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Trinajst generalnih točk za regijo 

Medobčinski svet SZDL za Dolenjsko na torkovi seji potrdil inž. Nika Ri-
harja za predsednika in sprejel delovni načrt do spomladi 1976 

' I^lovni načrt, ki gaje med
občinski svet Socialistične zve-

za Dolenjsko na torkovi prvi 
v Novem mestu sprejel ne-

^^^o po izvolitvi inž. Nika 
l^ija za predsednika (to dol
žnost je nekaj mesecev že 
op^vljal), je strnjen v trinajst 
točk (poglavij), naloge pa so 
kratkoročne in dolgoročne. V 
9a^em se načrt nanaša na ob-
oobje od jeseni 1975 do pomla
di 1976. 

Ocena o tem, kako deluje de-
®gatski sistem in kakšni so.de-
®gatski odnosi, bo prišla na 
^sto kmalu po tako imenova-

skupščinskih počitnicah, 
medobčinski ravni bodo 

obravnavali predvsem delegacije 
regijskega pomena. Razprava o 
problematiki izobraževanja, ki 
JO medobčinski svet načrtuje za 
Oktober, naj bi predvsem razči
stila Vprašanja srednjega šolstva 
za daljše obdobje, saj so zlasti 
etošnje težave pri vpisu opozo

rile oblasti in družbenopoli
tične organizacije na to, da z 
razreševanjem ne gre odlašati. 

Do konca leta 1975 bo med
občinski svet proučil vprašanja 
družbenoekonomskih odnosov 
in samoupravnih odnosov v 
organizacijah združenega dela, 
ki so regijskega pomena, hkrati 
s tem pa bo obravnaval delova
nje skupščine dolenjskih občin 
in delo regionalne gospodarske 
zbornice. 0,samoupravnih inte
resnih skupnostih bo govor po 
oceni integracijskili prizadevanj. 
Po novem letu naj bi prišla na 
vrsto društva in društvene orga
nizacije, zatem pa bo med
občinski svet preveril, kako de
luje SZDL po frontnem načelu. 
Samoupravno organiziranje 
kmetov, problematika manj raz
vitih območij na Dolenjskem; 
srednjeročni načrt regije in 
sredstva javnega informiranja 
(predvsem Dolenjski informa
tivni center) bodo obravnavali 
tako, da bodo „ujeli" (kjer se 

bo dalo) aktualnost. Sicer pa je 
rokovnik približen in ga bodo 
od seje do seje spreminjali glede 
na pomembnost in aktualnost 
problematike. 

srečanje 
pri miklavžu 

22. julija sc je v okviru sindikalne 
organizacije IMV Novo mesto zbralo 
na Gorjancih nad 2.500 ljudi, med 
njimi 850 borcev, da bi svečano pro
slavili dan vstaje slovenskega naroda. 
Udeležence je v imenu konference 
sindikalne organizacije pozdravil 
ing. Jože Rozman, predsednik ob
činskega odbora ZB Butara pa je go
voril o zgodovinskem pomenu praz
nika. Šentjernejski oktet in godba 
na pihala sta izvedla kulturni pro
gram, za ples in razvedrilo pa je po
skrbel zabavni ansambel novomeške 
garruzije. Mnogo smelia in dobre vo-
^e je zbudilo šaljivo tekmovanje 
med 8 ekipami v metanju žoge na 
koš, vlečenju vrvi, voženju samokol-
nice, teku v vrečah in orientacijski 
igri. 

I.T. 

T 

Na dan obletnice vstaje slovenskega naroda so na Dobravi pri Novem mestu odkrili spominsko 
ploščo padlim borcem L bataljona Gubčeve brigade Jožetu Cesarcu iz Goriške vasi, Darinki Čistar iz 
Ljubljane, Francu Grilcu iz Dolenje vasi, Antonu Mikcu iz Dolenjega Suhadola, Martinu Panjanu iz 
Oreha, Francu Verbiču—Musi iz Loža in aktivistki OF Milki Preželj iz Novega mesta, ki so na tem 
kraju izgubili marca 1944 življenje v boju z nacističnimi zavojevalci. 

C 

Tudi Dolenjska ni brez grehov 

To so pokazale razprave in prve ocene družbenopolitičnega in gospodar
skega stanja v akciji, ki jo Socialistična zveza vodi od julija 

Napak in pomanjkljivosti v družbenoekonomskih gibanjih, kar 
smo začeli julija še posebno temeljito obravnavati in izkoreninjati, 
v dolenjski regiji ni za zvrhan koš, vendar občine niso vsaj brez 
malih grehov, ki v Jugoslaviji hromijo vse od likvidnosti gospodar
stva do stabilnosti dinaija. Do tega zaključka smo lahko prišli po 
torkovi seji medobčinskega sveta^ZDL za Dolenjsko, ki je med 
drugim obravnaval tudi potek aKcije za uresničevanje družbeno
ekonomskih smotrov, katere nosilka je Socialistična zveza. 

Posnetek je z Libne, kjer dijaki brežiške gimnazije 
ne. arheologom izkopavati obzidje prazgodovinske naselbi-

vodi Posavski muzej iz Brežic. (Foto; Jožica 

V Črnomlju, kjer se koordinacij
ski odbor sestaja vsak teden, so ob 
40-odstotnem porastu industrijske 
proizvodnje povečali število zaposle
nih za 6 odstotkov, v negospodar
stvu celo za 10 odst., kar ocenjujejo 
za razkorak. Izvoz sta>Iskra in Belt 
povečala za 3,7 odst-, medtem ko 
sta uvoz ti dve delovni organizaciji 
povečali za 9 oziroma kar za 34 od
stotkov. Nepokritih investicij v ob
čini ni, razen v Beltu. Boje pa se, 
kako bodo uresničili program javnih 
del, ker ni denarja. Terjatve so v tej 
občini neprimerno večje od obvez
nosti, saj ima npr. samo Iskra na spi
sku za 70 milijonov dinarjev dolžni
kov. Likvidnost se je v primerjavi z 
lanskim poslovnim letom občutno 
p.0 slabšala. 

V .Metliki nepokritih investicij ne 
poznajo, zato pa beležijo izreden 
porast zalog. Kot trdi poročilo, ima
ta zaloge Beti in Komet, vendar jc 
tudi res, da se nekatere zaloge „vle
čejo" iz leta v leto, ne da bi jim 
mogli pošteno do živega. Uvoz jc tu
di v tej občini večji od izvoza, pro
duktivnost in ekonomičnost poslo
vanja sta zdrknila po lestvici za ne
kaj klinov navzdol. 

Ekonomičnost poslovanja in pro
duktivnost drsita navzdol tudi v no
vomeški občini, kjer so sicer ob 
koncu prvega četrtletja dosegli za 
39 odst. večji dohodek od lanskega. 
Zaposlitev sc je povečala za 5,6 
odst., to pa jc precej manj od po
vprečne zaposlitve v tej občini v 
zadnjih petih letih. Investicije, ki 
znašajo okoli 380 milijonov dinar
jev, so pokrili. Likvidnost seje pre
cej zmanjšala, saj trdijo podatki, da 
primanjkuje gospodarstvu ta trenu
tek nič manj kot 85 milijonov dinar
jev. Izvoz je IMV povečala za 40 
odst., v Novolesu pa se jc zmanjšal, 
lo sta le dva najbolj značilna po
datka v izvoznih priziidevanjih obči
ne. Nadalje v Novem mestu ugotav
ljajo, da se mnogi sporazumi slabo 
uresničujejo in da se za sanacijo šol
stva, štipendiranje in druge skupne 
naloge zbere znatno manj denarja, 

priprave za 
praznovanje 

kmetijcev 
Društvo kmetijskiii inženirjev in 

tehnikov Slovenije je sklenilo, da bo 
letošnja osrednii prireditev društva 
11. oktobra v Dobličah pri Črnom
lju, posvečena pa bo 30-letnici osvo-
toditve in 31. oblctnici prve^ zbo
ra kmctijcev. Pred 31 leti je bil nam
reč v Dobličah prvi zbor kmetijcev, 
na katerem so sprejeli osnovna izho
dišča agrarne politike in postavili te
melje razvoja kmet ijstva. 

FVedsedstvo društva je že imeno
valo poseben pripravljalni odbor in 
sprejelo program praznovanja. 

M. J. 

planinci-taborniki 
doma 

v ponedeljek so se vrnili s planin
skega tabora v Logarski dolini člani 
I'D „Lisca". V tatoru jc bilo deset 
dni kar 75, planincev, med njimi 40 
otrok. Le-ti so, če tega niso storili 
že lani, obiskovali planinsko šolo. V 
ponedeljek dopoldne so se šc kopali 
v Velenju, zvečer pa so sc vrnili na 
svoje domove. 

kot so načrtovali. Širšo oceno bodo 
napravili v drugi polovici avgusta, ko 
bodo predlagah tudi ukrepe. 

V Trebnjem poudarjajo, da seje v 
akcijo zelo dobro vključil sindikat, 
zato je delo pri uresničevanju smo
trov, ki jih nalaga resolucija o 
družbenoekonomski usmeritvi, la
žje. Spoštovanje družbenih dogovo
rov so vrgli na tehtnico hkrati z dru
gimi vprašanji, ki jih zdaj osvetljuje
jo in nakazujejo razreševanje. Pro
blem nepokritih naložb bodo, kot 
kaže po zadnjih poročilih, razrešili 
in mu v nadaljevanju akcije pripisu
jejo že nekoliko manjšo pozornost 
kot prve dni julija. Kajpak so vsi 
drugi problemi enaki ali podobni 
problemom, ki jim ta čas posvečajo 
pozornost v drugih dolenjskih obči
nah, le s fo razliko, da bi iz Trebnje
ga nenwra lahko več izvažali, kot so 
do -zdaj. 

Kot smo lahko sli.šali na med
občinskem svetu SZDL, se na za
ključno rundo sedanje akcije - bila 
naj bi sredi avgusta - v vseh obči
nah temeljito pripravljajo. V tej run
di naj bi do korenin iztrebili naj
večje slalx)sti in napake. To pa de
lovni ljudje tudi pričakujejo. Da jim 
ni vseeno, kakšni bodo rezuhati. po
ve splošna ugotovitev, da so akcijo,, 
o kateri poročaino, občani soglasno 
podprli. 

I.Z, 

10 priznanj O F 
Metliška občinska skupščina 

je s krajevno skupnostjo in 
družbenopolitičnimi organizaci
jami v Gradcu pripravila zadijjo 
soboto v kulturnem domu sveča
no sejo občinske skupščine, sve
ta krajevne skupnosti in grada-
ških družbenopolitičnih organi
zacij. Na seji - prisostvovalo ji je 
okoli 200 občanov - so podelili 
tudi deset priznanj OF, ki jih 
v.sako leto podeljuje metliška ob
činska konferenca SZDL, in 
državna priznanja, kijih podelju
je predsednik republike. Nagra
jenci OF za letošnje leto so: Jo
že Pašič iz Sel pri Jugorju. Peter 
Badovinac z Jugorja, Martin 
Matkovič iz Geršičev, Marija 
Eršte iz Bereče vasi, Ignac Stu-
par iz Metlike, Franc Nemanič iz 
Božakovc^, Franc Kovačič iz 
Gradca, Ivan Žele iz Metlike, 
Martin Molek iz Metlike in met
liška kmetijska zadruga. Prizna
nje OF za lansko leto jc v soboto 
dobil tudi Rudi Dim starejši iz 

.Gradca. 

gostišče rog 
odprto 

v soboto, 26. julija, so v Dolenj— 
skih Toplicah odprli nov gostinski • 
obrat, s katerim je zdravilišče precej 
povečalo svoje zmogljivosti. V ta na
men je SGP Pionir preuredil nekda
njo topliško šolo. V stavbi so uredili 
tevarno, jedilnico v kmečkem slogu, 
kuhinjo in točilnico, pred njo pa 
vrtno restavracijo. 

N0? 
nedeljo je prostovoljno gasilsko društvo iz Šmihela pri Novem mestu dobilo pov dom. Ob tej 

j%t()v
<>s,!' je občinska gasilska zveza priredila IV. gasilski rally, ki se gaje udeležilo 30 ekip. Med 
J}'jnimi gasilskimi društvi so bili najboljši Škocjančani, med industrijskimi pa gasilci novomeške 

a sliki: gasilci tovarne Novoles (bili so drugi) med taktično vajo. (Foto: M. Bauer) 

V drugi polovici tedna bo 
precej sončno, vmes priča
kujemo popoldanske ne
vihte. V soboto se bo vreme 
prehodno poslabšalo. 

Toplo vreme zadnjih dni privablja v bazene toplic na Dolenjskem 
vse več kopalcev. To je razumljivo, saj sta Krka in Kolpa letos vse 
prej kot primerni za kopanje. Na fotografiji: v Čate^ih Toplicah je 
zlasti ob nedeljah in praznikih vedno dosti kopalcev. (Foto: 
Splichal) 

intaiSRfaifKUifjf^Ti 



tedeiiski 
mozaik 

Po prvem uspešnem skupnem 
sovjetsko-ameriškem vesoljskem 
poletu apolla in sojuza, se je 
konec minulega tedna končal 
tudi za zdaj rekordno dolg sa
mostojen sovjetski izlet v ve
solje. Po 63 dneh bivanja v ve
solju sta se namreč spustila na 

.Zemljo sovjeti vesoljca Kli-
muk in Sevastjanov. Pristala sta 
na istem območju kot pred 
njima Leonov in Kubasov, ki 
sta segla v roke svojim trem 
am&'iškim vesoljskim kolegom. 
Za razliko od ameriškega prk 
Stanka, ki se je tudi topot kon
čal v vodah Tihega oceana, sta 
sovjetski vesoljski posadki 
(Sojuz 19 in 18) pristali, kot je 
to že v navadi pri sovjetskih ve
soljskih poskusih, na trdih tleh 
in sicer na poljih nekega držav
nega posestva, okroglih petde
set kihmetrov od mesta Arka-
lik. Mimogrede rečeno, je ostala 
vesoljska ladja, na kateri sta bila 
Klimuk in Sevastjanov kar 63 
dni (kar sicer ni absolutni re
kord v bivanju v vesolju: tega 
imajo še Američani od leta 
1974 in znaša 84 dni), še vedno 
v vesolju. .r. ali čaka nove sta
novalce ...? 

Tačas pa je NASA sporočila, 
da ji je po zadnjem poletu iz 
serije apoUo (ne bodo namreč 
več uprizorili nobenega) ostalo 
za okroglo milijardo dolarjev 
odvečne opreme, ki jo ne bodo 
nikoli več uporabiti. Med dru
gim sameva v ameriških vesolj
skih središčih tole: dve veli
kanski raketi Saturn-5, dve 
manjši raketi podobnega tipa, 
ena popolna in ena delno zgra
jena vesoljska ladja apollo in še 
mnoge druge „drobnarije". In 
kaj bo s tem? Del bodo poda
rili muzejem, del prodali za 
mimodobsko uporabo na zem
lji, del pa preprosto vrgti v staro 
železo... dragi spominki na 
vesoljsko raziskovanje... 

Še dražji pa utegne biti osta
nek neke pustolovščine CIA 
Ameriški časopisi namreč po
ročajo, da je dala CIA med viet
namsko vojno (kar sicer vod
stvo te osrednje ameriške ob
veščevalne agencije zanika) ti
skati za nekaj več kot milijardo 
dolarjev ponarejenih bankov
cev. Precejšen del naj bi pristal 
J' rokah ameriškega podzemlja, 
ki ga menda že uporablja v 
svoje temačne namene. O tem 
se je že začela preiskava... 
toda ali bo odkrila vse. ? 

Ščit za zaščitne cene 
Za pitanje goveda plačajo premalo 

če klavnice ne morejo plačati za mlada pitana goveda zaščitne 
cene, ki jo je zvezni izvršni svet določil v so^sju z republikami in 
pokrjginami, je treba to povedati in spremeniti. Tako je (vedlagal z 
umiijenim tonom zastopnik obrata za kooperaajo s kmeti in do
dal, da tak  ̂predpisa ne bi smeli nikakor kršiti, sicer se živino-
rgci upravičeno razbuijajo. 

Zastopnik kmetijske zadruge 
je dejal, da klavnice plačujejo 
kmetom za pitano živino precej 
manj od zaščitne cene — 17,60 
din kg prvovorstnih pitancev — 
tudi tako, da jo uvrstijo v slabši 
kakovostni razred, kot bi mo
rali. Kot poročajo časopisi, de
lajo tako tudi v drugih republi
kah, ne le pri nas. Za kg plačajo 
tudi do 3 din manj, kot je dolo
čena zaščitna cena. Iz i)jvo-
dine pa hkrati poročajo, da je 
nastal tudi zastoj pri odkupu 
mladih pitanih goved. Na neka
terih območjih je v organizirani 
reji po več 1000 pitancev, ki bi 
jih bilo treba že oddati, pa jih 
nihče noče prevzeti. Če bi taiko 
živino prevzela direkcija za re
zerve živil, pa živinorejci ne bi 
dobili 3 din premge po kg. Tak 

RIM - Na Azumi obali v Franciji 
- je italijanski policijski oddelek za 

boj proti terorizmu aretiral Maria 
Tuttija, 29-letnega fašista iz Empo-
lya, ki je januarja ubil dva k^a-
binjorja in nato pobegniL 

je namreč predpis, sprejet v ju-
niju. 

V naši republiki je bil skle
njen posebni družbeni dogovor 
in samoupravni sporazum o reji 
živine in prodaji mesa. Dokler 
je bilo živino težko dobiti in je 
bila odkupna cena visoka, so 
klavnice spolnjevale svoje ob
veznosti. Sporazum jim je nam
reč zagotavljal ustrezno kritje 
proizvodnih stroškov. V zad
njem času pa se nekaterim klav
nicam sporazum ne zdi več po
treben, da bi imele bolj proste 
roke pri odkupu živine. Kršijo 
ga z nižjimi odkupnimi cenami. 
Tudi v sklad za pospeševanje ži
vinoreje ne marajo pričevati. 
Kaznovati pa jih ni moč dru
gače kot z izključitvijo. Tega bi 
verjetno bile celo vesele. 
, Po zmernih predlogih naj bi 
zaščitne odkupne cene živine 
prilagodili sedanjim razmeram. 
To bi bila potuha tistim, ki ne 
spoštujejo predpisov in ustave. 
Treba je zahtevati in tako ukre^ 
pati , da bodo klavnice odku
povale živino po določenih ce
nah. Zvezni in republiški organi 

Na povabilo prvega sekretaija CK PZDP Edwarda Giareka je prispel na dvodnevni obisk v Var&vo 
predsednik ZDA Gendd Ford s sopr(^o. V iyegovem spremstvu je tudi državni sekretar Heitfy 
Kissinger. Predsednik Ford vrača obisk Giereku, ki je bil lansko jesen osem dni v ZDA. Po konferenci 
v Helsinkih bo predsednik ZDA Ford prišel na uradni obisk v Jugoslavijo- Na sliki: Poljaki so nadvse 
prisrčno pozdravili ameri^cega predsednika. (Telefoto: UPI) 

IZ ZADNJEGA PAVUHE 

- Hiidi6a, koko to, do si ti kljub tolikim spodrsliuiem 
vedno na položaju? 
- Ker je stric kljub tolikim boleznim še vedno pri živ
ljenju. 

so te stvari gotovo tako pre
učili, da jih ni treba spreminjati 
že po nekaj tednih. Najmanj pa 
zaradi tega, ker jih nekateri 
kršijo. 

Med razpravami o tem smo 
slišali, da je včasih beseda — 
ustni dogovor — veljala več kot 
zdaj podpis. Ni dovolj, da bi le 
opozarjali na to, ampak naj se 
živinorejci organizirajo tako, da 
bodo laihko zahtevali in, če bo 
treba, tudi izsilili pravice, ki so 
jim priznane z zakoni in ustavo. 
Organi, ki sprejemajo predpise, 
pa bi morali hkrati skrbeti, da 
bi jih spoštovali vsi. S skupnimi 
napori bo gotovo moč ^stopiti 
izkoriščevalcem na rep. 

Po ustavi naj bi proizvajalci 
urejali precej stvari s samo
upravnimi sporazumi in družbe
nimi dogovori. Živinorejska po
slovna skupnost, ki v Soveniji 
dela že dalj časa, bi morala 
skrbeti za ustrezno delitev do
hodka med živinorejci, klavno 
industrijo in trgovino, ki meso 
prodaja. Vsebina sporazuma je 
dobra, treba jo bo le uresničiti. 
Za kržitelje bi morale biti ka
zni, sicer njihov podpis ni vre
den piškavega oreha, če ne spo
štujemo dane besede. 

JOŽE PETEK 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

Čeprav nam koledar kaže, da so pred 
nami vroči počitniški dnevi, pričakovanega 
dopustniškega mrtvila še ni. Pravzaprav ga 
tudi ne sme biti, saj je stagnacija, v kateri se 
je znašlo gospodarstvo, nedvomno kritična 
in kot takšna terja učinkovito, predvsem pa 
takojšnje ukrepanje. 

Široka družbena akcija, kije stekla že pre
tekli mesec, kaže na to, da se družbenopo
litične organizacije in skupnosti ter gospo
darstveniki zavedajo resnosti položaja. O sta
bilizaciji in o svoji vlogi v negativnih tokovih 
so razpravljali v gospodarsvu, v občinah, kra
jevnih skupnostih, na zadnjem zasedanju re
publiške skupščine pa so delegati vseh zbo
rov skušali najti skupni imenovalec vsem tem 
razpravam. 

V četrtek, 24. julija, so v Slovenski skup
ščini torej spregovorili o tem, kako v repu
bliki izpolnjujemo določila resolucije o druž
benoekonomski politiki in letošnjem raz
voju. 

