobnega kot 

izlet z avtobusom. Po Jad
ranski obali ali morda po 
Gorenjski, Hrvatski, sicer ni 
važno kam, toda izlet. Za 
najboljše, najprizadevnejše. 

- Odlična ideja, tovariš 
direktor. Da, izlet, tovariš 
direktor. Poglejte, kakšna 
ideja! 
- En avtobus bi bil do

volj, če računate, da bi šli iz 
vsake temeljne organizacije 
po trije, ampak res najpriza-
devnejši, mislim na prizade
vanje pri delu, v družbeno
političnem življenju, mislim 
na res najboljše. Tudi iz del
ovne skupnosti skupnih 
služb bi šli trije. Desetkrat 

tri je trideset pa še trije i/ 
delovne skupnosti skupnih 
služb - to je triintrideset, še 
kakšen sekretar ali predsed
nik delavskega sveta. no. in 
avtobus je poln. 

- Da. tovariš direktor, 
avtobus je poln. Domala 
poln, 

— Ta ekskurzija bi se la
hko imenovala: Pot delavno
sti in prizadevnosti. Veste, 
ljudi je treba dvigati. Vidite, 
zdaj smo lepo zbrani in la
hko kar določimo tri najpri
zadevnejše iz delovne skup
nosti skupnih služb. Ima 
kdo konkreten u red log.' 

- Predlagani Katarino, 
Mojco in Anico iz preproste
ga razloga, ker dobesedno iz
gorevajo na svojih delovnih 
mestih . .. 

- Dovolite, toda ne samo 
to. Ta dekleta ne manjkajo 
na nobenem sestanku. Kata
rina pa je že \ečkrat pisala 
zapisnik, Mojca pa . . . 

Kes, ko je lani sindikat 
naba\il krompir, so pra\ te 
tri pomagale /lagati zaboje s 
traktorja . . . 

- Za prosla\o ob I. maju 
jc Katarina recitirala Grud-
novo pesem, Mojca je i/obe
šala zastave, Anica pa je mi
rila ljudi, ki so navalili na 

\ratarja. ko je zatulila sirena 
konec silita. Te tri naj gredo 
/ avtobusom Pot delavnosti 
in prizadevnosti .. . 

Ko je sekretar podjetja 
\es \esel nesel novico Katari
ni in Mojci in Anici, da bodo 
šle na brezplačen izlet, je na
šel prazno pisarno. Vratar pa 
je imel \ knjigi odhodov za
pisano. da so odšle Katarina, 
Mojca in Anica k Trem keg
ljem na pečenko. Sekretar 
podjetja pa je bil nato zelo 
žalosten, ker nagrajenke niso 
slišale novice i/ njegovih ust. 

TONI GASPERIC 

V počastitev 30-letnice ^ 
bode in dneva vstaje 
ga naroda je lovska družina 
hovica priredila na Prežeku , 
vesnost. Prapor je razvil P. 
stavnik pokrovitelja pf>re 

pia, 
tovarne zdravil Krka Slavke 
vec. Orehoviška lovska dn! _ e 

je bila ustanovljena 1945 1 ,je. 
takrat štela S članov, pre . v 

nih borcev NOB, danes p*1 J 
tej družini 31 lovcev. ^q 

Družina gospodari z -j 
hektarji zemljišč, l°vj^e. ,.cjh 
od hrvaške meje na G<>rj 
do Krke' . . rpdsedn* 

Na slovesnosti je prt 1 j„g. 
lovskih družin Novo nies. vjšk» 
Lado Pave podelil ore .ut-
lovski družini in njenim ^^o'. 
n i m članom priznanja-
Polde Miklič) 

»Dolenjski ljst(l 

v vsako druŽ'11^ 