Zbori so potrdili stališča, ki jih je za skup
ščino pripravil izvršni svet. Ekspoze k oceni 
gospodarskih gibanj je prebral predsednik IS 
Zvone Dragan, ki je opozoril delegate, da go
spodarska rast nevarno upada. Rastoča infla
cija in plačilno-bilančni primanjkljaj sta do
segla taJcšne razsežnosti, ki teijajo takojšnje 
ukrepanje, pa tudi preudarno in dosledno 
večletno stabilizacijsko politiko. Zaostriti je 
treba politično, materialno in kazensko od
govornost, je poudaril predsednik IS, kajti s 
kratkoročnimi ukrepi skušamo sproti urav
navati gospodar-ske tokove, zavedamo pa se, 
da bomo inflacijo premagali šele po večlet
nem trudu, ko bomo hkrati ustavno preobli
kovali združeno delo in mu postopoma pre
puščali odločanje. 

Zvone Dragan je podrobno razčlenil, 
kakšna naj bo investicijska politika v Slove
niji. Pospeševati je treba strukturno ustrezne 
in finančno zdrave investicije, je dejal, nato 

pa je razložil, zakaj IS predlaga nekaj zako
nov, s katerimi bo zagotovljeno kritje pred
nostnih infrastrukturnih naložb (energetske 
naprave in objekti ipd.). 

Po ekspozeju podpredsednika izvršnega 
sveta se je razvila živahna razprava, v kateri 
so delegati podprli stališča in predloge izvrš
nega sveta, med predlogi pa smo lahko slišali 
tudi to, da bi morali v gospodarskih odnosih 
s tujino poskrbeti, naj se dodatne uvozne 
obremenitve porabijo*za izvozne spodbude. 
Ukrepi na področju uvoza in izvoza so tudi 

njave, cen, posojilno denarne politike ipd. 
Zal teh pripomb niso upoštevali v zadostni 
meri. Sedanji ukrepi pa bodo pokazali učin
kovitost šele čez osem do devet mesecev, ker 
so pozni. 

Morda bi ob vsem tem veljalo omeniti še 
ob Bstilo podpredsednika Dragana, ki je v 
razpravi povedal, da je IS že predlagal zvezi, 
naj hitro spremeni najbolj toge oblike vezave 
uvoza z izvozom, opozoril pa je tudi na dej
stvo, da so v postopku prikazovanja splošne 
in skupne porabe med zvezo in republikami 
razlike, čeprav ni moč trditi, katere številke 
držijo. 

Ko govorimo o stabilizaciji, potem prav 
gotovo ne moremo mimo naložb, saj je to 
poglavje eno od najpomembnejših v akciji za 
izboljšanje gospodarske situacije. Zato ob 
tem, ko je slovenska skupščina razpravljala o 
tokovih ekonomske politike, tudi bančniki 
niso mogli stati ob strani. 

Izvršni odbor Ljubljanske banke je na seji, ki jo 
je imel pretekli teden, ugotovil, da bo banka, če bo 
skrbno ravnala, zmogla prispevati precejšen delež k 
ustreznejši sestavi slovenskega gospodarstva. Novi 
zakonski predpisi bankam med drugim narekujejo, 
da morajo pregledati svoj investicijski kapital in da 
morajo dobiti točne podatke o prekoračitvah ter 
skupaj z investitorji poiskati dodatna sredstva. Ker 
pa je izvršni odbor tak pregled zahteval že maja 
meseca, bo LB lahko zadostila tem predpisom. 

Po prvih podatkih o prekoračitvah primanjkuje 
5 milijard dinarjev. Ker imajo investitorji sami mili
jardo in jo bodo porabili za prekoračitve, je po 
oceni LB pravi primanjkljaj 4 milijarde dinarjev. 

Med velike nepokrite naložbe v Sloveniji sodijo 
poleg infrastrukturnih objektov še anhovska ce
mentarna, tovarna papirja Djuro Salaj iz Krškega 
ter slovenske železarne. Zanje zmanjka 800 milijo
nov dinarjev. 

V Mednarodni banki v VVashingtonu so podpisali 
pogodbo o kreditu v višini 40 milijonov dolarjev za 
gradnjo avtomobilskih cest v Jugoslaviji. Posojilo je 
namenjeno za gradnjo 90 kilometrov cest v raznih 
delih države. V Sloveniji bomo zgradili 11 kilome
trov štiristcznice Dolgi most-Vrhnika. V fiskal
nem letu 1974-76 je mednarodna banka za obno
vo in razvoj odobrila Jugoslaviji skupno 210 mili
jonov dolarjev kreditov. 

Bitka za 
stabilizacijo 

bo 
dolgotrajna 

premalo selektivni, so menili nekateri dele
gati, saj zdaj prizadenejo veliko bolj tiste 
OZD, ki so si zadnja leta močno prizadevali 
za večji izvoz. Takšni ga bodo veliko te^e 

[)Ovečali v enaki meri ko tisti, ki so do sedaj 
agodno poslovali in jim izvoz ni povzročal 

glavobolov. 
Slišati je bilo tudi pripombo, da slovenska 

delegacija v zboru republik in pokrajin že od 
lanskega leta opozarja na počasnost ukre
panja na področju zunanjetrgovinske me-

tedenski zunanjepolitični pregled] \ 

Gostoljubna finska prestol
nica je naposled — skupaj z njo 
pa vsa Evropa — dočakala svoj 
veliki dan: v Helsinkih se je 
zbralo 35 najuglednejših držav
nikov iz prav toliko evropddh 
držav, ZDA in Kanade,  ̂bi 
podpisali zak^učni dokument 
evropske konference o varnosti 
in sodelovanju. 

Dokument, ki ima okroglo 
sto strani in ga je pripravljak) 
nekaj tisoč strokovnjakov več 
kot dve leti, naj bi uokviril bo
doče odnose med evropskimi 
državami in zagotovil — kolikor 
pač to ena sama listina lahko — 
varnost in boljše sodelovanje 
med državljani Evrope. 

Evropska konferenca o var
nosti in sodelovanju je vsekakor 
vdik dosežek politične volje, 
nikakor pa ni dejanje, ki mu ne 
bi bilo mogoče t  ̂ali onega 
očitati. 

Že ta trenutde, pred podpi
som, je mogoče dovolj jasno 
ločiti vsaj dve čisto nasprotu
joči si nlnenji o konferenci in 
njenem zaključnem besedilu, 
hro, ki ga posredujejo nekateri 
zahodni krogi, pravi, da konfe
renca pravzaprav ni dosegla nič 
drugega kot uzakonila sovjetdce 
pozicije in torej odločilno pri
krajšala Zahod. In drugo, poro-

{'eno in zagovarjano na Vzhodu: 
:onferenca je izjemen dogodek, 

ki »predstavila novo poglavje v 
mednarodnih odnoah v Evropi. 

Resnica med črnogledostjo 
zahodnih krogov (ne vseh sicer) 
in izrednim optimizmom 
vzhodnih, je najbrž nekje v sre
dini in bi jo bilo mogoče opre
deliti tudi takole: evropska 
konferenca o varnosti in sode
lovanju je nedvomna potrditev 
splošne pripravljenosti nehati 
tudi na papirju s hladno vojno 
in potrditi privrženost načelom 
popuščanja napetosti — vendar 
pa ni mogla v trenutku (pa če
prav je traial dve leti in nekaj 
več) povsem uskladiti vseh ne
dvomnih razlik v pogledih. 

Za Jugoslavijo je pomembno 
tudi to, da je prav po naši za
slugi prišlo v končno besedilo 
dokumenta precej formulacij, 
ki so izraz povsem naših, ne
uvrščenih staUšč in mnenj. 

V tem kajj)ak ni treba iskati 
neko samozadovoljstvo ali hva
lo, marveč preprosto ugotovitev 
dejstva, da je bil evropski svet, 
talco različen v svojih željah in 
vztrajanjih, pripravljen prisluh
niti in napoded tudi potrditi 
načela, za katera se neuvrščeni 
svet že dolgo bori. 

Seveda pa je jnaša delegacija v 
vseh teh dolgih mesecih razprav 
tvorno sodelovala tudi pri dru
gih debatah in ne samo pri ti
stih, ki zadevajo zgolj naša, ju
goslovanska stališča. 

Jugoslovansko delegacijo, ki 
bo v Helsinkih prisostvovala 
svečanemu zaključnemu delu 

Helsinški 
zbor 

konference, vodi predsedfli^  ̂
republike Josip Broz Tito. 

TRIUMVIRAT NA PORTl>i 
GALSKEM i 

Portugalsko vodijo od 
minulega tedna trije gener^> 
katere je skupščina vojaS '̂ 
ddegatov prenesla vsa poohv 
stila. To so predsednik rep '̂ | 
blike Gomez, predsednik vlao® i 
Goncalves in poveljnik kope®" 
ske vojske Carvalho. 

S tem se je končala viadJ* 
kriza, ki je nastala po izstop 
socialistov iz vlade - čepj* 
seveda ni rečeno, da je koo  ̂
tudi nejasnega in na trenutke ^ 
kar zmeden  ̂položaja na 
tugalskem.  ̂

Trije generali so 
oblast v trenutku, za 
so značilne izredne politič^® 
ekonomske težave. _ 

Revolucionarni svet, ki je ® 
doslej nosilec portugalske 
renosti, bo oddej zgolj 
tovalno telo tremgeneralo*J'»*: 
so obljubili, da bodo storili ̂  
za čimprejšnjo rešitev kriz®®  ̂
položaj. 

Menijo, da bodo na 
galskem v kratkem ustaao  ̂
neko osrednjo oiganiza^J. • 
Združeno ljudsko fronto, W 
predstavljala nekakšno sup  ̂
združenje vseh levičarsl^  ̂
levo usmerjenih politi '̂'̂  
strank. 

TELEGRAMI 

NIKOZIJA - Ciprski 
Makarios je obtoži turško stri?j jel 
ie pošiljala svoje agente v grp 
Nikozye, kjer so podtaknil 
bombi. „ Vlada je dobila .°.bv<Juršld 
da so bombi podtaknili ^ 
agenti," je odgovoril Mak^j jo-
vprašanje novinarjev o dveh e 
zyah, ki sta ob koncu tednai ^ 
mirili grški del mesta. ČcPrj^ ?„ niti 
eksploziji močni, ni bilo žrte ». 
večie materialne škode. 

RABAT - Po 
škega tiska je pon°vno P eji, K1 

oboroženih incidentov na C.M& 
deli Maroko od špans„rinisova^ 
Doslej so podobne aKCijc P ^ |c< 
lokalnim osvobodilnim g'b ^ 
se zavzemajo za priklj"^- je rf 
roku, v zdajšnjem Pr'",a 'na SP°^ 
nobenega uradnega odnic v(j<jr 
ročilo iz Madrida, da 8r 

n^e 
regularnih enot mar° -fi,f)vein SP^! 
Zahodno Saharo in o nju . jmi f 
padu s španskimi kolon 
lami. 



Zidar iz Kočevja gradi na Mlaki pri Kočevju 
^ Elektro Ljubljana razdelilno transformatorsko 
postajo 110/20 KV. Ta potrebni objekt bo do-
^en do letošnje jeseni, veljal pa bo 8 milijonov 

W tisoč dinaijev. (Foto: F. Brus) 

Gradnja nove telovadnice in bazena pri osnovni 
šoli v Kočevju lepo napreduje. Italijanski strokov
njaki so uspešno dokončali vsa večja dela v baze
nu. Potrebna so le še drobna obrtniška dela. (Fo
to: FRANCE BRUS) 

Letošnje muhasto pole^'e nam streže zdaj z vroči
no zdaj z nevihtami in ohladitvami. Pravijo, da je 
ob moiju vreme boljše. V Pioniijevem počitni
škem domu v Poreču, so si tisti, ki se niso Si 
hladit v moije,^ poiskali umetno senco. (Foto: Mi
loš Jakopec) 

Cesta med Metliko in Črnomljem je bila že dalj 
časa potrebna popravila, še zlasti od^k med Pod
zemljem in Gradcem. Kot kaže, jo bodo delavci 
novome^ega Cestnega podjela dokončno popra
vili te dni. Na sliki: delavci pri krpanju ceste pred 
Gradcem. (Foto: J. Pezelj) 

> 

KOOPERANTI 
ZAHTEVAJO 

V razgovorih na vasi so ži
vinorejci krške občine zahte-

naj Posavski veterinar-
SKi zavod nabavlja seme v 

reski, ker menijo, daje kva-
, tnejše zaradi večjega iz-

ora bikov plemenjakov. 
er zavod tega predloga ni 
postaval, je delavski svet 

f^OKombinata Krško -
Kooperacija obvestil 

Občinsko skupščino in jo 
za posredovanje. 

»Dolenjski list« 
v vsako družino 

V' 

~ ^ejmisca 

Najprej pomesti pred svojim pragom 
ftišel je trenutek, ko si z ocenje

vanjem gospodarjenja na pamet ne 
moremo veliko pomagati, trenutek, 
ko moramo na dan s podatki, saj 
nam številke najbolj povedo, kako 
upoštevamo svoj dolg do stabilizaci
je. 

Občinska skupščina v Krškem je 
že ubrala to pot, zato se delegatom 
ni težko opredeljevati niti v skupšči
ni niti v delovnih organizacijah, kra
jevnih in drugih interesnih skupno
stih.^ 

reipi • ® ~ Na sobotni sejem so 
v0 j Popeljali 519 prašičev. Žanimi-
praLv da bilo naprodaj nobenega 
387 ?a' .^reJ^a od treh mesecev. 
odštp|1V j.e prodanih, kupci so 
lo&aJ -?nje °d 20 do 21 din za ki-
ugram zive teže. 

je bilo^ »»STO - V ponedeljek 
daj 300 r}oyomeškem sejmu napro-
Cev. OH » 'n * ^ starejših praši-
?jMovtoži,?s,sof ce sn ; 2"2. Za mlajše praa-
jev jJ212111 280 do 400 dinar-
dii^v

Starejše pa od 410 d0 650 

Kovinarska Kr^o prodaja na 
tuje silose in asfaltne baze. 

Tokrat so na primer zbrali vse po
datke o investicijah s podražitvami 
vred ter podatke o izvozu in uvozu. 
Prodajo izdelkov na tuje in uvoz re
produkcijskoga materiala so prikaza
li za tri leta nazaj. Iz njih zvemo, da 
je gospodarstvo laške občine v letih 
1972, 1973 in 1974 izvozilo za več 
kot 18 milijonov ameriških dolarjev 
blaga, opreme in rezervnih delov pa 
je v istem obdobju kupilo na tujem 
za 17,4 milijona dinarjev. Izvoz je 

Kmetijski nasveti 

Drugače do več fižola 
JNanak • 

fižoig ,Je zadovoljiti se z ugotovitvijo, da se pridelovanje 
ne^: ,ne Splača, in opuščati sajenje. Toda prav to se dogaja že 
i*v(w Popeljalo pa je do tega, da se je Slovenija iz nekdanje 
pri^j,Ce fižola prelevila v uvoznico vse večjih količin tega 

0p3" J^jub ugodnim naravnim možnostim za pridelovanje. 
Zahtev J? sajenja fižola, ki ob starem načinu pridelovanja 
^delav V^° ročnega'dela in s tem stroškov, je vodilo 
*Hotno

c<: ljubljanskega Kmetijskega inštituta, da so začeli iskati 
Ptidohv' ka!co v na^ razmerah posodobili pridelovanje in 
P°i^ zanj tudi naše kmetovalce. Zastavili so dva poljska 
las šp a' enega v Beltincih, drugega pa pri Šentjerneju, kar je za 

pj£(P0sebej zanimivo. 
kor^o a seveda niso sadili kot vmesni posevek v krompir ali 
^tere ' . ^elajo naši kmetje, temveč kot čisti posevek, v 
sorto u mogoče delati s strojem. Uporabili so perspektivno 

utnurski trešno", sejali pa v razdalje 30,5 in 61 cm. 
k(wiev Obdelovali s strojem, prav tako so skušali strojno (s 
;ežave

ajnorn) pospraviti prid±k. Tu so nastopile nekatere 
0ti\ba'i Ven^ar jih je mogoče z delno preliicaltvlj0 žitnih 

P°CmK 0dpraviti-
Gotova' no je» da so v makro , poskusu, kot se temu pravi» 
S^elov' niogoče fižol pridelovati strojno in da je tako 

lahko tU(*' donosno. Stroški pridelovanja v 
*7.000 *iu so znašali 10.350 din/ha, vrednost pridelka pa 
Ve,1dar -^a. Količina pridelka je znašala 1.700 kg na hektar, 
^laki,^? treba dodati, da je bil poskus narejen v fižolu 

&enemletu. ' J P J 

Pfidel inštitut daje naslednja navodila za mehanizirano 
°Sjn re flžola: Seiati je treba v začetku maja (kot 
HJ). s herbicidi in strojnim okopavanjem je mogoče 

^bol'1 P|evc^ Običajni žitni kombajni ne ustrezajo. Možno je 
NiJ^i pridelovanje. Po vsem tem: bo prihodnje leto kdo 

t0 P°'i^'no v čistem posevku na večjih 

Inž. M. L. 

bil v tem času za 31,5 odst. večji od 
uvoza reprodukcijskega materiala, 
opreme in rezervnih delov. 
• Med največje izvoznike in uvozni
ke sodi tovania celuloze in papirja z 
58,5 odst. celotnega izvoza in 59,1 
odst. uvoza. Celuloza se je zaradi 
pomanjkanj lesa na domačem trži
šču odločila za precejšen uvoz lesa 
in ima sklenjene pogodbe za nakup 
te surovine s Sovjetsko zvezo. Tre
nutno bi sicer uvoz lahko zmanjšala 
zaradi krize v lesnopredelovalni in
dustriji, a jo vežejo že prej omenjene 
pogodbe. Tudi izvažala bi lahko več, 
vendar ima precejšnje obveznosti do 
grafične industrije v državi, ki sofi
nancira nove investicije. Izvoz se bo 
znatno povečal leta 1977, ko bodo 
zgrajene nove zmogljivosti. K večje
mu izvozu teži tudi Kovinarska, ki 
bo izkoristila ugodne pogoje za pro
dajo silosov na zunanjem tržišču. 
Uvoz reprodukcijskega materiala za 
silose ni potreben, pri asfaltnih ba
zah pa so ga zmanj^li od lanskih 30 
na letošnjih 15 odst. Večji izvoz 
obeta tudi TOZD Imperial, in to na 
zahodna ter vzhodna tržišča. 

J."Tcppey 

raba pa izhaja iz načel, da je treba 
najprej zagotoviti uresničevanje pra
vic delovnih ljudi. Zato imajo v pro
gramih SIS prednost tiste dejav
nosti, ki neposredno vplivajo na po
rast produktivnosti v gospodarstvu 
in zadovoljevanju potreb samo
upravlja Icev. 

Temu primerna je bila odločitev 
o višini prispevnih stopenj za vseh 
pet metliških SIS. Njihov predvideni 
dohodek je bil postavljen realno, ni 
prišlo do presežkov sredstev glede 
na republiško povprečje in okvirno 
stopnjo 15,43 odst., čeprav so po
trebe v metliški občini dejansko pre
cej večje. Zaenkrat se kaže premaj
hen pritok sredstev Ic za izobraževa
nje in telesno kulturo, toda zdi se, 
da gre zgolj za tehnično napako pri 
SDK, kajti vse SIS imajo enako na
črtovano osnovo, sredstva pa se po 
sprejetih programih trošijo dokaj 
premišljeno. 

K še bolj popolnemu in usklajene
mu delovanju metliških SIS že pre
cej prispeva tudi njihova strokovno 
administrativna služba, ki pa ka
drovsko ^ ni docela izpopolnjena. 

Ledena jajca 
Do 50 odstotkov uničeni pridel

ki... opustošena polja, uničeni vi
nogradi ... Skocjan, Brusnice ... 
Neurje, ki je,lomilo drevesa, razkri

valo poslopja in zalivalo kleti, seje v 
minulih dneh nekajkrat razbesnelo 
nad Dolenjsko. Neurje z ognjem in 
točo, točo, debelo kot kurja jajca. 
Ljudje ne pomnijo ... 

Tudi pri otroškem varstvu se 
kažejo uspehi SIS. 

Za blagor vseh 
Samoupravne interesne skupnosti 

na področju izobraževanja, otroške
ga varstva, socialncga skrbstva, kul
ture in telesne kulture so tudi v met
liški občini začele delovati po dele
gatskih načelih, kar je razvidno iz 
večje odgovornosti in kvalitete dela. 

Na začetku so se SIS ob spreje
manju družbenega dogovora obveza
le, da bodo programe in obseg dela 
uskladile z nalogami, ki jih oprede
ljuje resolucija o družbeno-ekonom-
ski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1975. Tako so se morale prila
goditi tudi obsegu sredstev, ki jih 
nudi družbeni dogovor, njihova po

r j ' • " . 
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Kadar se zaroti nebo, takale 
toča ni redkost. 

Crna kronika v časopisju ima le
tos dolge stolpce. Tudi z območij, 
kjer so občinske skupščine soglasno 
ustoličevale nov sistem obrambe 
proti toči. Zanesljiv in ne predrag, 
aistem z raketnimi strelišči. To je 

Naš komercialni zadnje čase za 50 odstotkov presega normo! 
(Karikatura: M. Bregar) 

bilo pred dvema, tremi leti. Tedaj 
smo tudi v našem tedniku napoveda
li, da bo „poslej tudi nad Dolenjsko 
nebo brez uničevalne moči". 

Smo se z napovedjo ušteli, se pre
naglili? Resnica je, da med minuli
mi hudournimi dnevi nismo slišali 
en^a samega strela v oblake, ki pri
našajo „sodni dan". So strelišča od
povedala ali pa jih sploh ni? Ce jih 
ni, kdo ni izpolnil naloge: odgovorni 
možje na Dolenjskem ali morda Ma
riborčani, na laterih obrambni si
stem proti toči naj bi se bili naveza
li? In če izstrelišč ni, kdo je za to 
odgovoren na primer v Novem me
stu: občinska skupščina ali kmetij
ski referent ali morda vratar v kme
tijski zadrugi? Je zmanjkalo denar-

•P-
Naj bo tako ali drugače, dejstvo 

je, da se toča usu je, kadar se ji zaho
če, in da ji na Dolenjskem še nismo 
kos. Pri tem pa je očiten tudi 
absurd: v času, ko je svet čedalje 
bolj kos izvenzemeljskim silam in se 
gre mednarodne sprehode po veso
lju, se pri nas iz dneva v dan bojimo 
za solato: ali jo bo snedlo nebo ali 
človek. 

I. ZORAN 

Kje se bomo šolali mi? 

Več kot pobuda 
Medobčinska sveta SZDL in sin

dikatov za Posavje sta na^ skupnem 
zasedanju ob koncu letošnjima šol
ske^ leta kritično pretresla slabo iz
vajanje dogovorov o kadrovski poli
tiki. Ne pomaga tarnanje, da ni ka
drov, če pomemben sporazum ni 
uresničen. Delovne organizacije v re
giji sc večinoma še obnašajo tako, 
kot da kadrovskih štipendij ne bi 
poznali. Izjeme jc izredno težko naj
ti. Celo tisti, ki bi lahko dali kaj de
narja za te namene, se sprenevedajo 
ob plačilu obveznosti. V skupnih 
Stalinih obe telesi pravilno ugotav
ljata, da je pravilno štipendiranje te
meljno vprašanje, ki mora zanimati 
delavce, saj sta delo in kruh odvisna 
od zadosti dobrih šolanih sodelav
cev. 

V Posavju zaskrbljeno opažajo, da 
se za večino mladih, ki morajo sred
nje šolanje nadaljevati v drugih kra
jih, ker takih šol v Posavju ni (razen 
brežiške gimnazije in trgovske šole, 
krške TSS ter sevniške konfekcijske 
šole), v glavnem praviloma lahko 
obrišejo pod nosom. Tako se je po 
letošnjih podatkih odločilo za šola
nje na srednji ekonomski šoli 36 di
jakov, na medicinski šoli ravno toli
ko, pedagoški gimnaziji 28, dosti pa 
tudi za druge poklicne šole. Stališča 
obeh organov postavljajo ta vpraa-
nja na ostrino: o slabem izvajanju 
družbenega dogovora o kadrovski 
politiki naj bi spr(^vorili delavci, 
vserii od"""-^ Posavju pa daje
ta medobčinska sVC;3 SZ JL in sin
dikatov izziv (v stališčih piše omiijč-
no v jeziku poslovnika: pobudo), da 
omogočijo delo dislociranemu od
delku srednje ekonomske šole. Na 
prvem mestu so navedene občinske 
skupščine, ki bi lahko bile boter ta
ki šoli, bodisi samc.ali z drugimi in
teresnimi skupnostmi ali združenim 
delom. Kdaj se bodo torej ekonom
ski tehniki lahko šolali doma? 

A. ŽlvLl-ZNIK 

iredno je 

Pred dnevi smo novinarji 
uradno zvedeli, da novome
ško gospodarstvo ni tako 
trdno, kot je mislila javnost 
in potemtakem tudi sredstva 
obveščanja. Ekonomičnost 
poslovanja je padla, zmanjša
na je plačilna sposobnost, 
vrednost skupnih zalog se je 
povzpela na eno milijardo in 

Skrivalnice? 
600 milijonov, v novomeški 
občini je 16 delovnih organi
zacij, ki imajo blokirane žiro 
račune, zaradi visokih cen 
riaših proizvodov so se izvoz
ne možnosti gospodarstva v 
zadnjem času izredno po
slabšale, cene naraščajo tudi 
pri tistih proizvodih, ki jih 
ni mogoče prodati, in tako 
dalje in tako dalje. 

Za večino udeležencev sej 
na rajnih ravneh, na katerih 
so občinsid predstavniki po
dajali te, nikomur Ijubc po
datke, so bile ugotovitve 
pravi šok in najbolj sveža no
vost. In treba je povedati, da 
so na sejah sedeli tudi ljudje, 
za katere vsi mislimo, da so 
resnično dobro obveščeni o 
bitju in žitju novomeške ob
čine. 

Ni namen našega pisanja 
komentirati podatke o maja
vih nogah tako imenovanega 
novomeškega gospodarskega 
čudeža, zastavljamo le vpra
šanje, kje so se doslej skrivali 
ti podatki, za katere niso ve
dela niti sredstva obveščanja 
niti nekateri ljudje, ki so v 
vrhovih vodstev novomeških 
družbenopolitičnih organi
zacij. Ali je res treba novi
narja poklicati samo tedaj, 
ko nekdo odpira novo tovar
niško dvorano, ko dobi nji
hov delavec visoko prizna
nje, ko drugo podjetje nepo
šteno konkurira? Žal je tre
ba namreč- po drugi strani 
povedati, da so pri vseh ne
ljubih rečeh vrata novome
ških delovnih organizacij za 
predstavnike tiska, radia in 
televizije skorajda praviloma 
zaprta ali pa tesno priškri-
njena. 

Niti eno sredstvo informi
ranja ni z veseljem objavilo 
neugodnih podatkov o giba
nju novomeškega vprašanja, 
vprašanje pa je, če bi jih 
sploh kdaj zvedelo, če ne bi 
bilo pritiska z zveze, zoper 
katere so večiriorna nemočni 
tudi tisti, ki predstavnikOJT. 
javnosti in družbenopoliti
čnih organizacij tako radi in 
tako spretno pobarvajo črn 
podatek v belega. 

MARJAN BAUER 
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MODERNA 
ZBIRALNICA MLEKA 

VDECNIHSELIH 
V nedeljo, 27. julija, so 

imeli v Dečnih selih majhno 
slovesnost: odprli so moder
no zbiralnico mleka, ki jo je 
zgradila kmečka skupnost 
Dečna sela ob pomoči Ljub
ljanskih mlekarn. Zbiralnica 
s hladilnikom lahko sprejme 
do tisoč litrov mleka na dan. 
Trenutno ga oddajajo kme-
^e iz tega okoliša okoli 700 
Htrov. 

IZLET V JULIJCE 
Mladinski odsek Planinskega ^-

štva Novo mesto prireja tridnevni iz
let v Julijske Alpe. Izletniki se bodo 
TOVzpeli na Mojstrovko, Prisojnik in 
Razor. Odhod bo 5. avgusta ob 5,45 
z novomeške avtobusne postaje. 
Kdor se želi udeležiti izleta, se naj 
iwijavi v kiosku Ehržavne loterije. Ce
na izleta je 120 dinarjev, vanjo pa je 
vračunan prevoz, prenočišče in eno
lončnica. * 

ROG NI BIL PRAZEN 
Na dan vstaje je kočevsld Rog 

obiskalo precej turistov. Največ je 
bik) domačinov iz Kočevja in okoli
ce, med njimi pa tudi precej Ljub
ljančanov m drugih. Izletniki so na
birali gobe in maline, pekli ražnjiče 
in čevapčiče in uživali v hladu mo
gočnih gozdov. Mnogi pa so odšli 
tudi na Bazo 20 in obudili spomine 
na težke dni NOB. Nekateri so šli še 
dlje, s prevoznimi sredstvi so se od
peljali čez Rog tudi v Dolenjske 
Toplice in druge kraje ob Krki. 

SLABA OSKRBA 
Dopustniki, ki so odšli na počit

nice na območje Vas-Fara ob Kol
pi, se OTitožujejo nad slabo oskrbo z 
živili. Tamkaj je težko dobiti mleko, 
meso in celo kruh. Tudi sadje in 
zelenjavo morajo celo v ^čevje ali 
Delnice. Tako postanejo visoke cene 
zanje še vi^e. Seveda so s tako 
osicrbo nezadovoljni tudi domačini, 
ki v tamkajšn^h trgovinah ne dobijo 
vsega, kar želijo. 

V. I. 

MEDVEDI 
ZA ODSTREL 

Lovci sedmih lovskih družin in 
gojitven^ lovišča 2itna gora Po
lom in „Medved" iz Kočevja so v 
lovski sezoni 1974/75 odstrelili 16 
medvedov. Po njihovi oceni je leto-
šiyo pomlad bilo v tem revirju okoli 
74 medvedov. Predlagali so, naj bi v 
letošnjem lovskem letu odstrelili 18 
kosmatincev: 10 v gojitvenem lovi
šču „Medved", drugje pa po er.ćga. 
Lovske ^žine iz rib»:vi3ce občine 
pa naj bi odstj;^','iie 5 medvedov. Iz 
teh pCuitkov lahko sklepamo, da si 
lovci prizadevajo, da bi se število 
medvedov v obeh občinah zmanj^-
lo. 

Nem^e oplemenjene svinje med pašo na prostem 

Zdaj so na vrsti - svinje 
Naslov je miSjen resno in dobesedno. Ne gre za potegavščino, v 

novomeški občini so za kravami prišle na vrsto svinje. Pri (umet
nem) osemenjevanju namreč. V navadi je, da rečemo „umetno 
osemenjevanje", čeprav se strokovnjaki s tem ne strinjajo. Oni lw-
sedico „umetno" izpuščajo in rečejo postopku, pri katerem vbriz
gajo živ^ seme, osemenjevanje. Za naravno združitev samca s sami
co je v rabi izraz: pripust, kije toliko drugačen, da kadar govorimo 
o osemenjevanju, ni treba dodajati še odvečnega pridevnika „umet
no". 

V dveh do treh generacijah bo črno-bela svinja izginila ... 

Naslednja prednost oseme
njevanja je v tem, da na Veteri
narski postaji kontrolirajo, 
kakšen zarod dajejo posamezni 
merjasci, in bodo zagotovo 
sproti izkoreninili napake, ki se 
pojavljajo zdaj. V leglih čmo-
belih svinj je — to rejci dobro 
vedo — veliko počenih praši
čkov in takšnih, ki imajo kilo 
ali podobne hibe. 

Osemenjevanje rešuje rejca 
mnogih odvečnih skrbi in po
tov. Predvsem svinje ni treba 
več voziti k merjascu, kar pred
stavlja za mnoge rejce, ki nima
jo prevoza, dodatno skrb. 
Osemenjevalec pride na domače 
dvorišče! Za osemenjevanje je 
treba odšteti 50 din, če pa ne 
uspe (pregonitev), je naslednje 
brezplačno. 50 din ni velik zne
sek, tako majhen pa je zato, ker 
plača del stroškov za osemenje
vanje občinski sklad za pospeše
vanje kmetijstva. 

Rejci z novomeškega obmo
čja so se osemenjevanju svinj 
kar dobro odzvali. Osemenje
vanje bodo organizirale tudi po
dročne veterinarske postaje v 
občinah Krško, Brežice in Sev
nica. Če bodo pokazali zanima
nje tudi rejci v Beli krajini in na 
trebanjskem območju, je novo-

. meška veterinarska postaja pri
pravljena razširiti osemenjeva
lne svinj tudi na območje občin 
Črnomelj, Metlika in Trebnje. 
Prepričani smo, da bodo kme
tovalci, ki že nekaj let hite spre
jemati vse novo in dobro, hitro 
doumeli prednosti osemenjeva
nja svinj in to dobro novost 
brez odlašanja sprejeli. 

Veterinarska postaja je v 
zgodnji spomladi letos razširila 
med kmetovalci v novomeški 
občini letak, ki govori o oseme
njevanju svinj v kmečki reji. V 
letaku so preprosto napisana 
navodila za rejce, mi pa si oglej
mo, zakaj Veterinarska postaja 
Novo mesto uvaja osemenjeva
nje tudi za svinje. 

Kar takoj lahko pribijemo, 
da pomeni osemenjevanje svinj 
zelo pomemben korak v razvoju 
naše živinoreje, tako v gospo
darskem smislu za kmečkega 
rejca, kot tudi s čisto rejskep 
vidika. Na novomeškem ob
močju je razširjena črno-bela 
svinja. Ker so rejo te vrste že 
povsod drugod opustili, je zelo 
težko dobiti merjasce za osveži
tev krvi. Povpraševanje po črno-
beli svinji je vedno manjše in ve
čina rejcev hodi po pr^ičke na 
brežiški sejem, kjer so naprodaj 
beli prašički. Beli prašički so 
bolj iskani zato, ker je prirast 
pri njih boljši, se hitreje rastni, 
prq 7TtVi za zakol, dosti boljše 
izkoriščajo krmo in so bolj mes
nati. 

Na novomeškem območju 
osemenjujejo zdaj svinje s seme
nom nemške oplemenjene vrste. 
V dveh do treh generacijah bo 
črno-bela svinja popolnoma iz

ginila. Bela barva bo v gnezdih 
prevladala in večina zaroda bo 
že po prvem osemenjevanju v 
gnezdih bela. 

Če bi se odločili za tak po
stopek z merjasci, bi to stalo ve
liko veb. Rejci vedo, daje treba 
merjasca zato, ker postane pre
težak, večinoma že po poldru
gem letu ali dveh izločiti. Pri 
osemenjevanju pa teža merjasca 
ni nobena ovira in zato ga lahko 
veliko dlje izkoriščajo. Veteri
narska postaja je kupila precej 
manj merjascev nemške bele 
oplemenjene vrste, kot bi jih bi
lo treba, če bi jih dali rejcem za 
pripust. Tako so privarčevali 
precej denarja. 

ŠTIPENDIJE 
PODPISNICE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
O STIPENDIRANJU V OBCINI TREBNJE RAZPI
SUJEJO ZA ŠOLSKO LETO 1975/76 NASLED
NJE ŠTIPENDIJE IN UČNA MESTA: 

I. DANA MIRNA 
— na Ekonomski fakulteti (komercialna smer) 1 štipendijo 
— na Ekonomski fakulteti (finančna smer) 1 štipendijo 
— na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (kemija) 

1 štipendijo 
— na Biotehnični fakulteti (Živilska tehnologija) 

1 štipendijo 
— na Višji tehnični varnostni šoli 1 štipendijo 
— na Ekonomski srednji šoli 2 štipendiji 
— na Upravno-administrativni šoli 1 štipendijo 
— na Tehnični srednji šoli (kemija) 2 štipendiji 
— na Tehnični srednji šoli (strojna) , 1 štipendijo 
— na Poklicni strokovni šoli (obratni električar) 

1 učno mesto 
Kandidati naj vložijo prošnje na obrazcu DZ 1,65 v 15 dneh 
po razpisu pri Dani Mirna. 

II. KOMUNALNO OBRTNO PODJETJE TREBNJE 
— na Gradbeni srednji šoli (II. ali III. letnik) 1 štipendijo 
Kandidati naj vložijo prošnjo na obrazcu 1,65 DZ v 15 dneh 
po razpisu pri Komunalnem obrtnem podjetju Trebnje. 

III. MIZARSKO PODJETJE „HRAST", ŠENTLOVRENC 
— na Poklicno strokovni šoli (mizar) 2 učni mesti 
Kandidati naj vložijo prošnjo na obr. 1,65 DZ v 15 dneh po 
razpisu pri „Hrastu", Šentlovrenc. 

IV.- ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
— na Zdravstveni šoli (laboratorijski tehnik) 1 štipendijo 
— na Zdravstveni šoli (zobozdravstveni tehnik) 1 štipendijo 
Kandidati naj vložijo prošnjo na obrazcu 1,65 DZ v 15 dneh 
po razpisu v Zdravstvenem domu Trebnje. 

V. LEKARNA TREBNJE 
— na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (Farmacija) 

1 štipendijo 
— na Zdravstveni šoli (farmacevtski tehnik) 1 štipendijo 
Kandidati naj vložijo prošnje na obr. 1,65 DZ v 15 dneh po 
razpisu v Lekarni Trebnje. 

VI. KOLINSKA LJUBLJANA - TOZD MIRNA 
— na Upravno-administrativni šoli 1 štipendijo 
Kandidati naj vložijo prošnje na obr. 1,65 DZ v 15 dneh po 
razpisu pri Kolinski Ljubljana — TOZD Mirna. 

VII. KPD DOB PRI MIRNI 
— na Filozofski fakulteti (psihologija) 1 štipendijo 
— na Filozofski fakulteti (pedagogika) 1 štipendijo 
— na Ekonomski fakulteti 1 štipendij'o 
— na Visoki šoli za socialne delavce 1 štipendijo 
— na Fakulteti za strojništvo 1 štipendijo 
Kandidati naj vložijo prošnje na obr. 1,65 DZ v 15 dneh po 
razpisu pri KPD Dob pri Mirni. 

i: 

Svinja nemške oplemenjene 
vrste se je brez odla^nja odzva
la vabilu za fotografiranje 

(oaižiraB 
^ 

CATESKO NOC 

v soboto, 

2. avgusta ^ 

naravne bolezni ^'cnO 
nesreče vseh vrst -Lg 
prometne nesreče 
vojne U 
samomori 
nestrokovno ravnanje z elektr. energijo "3 
termoelektrarne na premog in nafto \ 
naravne katastrofe n $ 
jedrske elektrarne 

Tudi ta prikaz potrjuje, da pomeni obratovan^ 
jedrske elektrarne izredno majhno tveganja« 
postane popolnoma nepomembno, če ga p1^ 
jamo z drugimi navedenimi tveganji. 

33. vprašanje: Alije v okolici jedrske elek 
ne zvečana radioaktivnost? 

Odgovor: 
Vsaka jedrska elektrarna vsebuje radioa*> 

produkte cepitve. Pri reaktorju z močjo ~ <je 

MW jih je nekaj milijard Ci(Curie). Če bi 
večie količine teh produktov cepitve v 0 PQjici 
bi bilo obratno osebje in prebivalstvo v oK 
izpostavljeno precejšnjemu sevanju. Q. 

Na srečo poskrbi reaktor Ja ^jj 
rivni elem^ntj vellJCO večino teh razcepkov 

pn obratovalnih motnjah - zaradi že p° n 

vsebovanih lastnosti sistema samega. \p 
Tudi pri poškodbah gorivnih elementov 

hko samo majhen del plinastih in MaPn 
0p jji 

duktov cepitve (predvsem žlahtni plini: 
kripton, pa tudi jod) prešel v primarni n 
krožni tok. npf. 

Cela vrsta tehničnih varnostnih naprav, 
filtri, zakasnilne proge in zadrževalni 
prečujejo uhajanje razcepkov iz primarneg' ^e. 
nega toka v okolico. (Zadrževalni hram jjn 
ško: containment - je proti tlaku trden i'1 

nepropusten hram okoli reaktorja. Ima n^Q^o-
da preprečuje uhajanje radioaktivnih snovi 
lico v primeru reaktorske nezgode.) -jg 1 

Tudi aktivirani produkti zaradi obse 
nevtroni ostanejo v primarnem krožnem 

Jedrsica elel(trarna 
ni - atomsica bomba 
66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse 

V prekomorskih deželah, denimo v provinci 
Kerala (Indija), 2700 mrem/leto, v Braziliji ob 
atlantski obali pa so ugotovili celo 9(X)0 
mrem/leto. 

Te številke kažejo, daje človeštvo že tako mo
čno izpostavljeno različnim jakostim sevanja, pa 
vendar živi. 

Tudi rentgenske preiskave predstavljajo s svojo 
srednjo vrednostjo 55 mrem/leto v ZDA in 25 
mrem/leto v ZRN kar precejšnjo dozo, ne da bi 
bila do sedaj iz tega nastdla kakšna zdravstvena 
škoda. 

Nasprotno pa preti sevanje zaradi jedrskih 
elektrarn z dodatno dozo 1 mrem/leto le prav 
majhnemu delu prebivalstva. Ta prispevek je po
polnoma nepomemben, predvsem ker je bila 
vrednost ugotovljena na temelju zelo pesimisti
čnih predpostavk in je dejansko že znatno manj
ša. 

30. vprašanje: Koliko Ci(Curie) je nevamjh? 
Odgovor: 
Z navajanjem aktivn^^j y ^i nič rečenega 

o nevarncSu sevanja, temveč le nekaj o količini. 
1 Ci (Curie) pomeni, da razpade 37 milijard 

atomov neke opazovane snovi vsako sekundo. Po
membno s stališča ogrožanja je obremenitev oko
lja s sevanjem, kar merimo z rentgeni oz. mili-
rentgeni. (Rentgen je merska enota za učinko
vitost žarkov X in gama.) To obremenitev s seva
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njem pa ni enostavna funkcija aktivnosti v Ci, 
temveč je odvisna med drugim tudi od tega, za 
katere izotope gre, kako dolga je njihova razpo
lovna doba, katere vrste žarkov oddaja, kakšno 
energijo imajo le-ti, katere kemične lastnosti ka
žejo elementi, kakšne so meteorološke razmere 
itd., itd. (Razpolovna doba je čas, v katerem raz
pade polovica (prisotne) radioaktivne snovi.) 

Podajao poljudno primerjavo: z ugotovitvijo, 
da ima Krka toliko in toliko litrov vode, še ni nič 
rečeno o tem, ali je voda zdrava ali strupena, 
čista ali umazana, bogata ali revna s kisikom. 

31. vprašanje: Ali se radioaktivne snovi lahko 
nakopičijo v rastlinah in organizmih? 

Odgovor: ^ ^ 
V vodnih rastlinah, kot tudi v določenih orga

nih rib in ptičev, pa tudi pri človpk\i 50 Opazili 
bistveno večje koncentracije aktivnosti, kot bi bi
lo pričakovati pj) koncentraciji ustrezne aktiv-
P.CSii v okolju. 

Kakšne vrednosti bodo izmerjene, je odvisno 
od mnogih različnih vplivov, ki jih, žal, pogosto 
ne moremo ugotoviti. Tako je izredno po
membno, da vemo, kdo in kje jih je meril in s 
kakšnimi aparaturami, kakšni pogoji okolja so 
vladali tam in kako dolgo, koliko strokovno la
hko zaupamo skupini ljudi, ki se s tem ukvarja, 
ali so tolikšne izmerjene vrednosti dobili tudi 
drugi. 

Del dogajanj pa je tako dobro znan, da so že 
možne dokaj zanesljive cenitve. Tako je možno 
dobro oceniti naročanje koncentracije radio
aktivnega joda na poti: trava - krava - mleko -
človekova žleza ščitnica. Nevarnosti, ki so s tem 
povezane, so upoštevali tako, da so reducirali ko
ličine radioaktivnega joda, ki uhajajo iz dimnika. 
Za kontrolo so uporabili merilna mesta, ki so bila 
razporejena v okolici jedrske elektrarne. 

Raziskave raziskovalnega zavoda za ribištvo v 
ZRN so dale dragocene rezultate za koncentracij
ske in obogatitvene procese obrečnih in obmor
skih prebivalcev. Drugim učinkom, ki povečujejo 
koncentracije, posvečajo potrebno pozornost z 
redno se ponavljajočimi kontrolnimi meritvami 
prizadetega biološkega materiala. Doslej so bila 
ugotovljena v ZRN le malenkostna povečanja 
aktivnosti. 

32. vprašanje: V kakšnem obsegu moremo ra
čunati z dednimi poškodbami in obolenji po dalj
ših časovnih obdobjih? 

Odgovor: 
Zvezna komisija v ZRN za varnost atomskih 

naprav je objavila naslednjo tabelo: 
Vrsta tveganja Poškodovanih oseb na leto. 

na vsak milijon prebivalcev 

NARAŠČANJE SKUTNE PROIZVODNJE 
EUKTRiCNf CNEROIJE V JUOOSLAVIJI 

M H B ton 
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To stran ste napisali sami! 

Zakaj so me pozabili? 
štirinajst let vestnega dela se ne bi smelo tako 

hitro pozabiti 

zidar sem bil štirinajst let 
'Uposlen pri SGP Pionir v Novem 

"lestu. V tem času sem neštetokrat 
^emeril, po snegu in blatu, pot od 
^ganjih sel do avtobusne postaje v 
^avti Vasi. Vsak dan sem moral 
Pfepešačiti tudi deset in več 
Kilometrov. Takrat še ni bilo 
'•elavskih avtobusov in tudi ne 
^Plih obrokov kakor danes. Zaradi 

naporov moči hitro poidejo in 
; o sem se moral pred sedmimi leti 
•nvaiidsko upokojiti. 

In tu se prično moje težave. Hu-
sodelavci in ko-

<!P u- hitro pozabili- Dokler 
w bil mlad in zdrav, sem delal in 

č/ radi, ko pa postane 
star in bolan, je vsem kamen 

^tike in je ^hnjen v pozabo. Še 
^nes mi zvenijo v ušesih direktorje-

poslovilne besede: „Bil si dober 
K delavec in te ne bomo ni-
L Pozabili." Žal je ostalo le pri 
san^ V vseh sedmih letih sem bil 

prvo leto povabljen na sreča

nje upokojencev tega kolektiva, kije 
vsako leto na Otočcu. Pa ne mislite, 
da sem žejen vina in potreben kosi
la! Rad bi sc le srečal s svojimi nek
danjimi sodelavci in se seznanil z no
vimi uspehi podjetja. Ko sem zad
njič srečal enc^ svojih bivših sode
lavcev, me je vprašal: „Jožc< zakaj 
pa nisi prišel na Otočec? " Močno 
me je prizadelo in komaj sem izt
isnil: „Saj nisem bil povabljen." Te
žak je občutek pozabljenosti, še te
žji krivičnosti. 

Na koncu naj še dodam, da nisem 
osamljen primer pozabe. Med vašča-
ni je še nekaj zidarjev, ki se prav ta
ko počutijo prizadrte. Res je, da 
smo slabo povezani s svetom in da 
živimo v skoraj „pozabljeni" vasi, 
imamo pa poštarja in pričakujemo, 
da bo le-ta prinašal v bodoče tudi za 
nas, upokojence, bolj razvesdjive 
novicc. 

Jože Irt, 
Drganja sela 18 

jjednarodna razstava psov 
Na razstavi v Ljubljani pričakujejo več kot 900 

športnih, službenih in lovskih psov 

v t *7-, avgusta bo v hali Tivoli 
Dsfivv u mednarodna razstava 
nih ,» PaSem* Po številu prijavljc-
zanim°V s?dimo, da bo razstava zelo 
Skun 'Va 'n VSekakor vredna ogleda. 
D»w £ JC Prijav'jenih preko 900 
VoHniu. pasem, kijih bodo 

iZ desetih evrop-

in ^ZstaVa j« razdeljena v dva dela, 
nievw Je« v soboto na sporedu oce-

nje športnih in službenih psov 

Morda tudi Vas 
pfikli krivica? 

(Napišite pismo, 
objavil ga bo: 

'^Dolenjski list« 

(.pri^vljcnih je nad 440 psov 41 raz
ličnih pasem), v nedeljo pa jc na 
vrsti ocenjevanje lovskUi psov (pri-

^javljenih je 42 pasem lovskih psov). 
Posebna privlačnost za obiskoval

ce bo vsekakor nastop šolanih služ
benih psov, ki bo na sporedu po za
ključnem ocenjevanju. Ti nastopi so 
na vseh preteklih razstavah pritegnili 
izredno število gledalcev. Vse infor
macije o razstavljenih psih bodo na
tisnjene v posebnem katalogu, ki ga 
bo moč kupiti na razstavi. 

Vabimo, da obiščete razstavo v 
čim večjem številu. 

Ocenjevanje lovskih psov goni
čev 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
Savski svet 

belokranjskega gradbenega podjetja 
BEGRAD, ČRNOMELJ 

r a z P i s u j e prosto vodilno delovno mesto 

RAČUNOVODJE 
lni reelekcija) 

^apdidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• sP'ošne pogoje 
• strokovne pogoje 

V|soka šola ekonomske smeri in najmanj 2 leti prakse v 
stroki 

V|Sja šola ekonomske smeri in najmanj 3 leta prakse v 
stroki 

Srednja šola ekonomske smeri in najmanj 5 let prakse v 
stroki 

• ^oralno-politična neoporečnost 

^ Snie sprejema delavski svet 15 dni po objavi v časopisu. 
ar>didate bomo obvestili o izbiri v 15 dneh po preteku 

^pis"ega roka. j 

Mile Vrga 

Zvest Črnomlju 
Mile Vrga že 20 let v 

Črnomlju 

V kasarni „Bela krajina" živi 
in dela človek, ki ga vsi poznajo 
in cenijo. Beseda je o Milctu 
Vrgi, kije sem prišel pred 20 leti 
kot golobrad mladenič iz Kordu
na. 

„Rad imam Kordun, vendar 
ne bom nikoli odšel iz Bele kraji
ne," pravi izkušeni starešina, ki 
do potankosti pozna svoje delo. 

Kot 15-leten fantič jc zapustil 
rodni Kordun in oblekel unifor
mo. V šoli jc bil odličen dijak in 
je kmalu postal tudi član ZK. 
Takoj po šolanju je prišel v 
Črnomelj in v 20 letih vzgojil ve
liko generacij vojakov, da bodo 
lahko jutri, če bo potrebno, bra
nili domovino. Za svoje požrtvo
valno delo jc bil večkrat pohva
ljen, nagrajen in odlikovan. 

„Najljubša mi je pozlačena di
ploma, ki sem jo dobil kot voz
nik borbenega vozila od koman
danta zagrebške vojne oblasti, 
generalpoTkovnika Džoke Jova-
niča, ko smo izvajali blizu Ko
čevja vajo, ki jo je gledal tudi 
vrhovni komandant tovariš Ti
to," je povedal Vrga. 

Lahko bi naštevali pohvale in 
nagrade, vendar je dovolj, če po
vemo, da v kasarni o njem stare
šine in vojaki govore vse najlep
še. Njegova enota je bila na pre
gledih in vajah vedno najboljša 
in jo postavljajo za zgled. Mileta 
niso pozabili tudi tisti vopki, ki 
so v njegovi enoti služili rok 
pred leti. Dobiva ogromno pisem 
od njih, kar tudi kaže, kako ga 
cenijo kot starešino in človcla. 

LAZAR DRA2IC 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

Agroservis Žabja vas 

'^^PlSUJE prosto delovno mesto 

^"^AGajmiCARKE 

l^oj}: 

2. strokovna izobrazba 
3 jj ®delovnih izkušenj 
f>js^°^'^^sna doba 60 dni 

^Nasto*^^ P'''jave vložite v roku 10 dni na navedeni naslov. 
^ ^ ̂ ^ela po dogovoru. 

ĆATEŠKANOĆ 
F SOBOTO, 2. avgusta ob 20. uri ) 

MARKSISTIČNI TECAJ 

Enota Rade Petroviča se jc zelo 
izkazala pri idejno-političncm uspo
sabljanju mladih komunistov. Sedaj 
je v enoti tečaj marksističnega 
izobraževanja, ki se ga udeležuje 
135 vojakov in starešin. Predvideno 
je, da bo tečaj trajal tri mesece, po
tem pa bi se začel nov, za nove voja
ke in starešine. Namen tega tečaja je 
tudi, da mlade ljudi privadi na samo
stojno proučevanje marksistične li
terature in idcjno-političnih doga 
janj v naši državi. Za formiranje tc^a 
tečaja sta najzaslužnejša Vukasin 
Calasan in Mitar Isaković, ki sta or
ganizatorja in predavatelj. 

USPEŠNI ARTILERISTI 

Ni bilo lahko najti dobro zama
skirano in skrito enoto tovariša 
Serdjiia Rabara, ki je bila na taborje
nju. pa smo jo le našli, nas stra
žar ni pustil naprej. Sele po dolgem 
pregovarjanju smo lahko prišli do 
komandanta Milenkovića. Kmalu 
smo se pridružili enotam, ki so šle 
na streljanje. Po uri pešačenja smo 
prišli na poligon, kjer artilcristi stre
ljajo. Rezultati so bili odlični. 

„V Rabarjevi enoti so vojaki in 
starešine za zgled in uspeh jc sad ne
prekinjenega vztrajnega dela," je po
vedal tov. Milenković. 

L. D. 

NI NUJNO 
da se uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. K pri
spevkom, ki jih pošiljate za ob
javo v našem tedniku, pripišite 
svoj celi naslov, sicer ne pridejo 
v poštev za tisk. Na posebne že
ljo pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za javnost tajno (pod
pisali ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor pa je 
pred sodiščem za resničnost na
pisanega odgovoren predvsem 
sam. 

URLDNlSTVO DL 

Spomin na lanski ex tempore v Novem mestu: prof. Andrej Pavlo-
vec (na desni) in slikar Janez Kovačič med urejanjem razstave v 
izložbi Mladinske knjige. (Foto: I. Zoran) 

Novo mesto in enajst palet 
dd jutri do 10. avgusta bo v Novem mestu 5. do

lenjska slikarska kolonija - Brez ex tempora? 

v Novem mestu se bo začela 
jutri 5. dolenjska slikarska kolo
nija. Enajst udeležencev, med 
katerimi so Branko Suhy, 
Evgen Sajovic, Boris Jesih, Ja
nez Kovačič in Ejub Begovič (iz 
Trebinja) že znani od lani, Čoro 
Škodlar, Boris Vavpotič, Jože 
Centa in drugi pa novinci, bo 
ustvarjalo svoja dela na temo 

Novo mesto-in njegovi prebi
valci". 

Komisar kolonije, ki jo tudi letos 
omogoča kolektiv Novoteksa, je 
spet prof. Andrej Pavlovec, ravnatelj 
škofjeloškega muzeja. Pri organiza
ciji bo pomagal s svojim sodelavcem 
Dolenjski muzej. Slikarji bodo do 
konca kolonije 10. avgusta stanovali 
v restavraciji Pri vodnjaku na novo
meškem Glavnem ti^u. V teh dneh 
je predviden tudi tradicionalni spre
jem udeležencev pri predsedniku no-

H C 

Tomaž Perko: KOSEC, olje, plat 
no,1972. 

vomeške občinske skupščine Jako
bu Beriču. 
• Že po tradiciji bo razstava del 
udeležencev pete kolonije odprta v 
Dolenjski galeriji v počastitev dneva 
republike. Nasledila bo razstavo par
tizanske grafike, ki jo imajo v na-, 
črt u za novomeški občinski praznik. 
Dela, ki I h bodo za razstavo pripra
vili udeleženci letošnje kolonije, bo 
nedvomno zanimiva tudi zavoljo pri
merjave s slikami, s katerimi so No
vo mesto in njegovo življenje skozi 
desetletja v olju, akvarelu, gvašu in 
drugih tehnikah umetniško oživlali 
likovniki starejših generacij, od Vav-
potiča, Lamuta in drugih do Jakca. 

Z delom v Novem mestu zaklju
čuje dolenjska slikarska kolonija po
membno obdobje načrtnega ohra
njanja sodobnega, tu in tam še 
arhaiičnega obraza dolenjske krajine, 
na slikarskem platnu. S tem se 
strnjuje tudi motivni krog umetni
škega upodabljanja doHne Krke. Kot 
se spominjamo, je kolonija prvi dve 
leti delala v Dolenjskih, v naslednjih 
dveh.letih pa v Šmarjeških Toplicah, 
od koder so slikarji s svojo paleto 
zajeli vse dolenjske domačijske in 
naravne zanimivosti, od mlinov do 
starih kozolcev in propadajočih do
mačij. 

Tradicionalnega ex tempora, ko 
so slikarji en dan kolonije posvetili 
slikanju Novega mesta in njegovih 
značilnosti ter takoj nato svoje iz
delke, na katerih se večkrat niti bar
va še ni dobro posušila, razstavilLv 
vidnih izložbah na Glavnem trgu, v 
Novoteksovi trgovini aH pri Mladin
ski knjigi, letos najbrž ne bo. 
Obiskovalci in ljubitelji umetnosti 
bodo s tem priloajšani, treba pa je 
reči, da pomeni cx tempore v že ta
ko kratko odmerjenem času za štu
dij motivov za .slikarje dodaten na-
r>or. 

L ZORAN 

Slovenski film in Pulj 
Trindesetletna bera: 62 slovenskih filmov 

Oči jugoslovanskega filmske
ga občinstva in kritike so od so
bote uprte v veliko platno pulj-
ske arene, kjer poteka 22. film
ski festival. V konkurenci sode
luje deset igranih celovečernih 
filmov, od tega trije slovenski 
(Čudoviti prah. Povest o dobrih 
ljudeh in Strah, medtem ko so 
Pomladni veter izbrali za infor
mativno sekcijo). 

PuHskemu festivalu zvesta sloven
ska filmska proizvodna jc do zdaj 
dobila že za veliko prgišče nagrad in 
priznanj. Prve in druge nagrade so se 
zlasti prva leta tega festivala kar 
vrstile — za Vesno, Trenutke odlo
čitve, Tri četrtine sonca. Balado o 
trobenti in oblaku, Ples v dežju itd. 
Sledila so manj uspešna Irta do 18. 
festivala, ko je bil osrednji film pri
reditve Rdeče klasje. Predlanskm je 
bilo uspešno Cvetje v jeseni, lani Let 
mrtve ptice. 

Ce izvzamemo Stigličev film 
Na svoji zemlji, ki je leta 1948 osvo
jil v Beogradu drugo državno nagra
do, je bilo do zdaj v Pulju nagrajenih 
26 slovenskih filmov (za scenarij, 
glavno vlogo, glasbo, kamero, režijo, 
film kot celotno delo). To je malo 
manj kot polovica vse slovenske 
filmske industrije, ki praznuje letos' 
30-letnico osnovanja. 

Slovenski filmski delavci so do 
zdaj posneli 62 celovečernih igranih 
filmov, od tega nekaj v koprodukciji 
z drugimi jugoslovanskimi studii. To 
ni velika bera, saj je proizvodna šele 
v zadnjih dveh letih stekla tako, da 
ustvarijo po štiri do pet filmov. Bero 
So zmanjševala nekatera sušna leta, 
saj 1954 ni bil posnet noben film, v 
nekaterih letih pa komaj po eno ali 
dve deli-

V proizvodnji jc slovenska kine
matografija zasledovala najrazličnej
še zvrsti, od akcijskih in psiholoških 
filmov do dram. Zajemala jc iz zgo
dovine, polpreteklih in sedanjih dni. 
Več filmov jc bilo posnetih po zna
nih literarnih delih slovenskih in ju
goslovanskih avtorjev. Nekaj filmov 
jc bilo narejenih nalašč za mladino 
(npr. Kekcc). 

Puljski festival je kajpak spodbu
da tudi za slovensko kinematografi
jo. Včasih pa sc preveč zdi, da Slo

venci ustvarjamo filme samo za ta 
festival. Nemalokrat se celuloidni 
trak niti dobro ne posiiS, ko že go
vorimo o prikazovanju v veliki areni. 
Zadnje čase je precej slišati o zadre
gi, v kateri se je znašel slovenski 
film. Trdijo, da ni dobrih (primer
nih) scenarijev in da je tudi produ-
centov vse manj. Pb teh trditvah tu
di denarja ni na pretek. Vendar v isti 
sapi ugotavljajo, da so težave pre-, 
hodne in da lep§ časi šele pridejo. 

Plremakniti bi se moralo še nekje, 
namreč da bi slovenski filmi pogo
steje obiskovali slovenske kinema
tografe. Od tod namreč občutek, da 
delajo pri nas filme samo za festiva
le. 

I. ZORAN 

kultura 
in 

izobra
ževanje 

Prastaro modrost o tem, da 
ima piramida osnovo in vrh in da 
mora vsak, kdor hoče na vrh, za
četi od spodaj, je nedavno vrgel 
v obraz pisatelj Tone Svetina, ko 
je na trebanjskih pogovorih o 
kulturni ustvarjalnosti v NOB in 
njenem pomenu danes (pogovo
rom smo prejšnji teden še enkrat 
prisluhnili na TV) govoril o za
nemarjanju literature, ki „gre", 
in tisti „visoki", ki jo pošiljajo 
na „predelavo" v Vevče. 

Kaj je s 
piramide? 
Po Svetinovem mnenju bi mo

rala „uradna" kritika naposled 
spregledati, da obstaja poleg ta
ko imenovane avantgarde tudi 
taka literatura, po lateri sega 
staro in mlado brez posebn^a 
priporočila kritikov. Pri tem je 
imel avtor „Ukane" v mislih tudi 
tekste, ki obravnavajo narodno
osvobodilni boj, od tistih, ki jih 
pišejo priznani pisatelji, do onih, 
ki nastajajo pod nemalokrat ne
veščo roico nekdanjih partiza
nov. 

Kot so nekajkrat poudarili v 
teh pogovorih, bi morali nasploh 
spremeniti odnos do tiste kultu
re, umetnosti in literature, ki je 
bila zasejana med NOB kot ne
premagljivo orožje miselnosti in 
v kateri korenini, oziroma bi 
morala biti njena posledica tudi 
dandanašnja ustvarjalnost. Gre 
za to, da bi moral priti y tej 
ustvarjalnosti do izraza tisti nas 
človek, ki mu ni vnemar boj za 
socializem in za vse tiste vrline 
in vrednote, ki so se tolikokrat 
prekalile že v NOB in revoluciji, 
ki še vedno traja. 

^ J. JUST 

PRIZNANJI 
ZA NASA FILMA 

Na filmskem festivalu v Moskvi je 
bila deležna priznanja tudi jugoslo
vanska fihnska ustvarjalnost. V kate
goriji mladinskih filmov je dobilo 
delo „Deček in violina" srebrno me
daljo, „Užiška republika", epopeja 
iz naše narodnoosvobodilne vojne, 
pa posebno priznanje festivalske ži
rije. 

ŠOLO ZAPUSTILO 
150 DIJAKOV 

Tehniško srednjo šolo v Krškern 
je letos kon^lo 60 dijakov, pokli
cno šolo prav tako 60, delovodsko 
pa devetnajst. Nove generacije bodo 
miele že boljše možnosti za študij. 
Do prihodnjega leta bodo ^adUi 
ob šoli novo halo za delavnice, ki bo 
merila 1126 kvadratnih metrov. Ob
stoječe delavnice bodo delno izkori
stili za kabinetni pouk, za laborato
rije itd. 

^ " .y:.V;*Y r- V "  

LIKOVNA MAPA - Mladi likov
niki na kočevski gimnaziji so izdali 
likovno mapo, ki vsebuje devet ori
ginalnih odtisov grafik. Zavoljo teh
ničnih ovir je iz^ mapa le v petnaj
stih izvodih, čeprav so jo želeli izda
ti v večji nakladi. 

Zgodovinsko-dokumentame 
razstave o razvoju NOB in ljud
ske oblasti, prirejene ob 30Jet-
nici osvoboditve na Dolenj
skem, so bile dobro obiskane. 
Razveseljivo je, da sije razstave 
ogledala tudi mladina. 

ZANIMANJE ZA JAKCEVE 
GRATIKE - Razstavo 80 partizan
skih grafik in linorezov Božidarja 
Jakca v avli koncertne dvorane Va-
troslava Lisinskega v Zagrebu je 
obiskalo nad 20.000 ljudi. Razstav
ljena so bila predvsem dela, nastala v 
letih 1942 - 1945, iz časa, ko je bil 
umetnik aktivni udeleženec Obisko
valci so na razstavi lahko videli tudi 
portret predsednika Tita in portrete 
mnogih drugih znanih revolucionar
jev in borcev. 

JUBILEJ • DOLENJSKEGA 
MUZEJA - Letos mineva 25 let od 
ustanovitve Dolenjskega muzeja v 
Novem mestu. Direktor inl Peter 
Ivanetič, ki vodi to ustanovo šele 
nekaj tednov (po upokojitvi prof. 
Janka -Jarca), jc dejal, da kak^e 
večje manifestacije v ^ezi s tem ju
bilejem ne predvidevajo, bodo pa iz
dali ponatis Vodnika po Novem me
stu, ki bo za to priložnost vsebinsko 
razširjen. 

PTUJSKA KULTURNA SREČA
NJA - V Ptuju bo priredila kultur
na skupnost III. ptujska kulturna 
srečanja. Pod tem naslovom se bo 
od 8. avgusta do 30. septembra 
zvrstilo več prireditev z namenom, 
da bi tudi prebivalstvo na manj raz
vitem območju „okusilo" najrazlič
nejše kulturne dosežke. 

DOLENJSKI UST 5 



ŠTIPENDIJE! 
Izvršni odbor skupne komisije podpisnic samoupravnega spo
razuma o štipendiranju učencev in študentov v občini Novo 
mesto 

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE IZ ZDRUŽENIH 
SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 1975/76 

Na razpis se lahko prijavijo: 
— učenci in študenti s stalnim bivališčem v občini Novo 

mesto 
— učenci in študenti iz drugih republik, ki prejemajo kadrov

sko štipendijo TOZD v novomeški občini. 

Polovica mesečnega dohodka na družinskega člana ne sme 
presegati: 
— za učence 1.550 dinarjev (za šolanje zunaj kraja stalnega 

bivališča), 1.250 dinarjev (za vozače do 20 km) ali 1.100 
dinarjev, če se šolajo v kraju stalnega bivališča; 

— za študente pa ne 1.650, 1.350 oziroma 1.200 dinarjev. 

Pravilno izpolnjenemu obrazcu „Prošnja za štipendijo" 
(obrazec DZS 1,65) je treba priložiti: 
— potrdilo o vpisu v šolo za šolsko leto 1975/76, 
— prepis (fotokopijo) zadnjega šolskega spričevala oziroma 

potrdilo o opravljenih izpitih, 
— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih čla

nov, 
— potrdilo o višini otroškega dodatka za prosilca oziroma 

izjavo, da ga ne prejema, 
— lastnoročno izjavo, kam je zaprosil za kadrovsko štipendi

jo in kje je bil odklonjen, • 
— za samohranilce mnenje skrbstvenega organa. 

Potrdila o dohodkih staršev v obrazcu prošnje se morajo 
nanašati na leto 1974, potrdilo o višini otroškega dodatka se 
mora nanašati na zadnjo odločbo, ostale podrobnosti so raz
vidne iz navodil za izpolnitev obrazca. 
Prošnje z vsemi zahtevanimi prilogami sprejema Komunalni 
zavod za zaposlovanje. Novo mesto. Glavni trg 7. 
Za učence poklicnih in srednjih šol poteče rok za prijavo 31. 
8. 1975, za študente višjih in visokih šol pa 30. 9. 1975. 
Nepopolnih prošenj in prošenj, vloženih po roku, komisija 

• ne bo obravnavala. 
Prosilci, ki že prejemajo štipendijo organizacij združenega 
dela ali iz skladov pri samoupravnih interesnih skupnostih 
(kadrovsko štipendijo), imajo pravico zaprositi za dopolnilno 
štipendijo iz združenih sredstev. 
Prošnjo z enako dokumentacijo in prepis pogodbe kadrov
skega dela štipendije naj ti učenci in študenti pošljejo na 
Komunalni zavod za zaposlovanje. Novo mesto. Glavni trg 7. 

izvršni odbor skupne komisije podpisnic samouprav
nega sporazuma o štipendiranju učencev in študentov v 
občini Novo mesto. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
Komisija za volitve in imenovanja ter kadrovske zadeve pri 
občinski skupščini Novo mesto 

RAZPISUJE vodilno delovno mesto 

RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA „MAJDE 
ŠILC" VŠMIHELU. 

POGOJI: poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnje
vati še pogoj po 56. členu zakona o srednjem šolstvu. 
Pismene ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi in s krat
kim življenjepisom je treba poslati v 15 dneh po objavi razpi
sa Komisiji za volitve in imenovanja ter kadrovske zadeve 
občinske skupščine Novo mesto. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA 

Po sklepu sveta krajevne skupnosti Sevnica delegacije krajev
ne skupnosti Sevnica v občinski skupščini, delegacije za sa
moupravne interesne skupnosti krajevne skupnosti Sevnica 
in predstavniki uličnih- in vaških odborov SZDL na območju 
Krajevne skupnosti Sevnica 
vabijo k sodelovanju za prosto delovno mesto 

TAJNIKA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SEVNICA. 

Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še nasled
nje: 
1. šolska izobrazba: VŠ ekonomske ali pravne smeri in 2 leti 

prakse, 
2. šolska izobrazba: srednja ekonomska ali srednja admini

strativna šola, in 5 let prakse, 
3. kandidat mora biti družbeno-politično in ekonomsko raz-, 

gledan, 
4. kandidat mora imeti smisel za komuniciranje z občani, 
5. poskusno delo tri mesece. 

Kandidati naj pošljejo prošnjo z dokazili Komisiji za volitve 
in imenovanja pri Občinski skupščini Sevnica. 
Razpis velja 15 dni po objavi in bodo kandidati o rezultatu 
obveščeni v roku enega tedna. 
Če v tem času razpis ne bo uspel ali prijavljeni kandidati ne 
bodo ustrezali razpisnim pogojem, velja razpis do zasedbe 
delovnega mesta. 
Osebni dohodek je določen v višini povprečja vodilnih delav
cev v gospodarstvu in negospodarstvu. 
Krajevna skupnost ne razpolaga s stanovanjem za kandidata. 

SCHIEDEL — YU — , 
Kamin, diipnik št. 1 
v Evn  ̂
proizvaja in dobavlja 

GRADNJA 
ŽALEC 

/^PROSTO DELOVNO MESTO! ' 
Krajevna skupnost Krško 

o b j a v l j a  p r o s t o  d e l o v n o ,  m e s t o  

TAJNIKA 

Pogoji: Dokončana srednja šola gradbene ali ekonortiske 

smeri z najmanj 5 letno prakso. Kandidat mora imeti moral-
no-politične kvalitete. 
Rok prijave naj bi bil 30 dni po objavi razpisa. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
/O ljubljanska banka 
DELAVSKI SVET LJUBLJANSKE BANKE, PODRUŽ
NICA KOČEVJE, 

r a z p i s u j e  p r o s t o  d e l o v n o  m e s t o  ' 

POMOČNIKA DIREKTORJA PODRUŽNICE 
IV. SKUPINE 
(ni reelekcija) 

Pogoji: kandidati za razpisano delovno mesto morajo po
leg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati 5e 
naslednje: 
— da imajo visoko strokovno izobrazbo in nad 5 let ustrez

nih delovnih izkušenj, ali višjo strokovno izobrazbo ter 
nad 10 let ustreznih delovnih izkušenj, ali srednjo strokov

no izobrazbo ter nad 20 let ustreznih delovnih izkušenj.' 
— pasivno znanje najmanj enega tujega jezika; 
— da so moralno-politično neoporečni. 
Kandidati naj pošljejo vloge z ustreznimi dokazili v roku 15 
dni po objavi na naslov: Ljubljanska banka, podružnica Ko
čevje, Ljubljanska c. 9 — „Kadrovska služba". 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 45 dneh po objavi raz-

.pisa. 

ljubljanska banka 
Na Ittni oddih ob morju 
s hranilno knjižico in 
tifcoCim raSunom pri Ljubljanski banki 

S hranilno knjižico pri Ljubljanski banki la' 
hko odslej dvigate na vseh poštah v nave
denih krajih od Savudrije do Metkovića dn  ̂
vno do 4.000.- dinarjev, če je hranilna knjiži' 
ca izstavljena na vaše ime in dnevno do 
1.000.- dinarjev, če je hranilna knjižica izstav
ljena na prinesitelja. 
Tudi lastniki tekočih računov odslej lahko 
dvigate gotovino s čeki na vseh poštah v na' 
vedenih krajih ter s čeki plačujete poŠtno 
storitve in druge obveznosti. 

POŠTE V KRAJIH: 

1. Babindub 
2. Badema 
3. Bakar " 
4. Bakarac 
5. Bale 
6. Barban 
7. Bašćanska Draga 
8. Baška 
9. Belej 

10. Beli 
11. Benkovac 
12. Betina 
13. Bibinje 
14. Biograd 
15. Bjelina (Dalmacija! 
16. Boljun 
17. Boraj a 
18. Božava 
19. Brbinj 
20. Bribir 
21. Bribirske Mostine 
22. Brioni 
23. Brod Maravice 
24. Brod na Kupi 
25. Brseč 
26. Brtonigla 
27. Buje 
28. Buzet 
29. Cerovlje 
30. Cres 
31. Crikvenica 
32. Crni Lug 
33. Čabar 

34. Čavle 67. Karojba 100. 
35. Delnice 68. Kastav 101. 
36. Dobri nj 69. Kaštel ir 102. 
37. Dramalj 70. Kistanje 103. 
38. Drivenik 71. Klana ^104. 
39. Drniš 72. Klenovica Žrnovica 105. 
40. Djevrske 73. 
41. Ervenik 74. 
42. Fažana 75. 
43. Filip Jakov 76. 
44. Fužine 
45. Galižana 
46. Gerovo 
47. Goli Otok 
48. Golubić 
49. Gračišće 
50. Grižane 
51. Grožnjan 
52. Hreljin 
53. Ičići 
54.llovik 
55. Ist 
56. Jablanac 
57. Jedranovo 
58. Jelenje 
59. Jezera 
60. Jurdani 
61. Jurjevo 
62. Kali 
63. Kanfanar 
64. Kaprije 
65. Karin 
66. Karlobag 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 
95, 
96, 
97, 
98, 
99, 

Knin 
Kolan 
Koromačno 
Kosovo 
Kostrena 
Kraljevica 
Krapanj 
Krasica 
Krasno Polje 
Krivi Put 
Križišče 
Krk 
Krnica 
Kršan 
Kukljica 
Kupjak 
Kuželj 
Labin 
Lanišće 
Ledenice 
Lič 
Livade 
Lokve 
Lopar 
Lovran 
Lovreč 
Lozovac 

Lu koran 133. 
Lukovo 134. 
Lukovo Sugarje 135. 
Lun 136. 
Lupoglav 137. 
Mali Lošinj 138. 

106. Malinska 139, 
107. Marčana 140, 
108. Martinščica 141. 
109. Matulji 142. 
110. Medulin 143. 
111. Medveja 144. 
112. Molat 145. 
113. Momjan 146. 
114. Moščeniška Draga 1^7, 
115. Motovun 148. 
116. Mrkopalj 149, 
117. Mune 150, 
118. Murter 151. 
119. Nedešćina 152. 
120. Nerezine 153. 
121. Nevidjane 154. 
122. Nin 155. 
123. Njivice 156. 
124. Novalja 157, 
125. Nova Vas 158, 
126. Novigrad (Dalmacija) 159, 
127. Novigrad (Istra) 160. 
128. Novi Vinodolski 161. 
129. Obrovac 162. 
130. Oklaj 163. 
131. Olib 164. 
132. Omišalj 165. 

Opatija 
Oprtalj 
Padjene 
Pag 

Pakoštane 
Pašman 
Pazin 
Perković 
Petrćane 
Pićan 
Pirovac 
Plavno 
Plešce 
Plomin 
Podpićan 

Polača 
Polača kod Knina 
Poličnik 
Poreč 
Porozine 
Posedarje 
Povijana 
Praputnjak 
Preko 
Premantura 
Premuda 
Prezid 
Pridraga 
Primošten 
Privlaka (Dalmacija) 
Prvić Luka 
Pula 
Punat 

166. Rab 198. 
167. Rabac 199. 
168. Radučić 200. 
169. Raša 201. 
170. Rava 202. 
171. Ravna Gora 203. 
172. Ražanac 204. 
173. Rijeka 205, 
174. Roč 206. 
175. Rogoznica 207, 
176. Rovinj 208. 
177. Ružić '209. 
178. Sali 210. 
179. Savudrija 211. 
180. Selce 212. 
181. Senj 213. 
182. Senjska Draga 214. 
183. Sestrunj 215. 
184. Silba 216. 
185. Siverić ' 217. 
186. Skrad 218. 
187. Skradin 219. 
188. Slum 220. 
189. Smilčić 221. 
190. Stankovci 222. 
191. Starigrad 223. 
192. Starigrad 224, 

Paklenica 

193. Strmica 
194. Sukošan 
195. Sušak 
196. Sveti Petar u Šumi 
197. Svetvinčenat 

Šapjane 
Šepurine 
Šibenik ^ 
Šilo 
Široke 
Škrljevo 
Šmrika 
Šušnjevica 
Tar 
Tijesno 
Tinjan 
Tkon ^ 
Tribalj 
Tribalj Krušica 
Tribunj 
Trget 
Tršće 
Ugljan 
Umag 
Unešić 
Unije 
Veli Iž 
Veli Lošinj 
Veli Rat 
Vinjerac 
Vir (Dalmacija) 
Viškovo 

225. Višnjan 
226. Vižin ada 
227. Vodice 
228. Vodnjan 
229. Vrata 
230. Vratnik Melnice 
231. Vrbnik 
232. Vrsar 
233. Vrsi 
234. Zadar 
235. Zaton 
236. Zemunik 
237. Zlarin 
238. Zlobin 
239. Ždrelac 
240. Žegar 
241. Žirje 
242. Žman 
243. Žminj 

• IKB SPLIT 
V krajih: 

1. Biograd 
2. Blato 
3. Cista Provo 
4. Drniš 

5. Drevno 
6. Gradac 
7. Hvar 
8. Imotski 
9. Jelsa 

10. Kaštel No*" 
11. Knin 
12. Korčula 
13. Livno . 
14. Ljubuški 
15. Makarska 
16. Metković 
17. Mostar 
18. Omiš 
19. Posušje 
20. Sinj 
21. Solin 
22. Split 
23. Stari Grad 
24. Sučuraj 
25. Supetar 
26. Trilj 
27. Trogir 
28. Vela Luk 
29. Vrgorac 
30. Vis 
31. Zadar 

S hranilno knjižico ali tekočim 
pri Ljubljanski banki lahko dvigate ^ . 
nar tudi v enotah vseh poslovnih ba 
vzdolž naše jadranske obale. 
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Komisije za ugotavljanje izvora premoženja je rodila velika 
akcija za odpravo socialnih razlik. Že takoj na začetku so 
dobile nalogo raziskati premoženje občanov, ki so obogateli 
v sumljivih okoliščinah (z utajo davkov, prekupčevanjem, 
bogatenjem na račun drugih občanov ali družbe itd.). V no
benem primeru niso vzele na piko premoženja, ustvarjenega s 
poštenim delom in v „igri" čistih računov. Začetni spiski so 
bili dolgi, v nadaljnji proceduri, ko so zadeve šle na tožilstva 
in na sodišča, so se primeri zdesetkali. V več primerih so bile 
obravnavanim občanom na koncu postopka izdane odločbe, 
da morajo premoženje, ustvarjeno po nezakoniti poti, vrniti 

Pomembnejša je preventivna dejavnost komisij, nenehen 
strah in šiba k utajam, prevaram, nečistim računom in-sploh 
nezakonitim poslom nagnjenih ljudi. To preventivnost so zla

sti podčrtavali, kadar je bila beseda o uspešnosti komisij in 
celotne akcije za odpravo socialnih razlik v partijskih in dru
gih 'družbenopolitičnih krogih. Po začetnem zagonu in po-
črpanju uporabnih predlogov so komisije solidarnostno „zlo^ 
žile krila" in se umaknile v kot kot boksar po končani rundi. 
Odmora potem kar ni hotelo biti konec, tako da se je „gong 
oglasil" ponekod čez več mesecev, tu in tam šele čez leto 
dni. To je opravičljivo samo v toliko, v kolikor se komisije 
niso ujele z delom iz objektivnih razlogov (preobremenjenost 
članov, nestrokovna pripravljenost, zastoji pri podajanju 
predlogov itd.). 

Akcija, v kateri smo povpraševali po delovanju komisij na 
Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, je pokazala splošno 
razvodenelost, n^zagretost za delo, nezainteresiranost čla

nov, da bi še nadalje delali v teh organih. Zakaj? Skoraj v isti 
sapi so odgovarjali: ni pomoči in spodbude od zunaj in ni 
ljudi (strokovnih tajnikov), ki bi bili sposobni pripravljati 
gradiva. 

Mnogokje so komisijo imenovali, sestala pa se ni. Kaj je 
potem z nenehno navzočnostjo, s tako imenovano preventiv-
nostjo teh družbenih organov?. V takem stanju bi še kdo 
utegnil pomisliti, da je neupravičene bogatine odnesel prvi 
val in da živijo zdaj pošteno vsi občani. Sicer pa prisluhnimo 
mnenjem iz posameznih občin, kjer so na naša vprašanja 
odgovarjali predsedniki in tajniki komisij (razen v Krškem, 
kjer še niso dobili človeka za predsednika in tudi še niso 
imenovali komisije). 

Poštenost-moda? 
Franc Nahtigal, predsednik 

novomeške komisije za ugotav
ljanje izvora premoženja, pravi, 
da se ta komisija ne more po
hvaliti z delom. „V svoji man
datni dobi (pol leta) se je sesta
ja le enkrat. Za tako mirovanje 
je več razlogov, glavni je, da ko-
n^isija še ni popolna. Nima taj-
•^'ka, ki naj bi sprejemal prijave, 
zbiral, urejal in preverjal podat-
ke o premoženju obravnavanih 
občanov. Skratka, ni človeka, 
ki bi pripravljal gradivo za seje, 
pziroma izvrševal sklepe komisi-
je. Do zdaj je te posle opravljal 
5®kretar občinske skupščine Jo-
ze Florjančič, ki pa pravi, da je 
preobremenjen z drugim de-

. V pogovoru s Florjančičem 
predsednikom ObS Jakobom 

eričem je Nahtigal zvedel, da 
komisija dobila tajnika v 

Septembru. Torej se večja aktiv-
•^0^ komisije obeta za jesen. 

Nezasedeno mesto tajnika pa 
edini razlog za nedelavnost 

omisije. „Povedati moram," 
Pi'avi Nahtigal, „da komisija v 

ern sestavu še ni prejela nobene 
prijave o občanu, ki bi ga bilo 
Potrebno obravnavati. Ali so 
institucije, družbenopolitične 

rganizacije in občani, ki naj bi 
11 prijavitelji, na svojo dol-

pozabili ali pa so morda 
cani začeli neupravičeno bo-
eti na bolj pošten način." 

kn • problemi, ki naj bi jih 
nriisija obravnavala in reševa-

potrebno resneje lo-
I' ""Vojo dolžnost bo moral 

^jPrej izpolniti organ občinske 
^kupščine, ki je zadolžen za ka-

rovsko izpopolnitev komisije, 
prav bi bilo, da bi do teh vpra-
anj zavzele stališča tudi druž-

P®.n°politične organizacije. Za-
•" komisija tudi v pri-

nje ne bo prejemala prijav o 
^upravičenem bogatenju, ne 

if^ela mnogo dela, vsi pa bo-
o Živeli v veri, da je poštenost 

o^ala moda tudi v naši obči-
; le prepričan predsednik ko-

Nahtigal. 
I. Z. • 

Za zdaj: le 
na papirju 

Črnomlju so novo komisi-
2en"^ ^,9°^avljanje izvora premo-
^'llad '6tos 14. maja. 
Čni ®3djuk, referent na dav-
tgi •V'^'^^vi, ki so ga določili za 
ni «1 P*"^^!' da se komisija še 

dal 
riihče pobude za sestanek, 

•^ai je razlog? 

Prej •' P''®dlogov, podatkov. 
J JG le davčna uprava dajala 

Mladen Badjuk 

.. 

Je premoženje 
(nenadzorovano? 

jih je dobila v obravnavo prej
šnja komisija, ni bil niti en po
stopek izpeljan do konca. Zave
damo se, da pričakuje javnost 
rezultate, le-te zahtevajo od ko
misije tudi družbenopolitične 
organizacije. Dajte, storite že 
kaj! slišim. Predlagajte, brez po
datkov komisija ne more delati, 
odgovarjam. Za naprej, mislim, 
bo bolje. Dal bom pobudo, da 
bi se komisija pri delovanju na
slonila na krajevne skupnosti, 
kjer bolj poznajo problematiko 
in imajo tudi natančnejše po
datke o občanih, ki bi jih lahko 
osumili neupravičenega bogate
nja." 

Badjuk tudi meni, da komisi
ja ne bo zadovoljivo delala vse 
dotlej, dokler ne bo dobila po
klicnega strokovnega tajnika. 
Rešitev, da so za zdaj tajnika 
poiskali v davčni upravi, ki ne
malokrat s svojim rednim de
lom ne more priti na tekoče, ni 
bila dobra. „Poleg tega bi rad 
pripomnil, da se sam ne čutim 
dovolj sposobnega, če izvza
mem, da tudi časa nimam," 
pravi o sebi Mladen Badjuk. 

Delati ali 
zamenjati 

„Metliška komisija za ugotav
ljanje izvora premoženja ne dela 

^''^divn L 
0(j " Komisiji. Zdaj ni pobud 
'uje^ Morda zato, ker de-
kjer ° ̂  rnestu, ki je majhno in 
Morri® seboj poznamo, 
lon pravim, ker je lahko raz-

* y da do zdaj od 
®stih, sedmih primerov, ki 

^358) - 31. julija 1975 

Milan Baje 

že vsaj eno leto. Vzrok je v tem, 
ker nimamo tajnika, ki bi se po
svečal samo delu komisije. Se
danji, ki je hkrati davčni in
špektor, je preobremenjen. Pri
tiskal sem na davčno upravo in 
občinsko skupščino, da bi to 
vprašanje uredili, pa nič. Na 
prvi seji občinske skupščine 
bom zahteval, naj delegati 
obravnavajo delovanje komisije. 
Ker tako ne more več naprej, 
bom vztrajal: ali se delo začne 
resno ali pa naj skupščina se
danjo komisijo razpusti in ime
nuje novo." 

Tako Milan Baje, predsednik 
komisije v Metliki, ki mu ni vse
eno, kako ta družbeni organ 
opravlja poslanstvo in kaj o 
njem menijo ljudje. Čeprav po
meni biti v komrsiji nemalokrat 
biti tudi pod pritiskom tistih, ki 
neradi vidijo, da jim kdo gleda 
pod prste ali v lonec, se Baje 
dela ne boji in si tudi ne dovo
ljuje vplivati, da bi deloval dru

gače, kot ima komisija napisano 
v načelih. O učinkovitosti pa 
pravi še: „Večje zadeve smo za
jeli že prej, veliko pa je še ne
razčiščenega, posebno primeri, 
stari pet, deset, pa tudi več let. 
Pripomniti moram, da komisija 
vseskozi ni bila deležna kakšne 
posebne pomoči, delala je 
osamljena, zato tudi rezultati 
niso taki, kot jih družba od nas 
zahteva." 

Poročilo 
zavrnjeno 

Sevniški izvršni svet je poro
čilo komisije za ugotavljanje iz-

Anton Medved 

vora premoženja spomladi za
vrnil. Novo poročilo, ki so ga 
pripravili kmalu zatem, je šlo 
najprej v delegacije. Delegacije, 
zlasti tiste za zbor krajevnih 
skupnosti, z besedilom niso bile 
preveč zadovoljne. Predsednik 
komisije Anton Medved ugotav
lja, da ocenjujejo za uspešno le 
preventivno delovanje te komi
sije. 

„Dela je dovolj, komisija se 
redno sestaja, seje so polnošte-
vilne," pravi Medved. Do seda
nje sestave so prišli, kakor pravi 
tudi poročilo, šele po trikratni 
kadrovski preosnovi. Komisija 
je bila osamljena, da so se člani 
že spraševali, čemu toliko se
stankov, ko ni pravega razume
vanja. Največje težave so bile 
namreč pri zbiranju podatkov; 
ker jih ni bilo, so sledila posve
tovanja: od sestanka predsedni
kov in tajnikov krajevnih skup
nosti kot dobrih poznavalcev 
razmer na terenu do razširjene 
seje s predstavniki družbenopo
litičnih organizacij, UJV, tožil
stva, sodišča, javnega pravobra
nilstva, PM, inšpekcijskih služb 
in upravnih organov. Manjši 
uspehi so tudi zavoljo tega, ker 
mesto tajnika ves čas ni ustrez
no zasedeno. Stvar nameravajo 
rešiti tako, da bodo v občinski 
upravi namestili referenta za 
kaznovanje davčnih prekrškov, 
ki bi bil hkrati tiidi tajnik komi
sije. Med uspehe štejejo dejstvo, 
da davčna uprava ustrezno od
merja davke in s tem onemogo
ča utaje. Do zdaj so en primer 
odstopili okroženmu tožilcu, 
nekaj pa jih še obravnavajo. 

A. Ž. 

Še nič do konca 
V času naše akcije je bil 

predsednik trebanjske komisije 
za ugotavljanje izvora premo
ženja na dopustu. Mihelca Pe-
skar, strokovna tajnica komisi
je, sicer načelnica davčne upra
ve, je menila! 

„Do konca ni izpeljan noben 
postopek. To je glavni razlog, 
da še nismo pripravili poročila 
za delegate občinske skupščine, 
prepričana pa sem, da bomo to 
lahko storili septembra." 

Komisija je obravnavala '11 
predlogov, vendar v petih pri
merih ni bilo razloga za uvedbo 
postopka. Dva sta že pred izda
jo sklepa o uvedbi postopka do
kazala, da je sum o njunem pre
moženju neutemeljen. V obde
lavi so še trije primeri. Dva sta 
pred koncem, v enem pa je bila 
izdana odločba zaradi nenapo
vedanega dohodka. Odločba še 
ni pravnomočna. 

Peskarjeva je povedala, da so 
do zdaj s predlogi največ poma
gale družbenopolitične organi
zacije, zlasti ZK. Tako se je zna
šlo v mapi komisije pet novih 
predlogov. „Ko začnemo obrav
navati predlog, je tu že obširna 
raziskava, ki se zavleče na pol 
leta. Težko je dokazovati ti
stim, ki le veliko trošijo. Od 
zadnjih predlogov smo dva 
obravnavali že v predhodnem 
obdobju." 

Peskarjeva je prepričana, da 
bi bili pri delu uspešnejši, če bi 

Predsednik Pibernik je takoj 
po sprejemu dolžnosti odšel k 
predsedniku izvršnega sveta, da 
bi se dogovoril, kako bo s tajni
kom. Za imenovanje tajnika je 
namreč občinska skupščina po
oblastila izvršni svet. Ppskušali 
so dobiti nekoga za opravljanje 
te funkcije, vendar se do danes 
to ni posrečilo. Vsakdo odkla
nja tako delo, zato je izvršni 
svet sklenil sistemizirati tajni
ško mesto in objaviti razpis v 
dnevnem časopisju. % 

Komisija za ugotavljanje iz
vora premoženja v Brežicah se 
je po izjavi tovariša Pibernika 
pozanimala za nerešene proble
me pri bivšem tajniku in na dav
čni upravi. Predsednik se je 
oglasil tudi pri javnem tožilcu 
in zvedel, da ta nima primerov, 
ki naj bi jih komisija obravnava-

Mihelca Peskar 

pojave neupravičenega bogate
nja nenehno spremljali od za
četka. Člani komisije so priza
devni, tudi v prejšnji sestavi, ko 
ni bilo namestnikov, so se ude
leževali sej. 

A. ŽELEZNIK 

Brez tajnika delo 
stoji 

Brežiška občinska skupščina 
je imenovala komisijo za ugo
tavljanje izvora premoženja fe
bruarja letos. Njen predsednik 
je Rudolf Pibernik. Na vpraša
nje, kako se je komisija lotila 
dela, .je odgovoril, da se brez 
strokovne pomoči ne more 
oprijeti nobene naloge. 

Rudolf Pibernik 

la. A čeravno bi jih tožilec imel, 
jih komisija brez strokovne po
moči ne bi mogla reševati. To
variš Pibernik upa, da bodo 
stvari stekle, ko bo tajniško me
sto sistemizirano, saj bodo delo 
laže opravljali s stalno zaposle
nim kot s hohorarnim tajni
kom, kakršnega so iskali do se
daj. 

J. T. 

Ultimat komisije 
Darinka Novak, tajnica ko

čevske komisije za ugotavljanje 
izvora premoženja, je povedala: 

,,Naša komisija je od ustano
vitve dobila 6 pobud za uvedbo 
postopka za odmero davka od 
neupravičeno pridobljenega 
premoženja. Izdali smo 5 skle
pov o uvedbi, postopka za od
mero davka. Štirje prizadeti so 
se pritožili. Dvema sta bili pri
tožbi zavrnjeni, dvema pa ugod-
no rešeni. Torej je treba zdaj 
speljati do konca ta dva postop
ka, kar pomeni, da moramo 
ugotoviti tisti del premoženja, 
ki je večji, kot so znašali do
hodki teh dveh občanov. Dobili 
smo tudi 182 obvestil o načinu 
in viru pridobitve premoženja. 
Od tega smo doslej pregledali 
20 obvestil, ostalih pa še ne. 

Komisija je zahtevala od ob
činske skupščine, naj imenuje 

poklicnega oziroma stalnega taj
nika, ker bo le potem lahko de
lo komisije uspešno. Dokler ne 
bo imenovan stalni tajnik in do
kler delo članov komisije, ki je 
zelo odgovorno in naporno, ne 
bo plačano, se komisija sploh 
ne bo več sestala. 

Skupno je imela doslej 12 
sej, zadnjo maja. Udeležba je bi
la skoraj vedno 100-odstotna. 
Razen o vsem naštetem so na 
sejah razpravljali tudi o progra
mu dela in ga sprejeli, zdaj pa 
so se pristojnosti komisije spre
menile in bodo morali sestaviti 
spet novega. 

J. P. 

Težko do članov 
V Ribnici smo imeli težave z' 

iskanjem člana komisije za ugo
tavljanje izvora premoženja. Za 
predsednika so dejali, da je na 
terenu. Pol dneva smo porabili 
nato za iskanje tajnice, vendar 
uspeha ni bilo. Tudi pri iskanju 
članov v začetku ni bilo sreče, 
končno pa smo po drugem po
izkusu le dobili Franca Trdana, 
ki dela v Inlesu. 

Trdan se ni mogel takoj spo
mniti, kdo je predsednik komi
sije, potem pa je povedal: 

— Zadnji sestanek smo imeli 
februarja letos. Na njem smo 
preosnovali komisijo in predvi
deli, kaj vse bomo naredili. Do
govorili smo se za obsežno delo, 
napravili pa nismo nič. 

Stara komisija je imela nekaj 
sej. Tudi na njih smo predvideli, 
kaj bomo delali, a sklepov ni
smo uresničevali. 

Na vprašanje, kaj meni o teh 
komisijah in če so sploh potreb
ne, je odgovoril: 

Franc Trdan 

— Moje mnenje je, da bi mo
rala delo te komisije opraviti 
davčna služba. Težko je za nas, 
člane komisije, ugotavljati pre
moženje ljudi, med katerimi ži
vimo. Morali bi imeti tak 
davčni sistem in tako močne 
davčne službe, da bi to delo la
hko opravljale. 

J. P. 

— 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! 
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MILAN MARKELJ JOŽE SPLICHAL OSTALI SO BREZ KARAVAN 

NAŠA 
PRIJATELJICA 
JUGOSLAVIJA 
V mesto dvainsedemdesetih džamij, 

ki dvigajo vitke minarete nad mestne 
strehe, v mesto, kjer se ob opoldanski 
uri še sliši zategli mujezinov klic k 
molitvi vseh.pravovernih, v mesto, ki 

' je prvo imelo vodovod v vsej Evropi — 
v Sarajevo, bosansko kulturno in poli
tično središče, sva prišla že močno 
utrujena od dolge poti. Lovila sva se z 
avtomobilom po enosmernih ulicah in 
iskala primeren hotel za spanje. V 
vseh hotelih, od tistih z zvenečim ime
nom in več zvezdicami pa do tistih, ki 
jih lahko imenujemo hotel le z veliko 
dobre volje, so nama odkimali z glavo. 
Nisva dobro razumela, kaj pomeni zvi
janje z očmi in govorjenje o nekakšnih 
rezervacijah, ki morda niti niso po
vsem rezervacije, ker sva pozabila na 
starodavni običaj Orienta o dajanju 
bakšiša. Morda pa so bili vsi hoteli ta 
večer resnično zasedeni do zadnje po
stelje, čeprav smo bili še zunaj glavne 
turistične sezone. 

^ Končno je prišla odrešitev v osebi 
priljudnega Sarajevčana, ki naju je v 
poznih nočnih urah odpeljal do svoje
ga stanovanja in „črne" turistične so
be. Med pešačenjem sva začutila malo 
strahu, saj smo se znašli v temačni in 
ozki ulici, kjer so se preganjale mačke 
med odpadlimi kosi ometa in smeti. 
Vse se je dobro izteklo. Sarajevčan na
jti^ ni odvlekel v brlog štiridesetih raz
bojnikov, ampak v dokaj solidno so
bo. 

DOPOLDNE 
V ULICAH SARAČI 
IN KAZANDŽILUK 

Vsak kraj ima nekaj, ^30 čemer slo
vi, kar mu daje edinstvenost. Prav ta
ko, kot bi si težko zamislili Novo me
sto brez kapiteljske cerkve. Dolenjsko 
brez Gorjancev, Pariz brez Eiffelovega 
stolpa ali Moskvo brez Kremlja, bi Sa
rajevo ne bilo Sarajevo brez Baščarši-
je. 

Minaret največje jugoslovanske džami
je — Husrevbegove. 

Vse te homatije so nama Sarajevo 
priskutile in preklela sva odločitev, da 
si ogledava glavno mesto Bosne in 
Hercegovine. Vendar samo za tisto 
noč. Jutro, ki je pozlatilo vrhove mi-
naretov, nama je odkrilo čudoviti svet 
starega Orienta, svet, ki je kot otoček 
ostal v morju sodobnega sveta neboti
čnikov, avtomobilov in drvenja za ble
dimi cilji materialnega blagostanja. 

V ranih jutranjih urah sva se spre
hodila po Baščaršiji. 

Od zgodnjih jutranjih ur naprej po 
Baščaršiji hodijo edino pešci, ker je 
zaprta za motorizirane. 

Baščaršija leži v najstarejšem delu 
Sarajeva in je že stoletja prostor, kjer 
so si „zanatlije" (obrtniki) postavili 

I majhne delavnice. Delavnice so hkrati 
trgovine, v katerih lahko kupci, še bolj 
pa turisti, ki navadno ne zamudijo pri
ložnosti, da bi si ogledali ta zanimivi 
del mesta, opazujejo mojstre pri delu. 
Med temi prodajalci — obrtniki najde
mo tudi ljudi, ki so svoje poklice izpo
polnili do umetnosti; prav vsi pa izro
čajo delavnice svojim otrokom, kajti 
trgovina na Baščaršiji pomeni ugled, 
potrditev starosti družine in bržkone 
tudi večji zaslužek. Zal sva opazila na 
Baščaršiji tudi dosti kiča, prodajalce 
različnih okraskov, prodajalce pre
prog, predmetov iz umetnega usnja, 
ljudi, ki so sedeli na pločniku s tehtni
co pred seboj in upali na zaslužek, če 
se bo hotel kdo tehtati. . 7 

Ustavila sva se v trgovini in delavni
ci v ulici Sarači. Ulica je dobila ihrie po 
tem, ker so imeli včasih v njej svoje 
delavnice obrtniki, ki so izdelovali naj
različnejše predmete iz usnja: od 
konjske opreme, jermenov, opank, 
torbic do drobnih predmetov .. . 
Mojster Omer Užičanin, ki deli delav
nico skupaj z bratom Džemalom, je 
kar takoj na začetku potožil: „Zdaj ni 
več konj, pa delava prednriete za ljudi. 
Moj oče je še delal za nekdanje velike 
karavane, ki so z vseh koncev sveta 

Omer Užičanin, sarać: „Moji dedje so 
delali še za karavane!" 

prihajale v Sarajevo. Jaz pa zdaj delam 
za karavane turistov. 

Ta obrt je v družini že od nekdaj, 
in tudi v tem delu mesta živi naš rod, 
odkar pomnim. Bojim pa se, da sva 
poslednja: moji otroci že nočejo več 
poprijeti za to delo, ki so se-ga učili 
oče, ded, praded in ne vem koliko ro
dov nazaj se. Hudo mi je, ko vidim, da 
se bo tok prav pri meni prekinil. Po 
vsej Baščaršiji so samo še stari mojstri, 
učencev je izredno malo. Zadnji, ki se 
je učil pri nas, starih saračih, je pred 
dvema letoma v tej ulici, le nekaj de
lavnic niže, odprl svojo delavnico. Da
nes nihče nima vajenca! Ko nas ne bo 
več, bodo tu najbrž trgovine z indu
strijskimi izdelki. Vsak turist pride 
sem in tistemu, ki slučajno ne bi pri
šel, bi si upal reči, da ni videl Saraje
va!" 

In res: nasproti teh starih, vegastih 
hišic, pokritih z debelo valovito ope
ko, z nizkimi vhodi, da se mora malo 
večji človek skloniti, sicer se z glavo 
udari od podboj, prenatrpanih z izdel
ki, ki jih obrtniki ponujajo tudi na 
pločniku pred trgovino, so delavci pri
pravljali temelje 2^ gradnjo novih pro
dajaln. Podobni prodajalni so že nare
dili v dveh ulicah: so sicer res podob
ne in ohranjajo stil Baščaršije, ampak 
še zdaleč nimajo tistega šarma, kot ga 
imajo stare prodajalne; nimajo tiste 
neenakomernosti, nenavadnosti in 
osebne not-e kot stare delavnice 
Baščaršije, ampak so začrtane po 
enem vzorcu. Prinesle bodo sicer na
predek, več svetlobe, več čistoče, več 
prostora — ne bodo pa mogle nadome
stiti ne starih mojstrov ne starih izdel
k o v  . . .  

majhne posodice je dihala bogata fan
tazija Jutrovega, tudi najmanjši izde
lek je bil skoraj prenasičen z okraski. 

Stopila sva v trgovino Mustafe: 
mojster je sedel s turško prekrižanimi 
nogami na posebnem nizkem štirikot-. 
nem in oblazinjenem sedežu, na glavi 
je imel turban, njegov obraz pa je kra
sila že siva, toda negovana in lepo pri
strižena brada. Z rokami je spretno 
obračal bakren pladenj na lesenem 
podstavku in ga s posebnim priročnim 
kladivcem oblikoval, tako da je tol-
kljal po pladnju. Najbrž je bi! tako za
topljen v svoje delo, da je komaj ko
maj dvignil oči od pladnja, naju pogle
dal in kar rekel: „Ce ne bosta nič ku
pila, pojdita naprej." Začela sva ga 
spraševati, a nama je odgovarjal v ne
znanem jeziku . . . 

MONTER ZA CENTRALNE 
KURJAVE SPREMENI POKLIC 

Več sreče sva irnela na drugi strani 
ulice, nekaj delavnic niže, pri Nedžadu 
Ferhatoviću, čeprav je bil prav- tako 
zaposlen: gonil je meh in med pršeči-
mi iskrami v zadnjem kotu delavnice 
segreval bakreno zajemalko. Ferhato-
vić je v Sarajevu in po vsej Jugoslaviji 
znan priimek, saj je bil Asim, njegov 
bratranec, včasih zelo znan in dober 
sarajevski nogometaš, danes pa ima 
čevapdžinico — kje drugje kot na 
Baščaršiji — in pravijo, da so njegovi 
čevapčiči prav tako dobri, kot je bil 
on dober nogometaš. Nedžad nama je 
tudi razložil, od kod ime ulice. „Ulica 
ima to ime zato, ker v nji delamo sami 
kazandžije; delamo torej stvari, ki jih 
vidite. Ime smo dobili po posebni po
sodi iz bakra, ki se ji je reklo kazan. 
Kazandžije smo v našem rodu že iz 
pokolenja v pokolenje. Sam sem se si
cer učil in tudi končal obrtno šolo in 
sem kvalificiran monter za centralno 
ogrevanje. A po očetovi smrti sem 
prevzel njegovo delavnico, saj je v me
ni zaživel starodavni klic. Ni mi šlo 
težko: veselje sem imel že prej in do
stikrat sem opazoval očeta pri delu. 
Kmalu sem začel tudi sam lažje stvari 
— in sčasoma sem se naučil." 

Nedžad Ferhatović: mojster — naj
mlajši v svoji stroki — dela v prostoru 
za delavnico. 

Nedžad, ki je s 26 leti med najmlaj
šimi lastniki delavnic na Baščaršiji, je 
povedal še, da naši ljudje skoraj ne ku
pujejo več kazandžijskih izdelkov. Po
kupijo jih zvečine tujci, ki jih imajo za 
okras, domačini pa prinašajo največ
krat staro srebrno posodo, ki je že po
črnela. V kazandžijskih delavnicah ji 
vrnejo sijaj . . . 

Razmetane strehe ustvarjajo videz ne
reda, enakomerno tolkljanje mojstrov 
v delavnicah pa reda: oboje skupaj je ^ 
še zadnji ostanek starodavnega Saraje- ^ 
va. v 

Po tem svetu, kjer se kolje staro z 
novim, iz katerega diha propad sta
rosti, ki ji koplje jamo novo, sva iskala 
košček, ki bi bil še povsem nedotak
njen. In našla sva ga. 

Zaslišala sva zamolklo tolkljanje 
številnih kladivc po pločevini. Sledila 
sva tem glasovom in prišla sva v uliči
co, ki se imenuje Kazandžiluk. Ves 
Kazandžiluk je sijal: ena za drugo so 
se nizale trgovinice na obeh straneh 
komaj nekaj metrov široke poti, ena je 
bila bolj polna od druge. Bleščeče 
okrasje,' posode in posodice, vrči z 
vitkimi grli, džezve za kavo, pladnji, 
nakit so silili izza oken, so se ponujali 
pred trgovinami, se motali pod noga
mi sprehajalcev. Z vsake, še tako 

DŽAMIJA KOT KOKLJA 
BEDI NAD BAŠČARŠIJO 

Nad Baščaršijo pa bedi že stoletja 
kot koklja nad piščanci Gazi Husrev-
begova džamija. To je največja džatni- ! 
ja v Jugoslaviji. Dograjena je bila leta 
1531, ponaša se z dva rnetra debelim' 
zidovi, v dolžino meri 380 metrov, do 
vrha kupole, ki pokriva molitveni pro- • 
stor, pa so namerili 26 metrov. Med
tem ko je marsikatero džamijo že pre; 
magal duh novega časa in z zvočniki 

kličejo vernike k molitvi, se na mina
ret Husrevbegove džamije še povzpne 
mujezin sam — in petkrat na dan ; 
oznani, da je Alah največji in edini. 

V džamijah ni slik, ker jih vera prep®" 
veduje, zato pa so bogato okrašene z 
ornamenti. 

Notranjost džamije nima noben® 
slike, ker vera muslimanom prepovf 
duje slikanje prerokov ali prizorov 
Mohamedovega življenja. Zato pa I® 
bogato okrašena z živobarvnimi vzord 
in napisi iz muslimanske svete knj'fl® 
— korana. Ko sva vstopila v džamij"' 
naju je vodič pustil le do tja, do kode^ 
so bile preproge prekrite s ponjavo-
Hotela sva si namreč ogledati mihraf' 
to je del džamije, ki mora biti vedn" 
obrnjen proti Meki, svetemu mestu,jf] 
mimber, to je neke vrste prižnico, 
katere imam razlaga koran. Enkrat na 
teden je ta pouk v srbohrvaškem j^^' 
ku, sicer pa morajo vsi muslimani rnO" 
liti v prerokovanem arabskem 
Sedemletni fantiči že znajo ara 
s k o  . . .  

S čevlji ni dovoljeno stopiti na 
proge, ker so verniki pri molitvi^ 
zuti. Pa tudi sicer bi bilo preprog sk 
da, saj so jih pred 120 leti prine® 
karavane iz Turčije. 

Baščaršija spreminja podobo, f 
dela si bo mlajši obraz, ker ni zdj^^ 
toliko, kot so zdržale slikarije . 
Husrevbegovi džamiji, ki so še po 
rih stoletjih tako žive, kot šo bile 
krat, ko so nastale .. . 

(PRIHODNJI^. 

P R I  P O B R A T I M ^  
V SRBSKEM MANCHESTP^ 

Kdove koliko tisoč udarcev je bilo po
trebnih za en sam izdelek ... 
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POTA 
li\ STJt̂  

Dežurni 
poročajo 

MOPED IZGINIL - v noči od 
na 27. julij je nekdo ukradel mo-

ki je stal na dvorišču lastnika 
'Alojza Jermana iz Ločne. Moped je 
^mke „Tomo s", njegova registr-

StevUka je NM 55-924. Lastnik 
Je oškodovan za 4.000 din. 

. DVOJNI VLOM - Med 26. in 28. 
julijem je neznan storilec z mizar
skim dletom in kladivom vlomil v 
"Mizarsko podjetje „Hrast" v Sent-
'ovrencu. V poslopju je vdrl v direk-
toijevo in knjigovodjevo pisarno in 
^ predala knjigovodjeve pisalne mi-

e vzel za 633 din kovancev in 500 
bankovcev. 

. UKRADLI REZERVNO KO-
y p~ v ponedeljek je na parkirišču 

rolpnah izginilo s Sapovega pri> 
topnika, ki je tam stal zaradi okva-
if' ^'i^jpletno rezervno kolo. Škode 
jeza3.^0 din. 

NA VESELia - V nedeljo, 
Ilir i enajsti [»noči, je neznanec 

Kiadel Jožetu Povšetu z Uršnih sel 
oJS! ° kolo, Id je stalo pred 

^lo v Šmihelu. Nasproti 
tU P°^opja je bila tisti dan gasil-
sKa Veselica. 

V SE JE V ZAPORU -
21. julija, so morali 

DriHr4 * milice v Mokronogu 
AnJ • izstreznitve 31-letn^a 
ie %rka Škodo iz Trbovelj, ki 
no?«? ure po polnoči motil 
neifi in mir, poškodoval ie tudi 
ki in osebni avto. Skoda, 
JI začasnem delu v ZR Nemči-

moral pred sodnika za 

bii&^^^ UKRADLI RADIO - V 
Krki je neznan Iju-

" osehi; lastnine 23. julija vlomil v 
Schno!^ Dunajčana Herberta 
ob If j® ^ z Ženo 
sto u ^ odnesel tranzi-
7n,^, avtomobilski sprejemnik 
^mke Sharp. Škode je za 1.500 di-

ZGINILA MOTORNA ^GA 
ni Miklič iz Šentjurja pri Mir-
do 25 da je v času od 6. 
stan~" izginila iz sobe njegove 

motoma laga 
^tihl. Škode je za 6.000 di-

* MOTORJEM STA PADLA 

Podt^. ccst proti Soteski, 
v ne j fj?u in Dolenjskim Toplicam je 
Pečalf - i?k?li enajste zvečer Franc 
trosti 12 u^nca zaradi prevelike hi-
cesti I? z mot ornim kolesom po 
Rem'„ Je8ov 17-letni sopotnik Mur 
bil hiiH erbert iz ZR Nemčije je 
so j>a ranjen po glavi. Odpeljali 
Him a nov°mesko bolnišnico. Su-

. da je Pečak vozil vinjen. 

Malomarnost? 
Prirn!?^0 ,ct0 lahko zabeležimo 
pogieIC "topitev, ki so na prvi 
pitve v- oraj nerazumljive: uto-
v Dn^.°'Xl'Cev v odprtih bazenih 
gre °tnosti več sto ljudi. A naj 
stvar j . tako nerazumljivo 
sinj-i'v 

cJsty° ostaja, da najde 
Žrtev V0C*' vsako leto kakšna 
nosti ncPlevidnosti, malomar-
druCiuni2r(ia tudi ravnodušnosti 
je, K J c toliko bolj tragično 
saj očV.^e za utopitev otroka, 
na m.,1 v Prv> vrsti lahko leti 

MorHniarnost staršcv" 
delje Jk 0 dogodek zadnje ne-
misliti . olenjskih Toplicah dal 
da Se ."Stim staršem, ki menijo, 
ka ku

av;»nqst in življenje otro-
kolilfi?11' /Sl nekaj deset dinarjev, 

Do/Jtane plavalni obroček, 
tiu, je- Sc je v malem baze-
^cklet- °Panju se je nekajletno 
v PlavCiC tako nesrečno kobacalo 
V° Priti n °broču- da je z gla-
8lo Vpa0 P?d vodo in sc ni mo-
°Pazi|C 'griiti. Na srečo jo je 
op* neka starejša ženska in 
^klet« ^li^njega kopalca, ki je 
HUdii Ce dvignil iz vode ter mu 
Čez Pomoč. Dekletce je 

(j*5 zajokalo ... ' 
lee KotUVi no 510 sc tako reševa
li, tj Očajni gledalci spraševa-
tcm ^ starši tega otroka. Med-
PoySem So se kopali ali sončili in 
obročl. 'fnpa'i napihnjenemu 
^'jen u- njih°v otrok v 
^dcli^u- .nevarnosti. In prijeten 
konfiii 'z'ct b' se prav lahko 

Cal tragično! 
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Željko Horvat, 28-letni zdomec, 
doma iz Zagreba, je z osebnim avto
mobilom ford taunus zapelji čez 
sredino ceste na levo stran in tako 
zaprl pot škodi, ki jo je vozil Milan 
Golubović. AvtomobUa sta čelno 
trčila. Golubovićev avto je odbilo na 
desno v živo mejo, Horvatov^a pa 
je zasukalo za 90 stopinj na levi stra
ni ceste. 

Ubila ga je 
alektrika 

Prekucnik zadel v žico 
daljnovoda 

Na gradbišču jedrske elektrarne v 
Krškem se je 23. julija zgodila pri 
delu nesreča, ki je terjala življenje 
28-letnega Ismeta Bošnjaka iz Zagre
ba. 

Voznik prekucnika Drago Dimi-
trić iz Zagreba jc peljal po nasipu, 
razložil material, in ne da bi spustil 
prekucnik, zapeljal naprej. Zadel jc 
v žico električnega daljnovoda, zato 
so začele goreti gume. To je opazil 
voznik drugcsa prekucnika Ismet 
Bošnjak. Skočil je iz avta in stekel 
do kabine Dimitrićevega avtomobi
la. Zgrabil je za kljuko, ki je bila 
pod električno napetostjo, in bil pri 
priči mrtev. 

CELA DRUŽINA 
V BOLNIŠNICO 

Pri trčenju je bil Golubović tako 
hudo ranjen, da je umrl na kraju ne
sreče. Močno ranjena je tudi njego
va žena Veselinka, ki ima poškodo- I 
vano hrbtenico in nogo v gležnju, I 
9-letni sin Zoran ima zlomljeni obe I 
stegnenici, 14-letni sin Milije pa rane I 
na rokah in glavi. 

Ranjena sta bila tudi Horvat, kije I 
dobil udarec v prsi in kolena, in nje- I 
gova sopotnica Smilja na Horvat. Vse I 
poškodovance so odpeljali v novo- I 
meško bolnišnico. Gmotne škode je I 
za 36.000 dinarjev. 

Med hudim nalivom je v ponede
ljek, 21. juli^, avtomobilist Stcvan 
Tot-Kikanj iz Velike Gorice pri Za
grebu pri vasi Jezero zapeljal na rob 
ceste in nato ostro zavil na levo 
stran avtomobilske ceste. Najprej je 
trčil v osebni avto Milana Šetinca iz 
Sentlenarta, nato pa še v avto Ante-
a Jakića iz Metkovićev, ki dela v ZR 

emčiji. Ranjeni so bili Milan Še
tinc, njegova zena Mimica in 9-letna 
hči, laže pa tudi Kikani, ki ni potre
boval zdravniške pomoči. 

fi 

NI HOTEL NA 
PREISKAVO KRVI 

Na dan vstaje zvečer je vozil Jože 
Ucman z Verduna z osebnim avtom 
od Doma Vinka ftideršiča ra Gor
jancih proti Vahti. Zaradi vožnje po 
levi je v ovinku trčil v osebni avto 
Jožefe Avscnik iz Ljubljane, ki je 
peljala v nasprotno smer. Laže ra
njen jc bil sopotnik Jože Avsenik. 
Balonček, v katerega jc pihnil 
Ucman, je pozelenel čez polovico, 
vendar voznik kljub temu ni hotel 
na preiskavo krvi. 

^ > 

Motorist pri 
priči mrtav 

V betonski steber mosti-
čka v Trnovcu pri Metliki je 
v ponedeljek, 21. julija, za
peljal 20-letni motorist 
Heinz Weingartner iz ZR 
Nemčije. Pri padcu jc z gla
vo udaril v rob betonskega 
stebra in bil pri priči mrtev. 
Osemnajstletno sopotnico 
Uršulo Lobig, ki si jc zlomila 
desno roko in se poškodova
la po glavi, so odpeljali v no
vomeško bolnišnico. 

TRAKTORIST IZSILJEVAL 
PREDNOST — V soboto popoldne 
je v križišču v Mačkovcu pri Novem 
mestu traktorist Anton Vovko iz 
Mačkovca izsiljeval prednost pred 
osebnim avtomobilom, ki M je vozil 
Branko Brdar iz Zagreba.^ desnim 
delom obračalnika je razbil vetro-
bransko steklo Brdarjcvcga avta. 
Škode jc za 3.000 din. 

PREIDTRO PO NEPRKDNOST-
NI CESTI V nedeljo popoldne je 
Franc Bohtc iz Sentruperta zavijal v 
Trebnjem z Goliovega na Baragov 
trg. Takrat je po neprednostni Rim
ski cesti hitro pripeljal avtomobilist 
l^eopold Irahck iz Novega mesta in 

Doslej najuspešnejša sezona 
Ribnica bo še naprej rokometna - Tudi drugi špor

ti napredovali - Nogometaši v višji ligi 

Sredi poletja voznike motornih vozil na Movomeški cesd v Koceviu 
prometni znak še vedno opozaija na obvezno zimsko opremo. Še 
sreča, da miličniki zaradi neupoštevanja znaka ne izrekajo mandat
nih kazni. (Foto: F. Brus) 

Družinska tragedija 
Zdomec Željko Horvat pri Beli cerkvi s taunusomj 

trčil v škodo miličnika Milana Goluboviča 

Minuli petek ob štirih zjutraj se je zgodila pri Beli cerkvi na cesti 
Ljubljana—Zagreb huda prometna nesreča, v kateri je izgubil življe
nje Milan Golubović, miličnik iz Nove Gorice, doma iz Medvedjeka 
v SR Srbiji. 

Tekmovalna sezona 
1974/1975 je nedvomno naj
uspešnejša sezona v ribniškem 
športu. Za to so najbolj zaslužni 
rokometaši. Dokazali so, da se 

I lahko uspe le z rednim in res
nim delom. Ne smemo pa poza
biti na druge športnike, ki so-v 

Za hitrejši 
| nogometni razvoj 

Na zadnji seji izvršnega odbo
ra nogometnega kluba Kočevje 
so člani kluba ocenili minulo 
tekmovalno sezono, finančni 
položaj in se pogovorili za pri
hodnje leto. 

Kot novinci so kočevski nogome
taši letos nastopili v ljubljanski no
gometni podzvezni ligi. Na začetku 
tekmovanja so Kočcvci pričakovali, 
da se bodo uvrstili v sredino lestvice, 
osvojili pa so odlično četrto mesto. 
Slabe igre v jesenskem delu ter več
krat neprimerno igrišče so bili 
vzrok, da se nogometaši niso uvrstili 
še bolje. 

Za enajsterico Kočevja so. v leto
šnji sezoni nastopili Struna, Salika, 
Bokan, Mcrhar, Arko, Jože in Franc 
Nekič, Cilenšek, Dobrič, Turk, Pa-
lavra, Kovač, Kopač, Briški, Kožic, 
Mullcr, vrsto pa je vodil trener Ko-
mac. 

i Za prihodnjo sezono - nanjo se 
Kočevci že pospešeno pripravljajo -
pa imajo nogometaši drugačne n? 
črte. Ker je ekipa uigrana in ker so 
na novo prvenstvo dobro pripravlja, 
bi lahko v sezoni 1975/1976 do
segla še večje uspehe. Moštva ne bo 
zapustil noben igralec, po vsej ver
jetnosti pa ga bo okrepil Derenda od 
Krima. Da bi bili Kočevci na novo 
sezono kar najbolj pripravljeni, bo-

I do pred pričetkom lige odigrali ne
kaj trening tekem, in sicer z Merca-
torjem, Ilirijo in še nekaterimi ljub
ljanskimi ligaši. 

Ob koncu seje so v izvršni odbor 
izvolili nekaj novih članov in pouda
rili, da se morajo poslej nogometni 
delavci prizadevati za še hitrejši no
gometni razvoj. 

Z. FAJDIGA 

POKALA OSTANETA 
V ŽUŽEMBERKU 

V počastitev 30. obletnice osvo
boditve in krajevnega praznika so 
pred kratkim v Žužemberku organi
zirali športna tekmovanja v košarki 
in odbojki. V košarki so nastopile 
ekipe Mirne, novomeške Loke 74 in 
Žužemberka. Pokal so zasluženo 
osvojili domači košarkarji. V prvi 

I tekmi so premagali Loko z 69:50, v 
drugi pa Mirno z 79:64. V tretji 
tekmi sta se pomerili še Loka in Mir
na. Novomeščani so poslali na igri-

I šče rezervne igralce, ki so bili precej 
I slabi, in Mirna je zmagala s 66:44. 

V odbojki sta se pomerili le dve 
I ekipi: domači odbojkaiji in Trcbanj-
I ci. Zmagali so Žužemberčani z 2:1, 
I gledalcem pa so se predstavili tudi 
I pionirji, ki so pred kratkim osvojili 
I na državnem pionirskem prvenstvu 
I četrto mesto. 

B. B. 

ŠPORTNI PRAZNIK 
V CERKLJAH 

I V počastitev 22. julija je mladin-
I ski aktiv Cerklje pripravil zanimivo 
I športno srečanje z mladimi iz Cer-

kclj na Gorenjskem. V rokometu so 
zmagali domači fantje in dekleta, v 
košarki pa so bili boljši gostje. V no
gometni tekmi smo gledali zanimivo 
srečanje, tik pred koncem tekme pa 
so gostje dosegli zadetek in zmagali 
z 2:3. V šahu so bili boljši domači, v 
namiznem tenisu pa gostje. 

pretekli sezoni dosegli nekaj le
pih uspehov. 

Rokometašcm se je končno po
srečilo priti v II. zvezno rokometno 
ligo. Inlesovi igralci so bili letos da
leč najbolja ekipa v republiki. Z od
lično igro so osvajali točke na do
mačem igrišču in v gosteh in ob 
koncu dokazali, da so v odlični for
mi. Razen tega je tudi druga ribni
ška rokometna ekipa, ki igra v do-, 
lenjski rokometni l^i, dobro igrala." 
V isti ligi so nastopili tudi Sodraža-
ni, ki so se uvrstili v sredino lige. 
Razveseljivo je, da nastopajo v do
lenjski ligi tudi Ribničanke in igral
ke iz Sodražice, v letošnjem tekmo
vanju pa bodo v ligi nastopile še ro-
kometašicc iz Lošega potoka. Ker 
v ribniški občini skrbijo tudi za na
raščaj - pionir^ so že na mnogih 
tekmah dokazali, da so med najbolj-
Smi v republiki - se za prihodnost 
ribniškega rokometa, ki je sedaj v 
občini najbolj popularen, ni bati. 
Vsi rokometni delavci želijo, da bi 
šle po sledeh fantov tudi dekleta. 

Letos so se izkazali tudi nogome
taši. V začetku lige so napovedali, 
Ja bodo pristali nekje pod vrhom 
prvenstvene lestvice, osvojili pa so 
P'vo mesto in bodo v novi sezoni 
nastopili v kvalitetnejši ljubljanski 
podzvezni ligi, kjer bodo merili mo
či s Kočevci in Novomeščani. Ker 
imajo tudi nogometaši mladinsko 
ekipo, se za bodočnost ribniškega 
nogometa ni bati. 

Podobno kot rokometaši in nogo
metaši so bili dobri tudi igralci na
miznega tenisa. Skozi vse prvenstvo 
so dobro igrali in ob koncu osvojili 
odlično drugo mesto. Kot kaže, je 
Sodražanom ob koncu zmanjkalo 
moči, pa tudi športne sreče. Če bi 
osvojili prvo mesto, bi v novi sezoni 
nastopili v prvi slovenski rokometni 
ligr. 

V letošnji športni sezoni so prvič 
nastopili šahisti. Začeli so tekmovati 
v II. republiški ligi in osvojili dobro 
tretje mesto. Z malo več športne 
sreče bi se Ribničani lahko uvrstili 
celo v najkvalitetnejšo repubUško ša
hovsko ligo. 

Prav tako so se izkazali ribniški 
avtomobilisti. Železnika in Kajtna 
so se udeležili številnih tekmovanj in 
na vseh so bili med boljšimi. Ribni
ško AMD je med najboljšimi v Slo
veniji, znano predvsem po odličnih 
organizacijah rally tekmovanj. 

M.GLAVONJIC 

Do uspahov la 
z rasnim dalom 

Mlajši pionirji „B" skupine, 
plavalci krškega Celulozarja, so 
prvič opozorili nase na aprilskem 
zimskem republiškem prvenstvu, ko 
so po nekaj neuspešnih letih prinesli 
v ^ško l^r dvanajst kolajn. Ista 
generacija mladin nadarjenih 
plavalcev nadaljuje z uspehi tudi 
sedaj. Nekateri med njimi so že dalj 
časa v rekordni formi. To velja 
predvsem za komaj- sedemletno 
Tončko Škafar, ki se je izkazala z 
dvema republiškima rekordoma za 

i  11 i  11 i i  
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ZMAGALI 
SO KOČEVCI 

športno društvo invalidov iz 
Domžal je prejšnji teden pripravilo 
tradicionalno keglaško tekmovanje 
v borbenih igrah. Tekmovana so se 
udeležili invalidi iz Kočevja, Ljublja
ne, Zagorja, Črnomlja in Domžal. 
Med ekipami so bili najboljši Kočev
ci — podrli so 452 k^ljev —^ med 
posamezniki pa je bil najboljši nji
hov član Jože Stopar, 80-odstotni 
invalid. 

PRVENSTVO BO 
2. IN 3. AVGUSTA 

Atletska zveza Slovenije je ^ro
čila, da bo atletsko prvenstvo olove-' 
nije za posameznike v Ljublani, in 
sicer v soboto in nedeljo (2. in 3. 
avgusta), in ne prvega, kot je bilo 
napovedano najprej. 

svojo starostno kategorijo, in sicer v 
plavanju na 800 in 200 metrov 
kravi. 

Drugi rekorder jc Marjan Stok: v 
disciplini 50 metrov kravi je trenut
no med najboljšimi mladimi sloven
skimi plavalci. Zelo dobri pa sta tudi 
fantovski štafeti na 4 x 50 metrov 
kravi in mešano, ki sta rekorda iz
boljšali žc dvakrat zapored. V obeh 
štaf^etah nastopajo Marjan Stok, Bo
ris Koprivnik, Boris Bašck in Iztok 
Svab. Našteti mladi Krčani so doka
zali, da se dajo z resnim delom dose
či zelo dobri rezultati. 

2. SEBEK 

Mojster Duško 
Skoraj vsi Novomeščani po

znajo prijaznega Duška Manojlo-
viča. Na Loki, kjer dela kot ho-
norarec na kegljišču, mu nekate
ri pravijo „majstor", drugi 
upravnik ali direktor, tretji pa 
k^ Duško. Sam sicer ne keglja, 
izkaže pa se takrat, kadar na 
k<^ljišču kaj odpove. V dana
šnjem pogovoru je Duško o k^-
Ijaškem six)rtu v Novem mestu 
in o delu na k^ljišču povedal 
naslednje: 

„Odkar je naše mesto dobilo 
sodobno avtomatično kegljišče, 
se je tudi kvaliteta t^ športa 
močno dvignila. Se pred leti so 
novomeški kegljači močno za
ostajali za t(M^cci iz drugih 
mest, danes pa jih že dohajajo. 
Zato gre pohvala nekaterim sta
rejšim koljačem, zlasti dru
štvom „Vseh devet", „Stari de
vet", „Dana", „Luknja" in še 
nekaterim, ki znajo propagirati 
kegljanje kot ^rt. Se do pred 
kratldm so bila kegljišča kot 
beznicc. Danes je drugače, zlasti 
pri nas v Novem mestu. In tako 
je prav. Ce bodo tudi druga dxu-
^va delala tako kot našteta, bo-
nx) dobili v Novem mestu kmalu 
nov rod dobrih kegljačev. Za na
raščaj skrbi sedaj tov. Mrzlak, in 
kot kaže, bodo učenci vsak liip 
boljši od učiteljev. Skoda, ker se 
za ta plemeniti in naporni šport 
ne odločajo tudi deldeta. Neka
tere ekipe sicer imajo žensko 
vrsto, toda zdi se mi, da se de
kleta in žene lx)jijo priti na keg
ljišče. Kot pravijo, tih je sram, 
ker ne znajo metati Ce bodo ve
dno tako govorile, ne bodo niko
li kegljale. Zato bi bilo prav, ko 
bi možje pripeljali k uri rekreaci
je tudi svoje žene. Le tako bo 
kegljišče, ki je več ali manj sko
raj vedno zasedeno, pripomoglo, 
da se bodo naši ljudje rekreira
li." 

trčil v desno stran Bohtctovcga avta. 
Škode je za 5.000 din. 

OBA PO SRLDINI CESTE Ko 
je 1'eliks Zupančič iz Kranja v nede 
Ijo popoldne vozil z osebnim avtom 
po sredini ceste iz Straže proti So
teski, mu jc prav tako po sredi ceste 
pripeljal naproti avtomobilist Edi 
Knafcljc iz Nov^ui mesta. Avtomo
bila sta se obdrgnila po vsej dolžini 
in škode jc za 1 yOOO din. 

KOMBIJA TRCILA V soboto 
dopoldne jc v vasi Vrbina Alojz Bo-
forč iz Krškega zaradi vožnje po sre
dini ceste s kombijem trčil v vozilo 
Mirka Flajsa iz Ljubljane, kije pri
peljal naproti. 

V Stopičah že nekaj let deluje pod vodstvom trenerja Janeza Štruklja dobra rokometna šola, Sto^čan-
ke so že nekajkrat zapored poskušale osvojiti naslov republiških pionirskih prvakinj, letos pase jim je 
to posrečilo. Na sliki so letošnje pionirske prvakinje s svojim treneijem. (Foto: F. Orel) 
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J. SPUCHAL: 
POT DO 
ZLATA 
1963. Spet potujemo v Rio de Janeiro. Modre čete ne zanimajo karnevali, 

CbpacabaiB - najdaljša peščena plaža z največ nogometnimi talenti, ne 
zanimajo je zanimivosti, ki jih je Brazilija polna. Prišli so z enim samim 
ciljem: dokazati je potrebno, da olimpijske igre in evropsko prvenstvo nista 
bila naključna uspeha in daje zares daleč čas, ko so bili Jugoslovani na repu 
najboljših. 

Po vrsti pokleknejo Peru, Japonska in Portoriko. Na vrsti je tekma, ki jo 
imajo mnogi zgolj za formalnost: ameriška ekipa, največji favorit, naj bi bila 
prehud nasprotnik za naše izbrance. A glej presenečenje! Prvi polčas je 
končan, Američani vodijo le 32:30. Boj še ni odločen; tudi v nadaljevanju si 
nobena ekipa ni mogla priboriti odločilne prednosti. Se 15 sekund je do 
konca - rezultat je 73:73 in naši imajo žogo. Ce ne bo hude napake, smo si 
zagotovili vsaj še podaljšek! Žogo ima Daneu, najboljši igralec te tekme. 
Počasi gre z njo čez igrišče, zapelje jo proti kotu, čaka, da napočijo odločil
ne sekunde. In tedaj, tik pred koncem, poskuša prodor pod koš. Američani 
se branijo z vsemi močmi: če izgubijo to tekmo, so izgubili prvenstvo! 
Daneu poskuša metati - toda ameriški reprezentant ga tesno pokriva. Bo 
devetnajstič na tej tekmi izenačeni rezultat obveljal tudi na koncu? Zdi se, 
da Daneu ne bo mogel vreči žoge. In ko je vse kazalo, da bo sirena prehitela 
met, se je Daneu odločil - naredil je dolg korak v levo, porinil žogo iz 
desnice v levico in vrgel čez glavo. Kdo bi si upal kaj takega v odločilnem 
trenutku? Vse je postavil na kocko - in uspelo mu je. Žoga je zadela 
naravnost v sredino koša, Američanom je zmanjkalo časa, da bi lahko na
doknadili zamujeno. To je bila prva zmaga nad Američani, ogromen korak k 
medalji. 

V nadaljevanju prvenstva je Jugoslavija še enkrat premagala Portoriko, 
potem Italijo, izgubila je z Brazilijo 73:90 - in s to zmago je Brazilija 

'osvojila naslov svetovna prvaka - premagala Francijo in zadnji dan prven
stva je bila na vrsti odločilna tekma za srebrno medaljo s Sovjetsko zvezo. Po 
tej tekmi je v košarkarski žargon prišel izraz „mečem z Djurića'. Ce je 
Američane uničil Daneu, potem je Sovjete, katere smo prav tako premagali 
le z dvema košema razlike, pokopal Djurič, ki je zadeval koš kot za šalo. 
Toda raš center ni dosegel košev izpod koša — ampak z leve strani, čisto ob 
robu igrišča, kakih devrt metrov stran od koša! Na koncu je bilo na semafo
ru 69:67 za Jugoslavijo in iz Ria je košarkarska reprezentanca prinesla sre
brno medaljo. Petričević, Rajković, Kovačić, Gordić, Ražnjatović, Eiselt, 
Daneu, Cvetković, Djurić, Djerdja, Nikolić. in Korać so bili igralci, ki so 
prinesli prvo medaljo s svetovnih prvenstev. Dveh med njimi žal ni več med 
živimi: Korać se je ponesrečil blizu Sarajeva v prometni nesreči, ko se je s 
košarkarske tekme vračal v Beograd s svojim folksvagnom. Trajko Rajković 
je umrl kmalu po svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Veselil seje kot otrok po 
osvojeni zlati medalji — a veselil se jc kratko. Bil jc bolan in tudi najbolj 
podrobni zdravniški pregledi niso odkrili njegove bolezni... 

Na evropskem prvenstvu v Wroclavu smo zlahka premagali Nizozemsko, 
Izrael, Italijo tesno, potem pa spet brez težav Turčijo, Belgijo, Madžarsko. V 
polfinalu smo žal izgubili z domačini in v borbi za tretje mesto smo po 
;magi rad Madžari 89:61 osvojili bron. Jasno je bilo, da bo Sovjetska zveza 
najboljša, poljska je bila druga. 

A oči košarkarjev so bile že usmerjene v olimpijski Tokio 1964. 
(Se nadaljuje) 

(poieiiHfciiirt grataneft 

Novi kovanci 
ZVEZNI IZVRŠNI svet je izdal odlok o novem kovanem ; 

denaiju za 50, 20 in 10 din. Kovani denar bo iz aluminijevega • 
brona. Kovanec za 50 din bo težak 6 gramov in bo imel premer ; 
25,5 mm. Stroške za izdelavo novega kovanega denarja trpi Na- ; 
rodna banka FLRJ. Ko bo nakovana potrebna količina novih 
kovancev, bo upravni odbor Narodne banke FLRJ izdal odloč
bo o njihovi izročitvi v obtok in odločbo o odvzemu sedaj 
veljavnih bankovcev iste vrednosti iz obtoka. 

DIVJAČINA DELA čedalje večjo škodo na polju. Prebivalci, 
gornjega dela Kolpske doline se redno-pritožujejo, da jim dela 
občutno škodo jelenjad, poleg divjih prašičev, ki so tod že kar 
stalni gostje. Po zakonu je lovska družina dolžna plačati škodo 
in bi bilo zato prav, da bi se lovci bolje zanimali za varstvo 
okolja. * ^ . 

V IVANJI VASI je J. P. skušal narediti samomor. Zavrtal je v 
skalo luknjo in vtaknil vanjo vžigalno vrvico z vžigalnikom, nato 
pa nastavil na odprtino glavo. Dobil je lažje poškodbe. Vzrok 
poiskušenega samomora je najbrž v neurejenem družinskem živ-

^^^"^UDNE ODNOSE ima Kočevsko avtopodjetje do avtobusne 
proge, potnikov in prebivalcev ob cesti Stari trg — Kočevje in 
Stari trg - Črnomelj. Letos se je zgodilo že petkrat, da je podje
tje brez obvestila vzelo s te redne proge in edine proge za Po
ljansko dolino avtobus in ga dalo na razpolago izletniške 
vožnie. To se je zgodilo tudi lani. 

^ (Iz DOLENJSKEGA LISTA 
29. julija 1955) 

nmwaau 
ZAKAJ? - Zahodnonemški li

kovni kritiki so se čudili slikarske
mu talentu nekc^ šestletne^ de
čka, toda nobeden ni znal razložiti, 
zakaj „čudežni" deček zmeraj posli
ka le spodnjo polovico pbten. Celo 
psihologu ni uspelo nič izvleči iz 
malega, dokler ga ni naravnost vpra
šal: „Zakaj pravzaprav puščaš pri 
svojih slikah zgornjo polovico pra
zno? " — „Ker ne dosežem tako vi
soko! " se je odrezal mali! 

KLICANJE - V ameriški državi 
Severni Karolini je bilo pred nedav
nim tekmovanje v „klicanju s farme 
na farmo". Zmagal je 78-letni Henry 
Parsons, ki se ukvarja s tem „špor
tom" že od leta 1916. Njegov klic 
so slišali tri kilometre daleč. Diskva
lificiran je bil neki tekmovalec, kate
re^ glas se je razlegal v daljo petih 
kilometrov; toda ni šlo za klicanje 
ljudi, ampak za oponašanje - Ijube-
zensk<^ klica jelena z Aljaske! 

SPREMEMBA - Radio Vatikan 
je zmeraj predvajal le klasično glas
bo in skladbe za orgle in enkrat na 
dan poročila v — latinskem jeziku. 
„Nezaslišano" je zategadelj, daje na 
valovih radia Vatikan že mogoče sli
šati tudi oddaje - jazza, s katerimi 
se dogmatska doslednost Vatikana 
odpira vplivom sodobnega sveta. 
Jazzovske oddaje vodi ameriški du
hovnik, preča stiti John St. George. 

RAZSIPNIK - Opozicijski izrael
ski poslanec Ehud Olmert je na seji 
parlamenta stopil na govorniški 
oder, privlekel od nekod listič pa
pirja in dejal: „Poglejte, kako je raz
metaval denar naš bivši minister za 
zunanje zadeve!" Beseda je bila o 
Abbi Ebanu, listič papirja pa jc bil 
preslikan račun, ki ga je Ebanu izda
la recepcija ncwyoršk(^ hotela 
„Pierre", kjer je Eten cd 17. do 29. 
aprila potrošil 346 dolarjev. Da, da, 
za ta denar bi Izraelci lahko kupili 
nekaj dek smodnika! 

NAJSTAREJŠI — Skupina ameri
ških učenjakov je našla v neki vul
kanski steni v dr?avi Virginiji fosile 
črvov, katerih starost so ocenili na 
700,000.000 let, kar pomeni, da gre 
za najstarejše fosile v Ameriki. So pa 
ti fosili šc rosno mladi, če jih pri
merjamo s tistimi, ki so jih našli na 
nekaterih drugih celinah in jim dolo
čili starost — okoli 2,000.000.000 
let! 

ISKALCI VZdruženih državah 
Amerike je nastopila nova Iskalna 
mrzlica. Ponoči, ko v obmorskih 
mestih plaže samevajo in turisti ali 
spijo ali pa se zabavajo, nekateri 
„lahkokruharji" s posebnimi mag
netnimi napravami iščejo na plažah 
tisto, kar so podnevi izgubili sonca 
in vode željni ljudje. Ne zmanjka do
larjev, kovanih, kajpak, brisač, ko
palk, vmes pa se najde tudi kakšna 
ura ali celo - diamantni prstan! Od
visno od sreče! 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Hovice. 

Milijonarji nič ne plačujejo 

Rinm^o 
A'ovos 

( D r ž a v n i  z b o r )  s e  j e  b a v i l  t u d i  z  d a v 
čno preosnovo. Sedaj je veliko milijonarjev, ki 
imajo ogromne dohodke, a nič ne plačujejo, do-
čim morajo ubogi gruntarji plačevati davek od 
vsake še tako majhne parcele, enako tudi siro
mašni kočarji. Sedaj pa se ima vpeljati osebni 
davek, po katerem bi se davčno breme malim 
obrtnikom in poljedelcem znižalo, bogatim pa 
zvišalo. Ko bi se predelal še obrtni davek, bili bi 
odpravljeni tajni zaupni možje, ki marsikdaj iz 
osebnih ozirov delajo krivice davkoplačevalcem. 
Gotovo bo to v blagor ljudstva. 

( P o b o j . )  V  n e d e l j o ,  2 1 .  j u l i j a ,  p o p o l u d n e  
so se stepli nekateri mladeniči v Vavti vasi, ki 
pa niso bili iz iste fare. Dva sta bila v boju ne
varno ranjena z nožem; pripeljali so jih v bolni
šnico usmiljenih bratov v Kandiii, kjer je eden 
že drugi dan umrl v groznih bolečinali. Vzrok 

Divvo iz zemlj« kot 

lop travt - Korist 

Vse do sedanjih dni je po 
gozdovih pela s^ira in brne
la motoma žaga poslednjo 
pesem visokoraslim dreve
som. Les kot dragoceno su
rovino so v gozdovih pri
pravljale pridne roke drvar
jev na način, ki je v osnovi 
prav tak, kakršnega so ljudje 
uporabljali tisočle^a. In vse 
je kazalo, da pri podiranju 
drevja ne more priti do v^-
kih sprememb. 

Švedski strokovnjaki pa se 
niso dali. Ugibali so, kako bi 
čim bolj koristno uporabili 
cdo drevo, saj so do sedaj 
pri podiranju koristno upo
rabili samo gornji del dreve
sa, štori in korenine pa so 
morali počakati na pogozdo-
valce, ki so se teh zagrizenih 
ovir bolj bali, kot veselili. 
PriSli so na preprosto zami
sel: najbolje je drevo kar s 
koreninami vred izruvati. 

S pomočjo tehnikov so iz
delali velik gozdni stroj, kije 
prava poSast. Posamezno 
drevo zagrabi in ga potegne 
iz zemlje. Stroj so izddali v 
tovarni Eldctro — Diesel. Že 
v prvih poskusih se je dobro 
obnesel. 

Strokovi^aki poudarjajo, 
da so prednosti novega nači
na podiranja dreves precej
šnje. Ne samo da lahko ko
ristno uporabijo tistih 20 do 
30 odstotkov stavbn^ lesa, 
ki je pri starih načinih podi
ranja ostžd v zemlji, anipak 
dobe tudi precej lesa z izru-
vanimi koreninami, ki so 
uporabne za industrijo leso
nita. In ne nazadnje, prepri
čani so, da na tak način ta
ko temeljito počistijo stari 
gozd, da Je saditev novih 
dreves vdilco lažja in cenej
ša. 

Končno sodbo pa bodo 
veijetno morali izreči še dru
gi strokovnjaka, saj korenine 
podrtih dreves v zemlji ver 
jetno le niso tako odveč za 
gozdna tla. 

Dr. White s koralo v rokah. Od-
kri^'e morskega geologa bo v 
pomoč bolnim. 

Darilo 
iz morja 

Korale najlK)liše za 
umetne Icosti • Proteze 

Plastične in kovinske plošči
ce, vezi in sponke kirurgija že 
dolgo uspešno uporablja pri na
domeščanju in zdravljenju po
škodovanih kosti, Tiaj gre za 
kostna obolenja ali za hude zlo
me. In čeprav ti modemi nado
mestki dobro služijo, se vendar 
ne morejo primerjati s človeško 
kostjo, kar se trdnosti, nosil
nosti in lahkote tiče. Zdaj pa se 
je v rokah zdravnikov prvikrat 
pojavil nadomestek, ki je skoraj 
povsem enakih lastnosti kot na
ravna kost. 

Raziskovalcem pennsylvanij-
ske univerze se je posrečilo iz 
neke južnopacifiške korale izde
lati izredno dobre kostne nado
mestke. 

Na korale je raziskovalce 
opozoril morski geolog dr. Jon 
VVeber. Pri zbiranju posameznih 
primerkov je opazil, da so neka
tere korale, posebno še korale 
porite, zelo podobne kostem. 
Prečni prerez je pokazal, da je 
za njih značilen prav takšen 
mikroskopičen sestav luknjic, 
kot jih imajo človeške kosti. 
Pore in luknjice so izredno 
drobne, od 20 do 200 mikro
nov imajo v premeru. Tako fine 
satovnice do sedaj strokovnja
kom za umetne kosti še ni uspe
lo narediti. Dr. White, ki se zdaj 
ukvarja s primerki koral, je 
trdno prepričan, da je korala 
idealna osnova za izdelavo naj
boljše umetne kosti. 

Seveda raziskovalci ne poči
vajo. S posebnimi procesi so iz
delali in tudi preizkusili več 
protez. Pri poskusnih živalih so 
se odlično obnesle. Zdaj je na 
vrsti še človek. 

• 

temu zločinu je bil, kar se žali bog tolikokrat 
zgodi, pregrešno znanje. 

( H u d a  v r o č i n a )  j e  n a s t o p i l a  k o n c e m  
julija; bati se je suše. Nedavno pa je bilo par 
noči tako mrzlih, daje ponekod padla slana. Na 
Kamniških planinah pa je padel sneg. Letos nas 
obiskujejo vse mogoče vremenske in druge ne
zgode. 

(B r o z n o b o g o s k r u n s t v o) je 
zvršil predzadnjo nedeljo neki socijalist. Bil je 
isti dan v treh cerkvah pri obhajilu. A svete 
hostije je izpljunil, vtaknil v tobačnico in jih 
očitno zaničeval. Zvečer jih jc pri shodu socija-
listov prodal za pet frankov. Drugi dan so ga 
zaprli in sedaj se vrši preiskava. Vsi verni kristja
ni v tamošnji okolici so silno razburjeni zaradi 
tega pošastnega /ločina. 

(1/. DOLENJSKIH NOVIC 
1. avgusta 1895) 

Svet se vrti 
Še sam ne vem, kako sem 

v Mišjem dolu zašel v družbo 
mož, kjer smo sedeli v hlad
ni senci, v čaše nalivali pija
čo in se pomenkovali. 

Prvi, imenoval ga bom 
Gašper, je začel: „Kajne, 
kakšno čudo je to, da se 
Amerikanci in Rusi srečajo 
tam na nebu? Se na zemlji 
ne bi šlo tako gladko." 

„Mi smo tega že vajeni," 
pristavi Miha. „Po mojem je 
bilo treba veliko več truda, 
da so ljudje spoznali, kako 
se svet vrti okoli sonca." 

„Kaj boš pa ti porekel? " 
sune Gašper pod rebra Bra-
dačevega Ceneta. 

„I, kaj? Saj mi ne boste 
verjeli. Ves^svet se vrti okoli 
ženske." 

Vsi smo zazijali od začu
denja. „Cene, ta je pa bosa." 

„Kar je res, je res," je za
čel tolmačiti. „Komaj se ro
diš, spoznaš, da te je rodila 
ženska. Marsikdo še očeta 
ne pozna. Ce mati nima ča
sa, čuva otroka druga žen
ska. Otrok mora v šolo, kjer 
mu od prvega do zadnjega 
razreda vcepljajo pamet žen

ske. Ko fant meni, da se je 
rešil vsega hudega in vojašči
ne, spozna, da se lahko ože
ni le z žensko." 

„Tega ne smeš šteti za 
zlo," mu oporekam. 

„Ti, Martin, pa kar tiho 
bodi. Bodi srečen, da si že 
tako dolgo brez nje. Kar 
spomni se, kdo je imel na 
Dunaju glavno besedo. Cesa
rica, ki je tebe in cesarja 
oštela zavoljo posekane lipe 
nad kamnito mizo. 'Še 
Brdavsa bi užugala, če mu 
ne bi ti vzel glavo. Kar 
brskaj po zgodovini pa uga
ni, kdo je povzročil največ 
prepirov in vojn. Še pred 
Trojo so se bojevali zavoljo 
ene same ženske. 

Ce danes pogledaš v trgo
vine, vidiš, da je največ blaga 
namenjenega ženskam, ki se 
kar naprej oblačijo in ma že
jo, da bi laže vladale možem. 
Vidiš, zato je toliko nesre
čnih mož, ki jim ne preosta
ne drugo, kot da se zapijejo. 
Svet se vrti okoli žensk, 
možje pa okoli pijače. Na 
zdravje!" 

MARTIN KRPAN 

Morski psii: 
brez zoblj 

Zibelka življenja je 
zmeraj skrivnost 

Rešitev prejšnje križanke 1 
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(Ne) resnice 
z napako 

. iPf^e*a so navdušeno odpo-
a 113 porod (pohod). 

..iT *ekmovanju za pokol (po-
^ Jih je pet odstopilo. 
Ves večer sta preživela na ju-

,ejnem konceptu (koncertu). 
(j^p^uži je še nekaj krampov 

: f° ̂ duhah (nadurah) se mu 
Savica (kavica) zelo prilegla. 

Tako, kot je širno in glob0-

ko, je rrioije, zibelka življenja 
še zmeraj skrivnostno in neraz
iskano. Sele pred nedavnim s(/ 

učenjaki v toplih tropskih mor
jih odkrili več kot tristo vrs 
rib, katerih meso je zelo okus 
no, pa tudi izredno strupeno. 
Povzroča bolezen sigvatero, ® 
je docela neozdravljiva, Pp 

znaki zastrupitve pa se pokaz^ 
jo na čisto poseben način: ose 

ba, ki je jedla meso teh rib,& 
čne narobe čutiti vroče in hla®« 
no; sladoled je zanjo vroč,vre 

juha pa mrzla. Nadaljnje stop 
nje bolezni so splošna izčrp 
nost, želodčni krči, driska,11 

čnejo izpadati lasje in nohti, 
koncu pa se pojavi še popo"1' 
ohromelost. 

Čeprav so bile o morsK 
psih napisane že cele gore knj| 
veljajo te krvoločne mrcine, 
zmeraj za veliko morsko skw 
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Clov«k - poskusni zajec za Cl A 
22 let družina ni vedela, zakaj je Frank Olson skočil iz desetega nad

stropja - »Raziskovalni« postopki po naročilu CIA 

Ameriška javnost se je 
p. kratkim seznanila še z 
CTA*1 /?janjem zloglasne 

senetLdejanjem' ki J° Je Pre-
da ® •' saJ se J'e izkazalo, 
£a tej agenciji ni bilo mar, 
:„i uPorabi za svoje raz-
daTej: človeka ali žival. In 
7aH 1 . mera bolj polna, v 
fkarV°u-n' ^ vpleten tujec 
mnrH J - ameriška javnost 
Dnv a sPrejela), ampak 
P°vprecen Amerikanec. 

rank R. Olson, biokemik 

nost; vsaj kar se tiče krv01 

nosti in velikosti. Niso vsi111 , 
ski psi krvoločni, v vrsto se I 
chijev uvrščajo ihtiologi M 
povsem nenevarnega „vf 
na", ki se učeno imenuje Ce 
hinus maximus, med ribiči pa^S 
poznan kot „pasja mrcina, k1,1 
sonči". Morski psi te 
majo zob in se hranijo iz'H{| 
čno samo s planktonom, j® jI I 
p a  j i h  n a j v e č  z a r a d i  j e t e r  ' j I  
težka tudi po eno tono), 
terih pridobivajo vitantt" ^ | 
olje. Meso pa je primeru0 I 
ribjo moko. ,h $01 

Prav pri teh morskih P5.*?, 
si ihtiologi v laseh glcd^ ve ,jj0|| 
sti, kajti nekateri še zdajtr I 
da so posamezni psi tako ^ $ | 
da lahko prevrnejo tudi m ^ 
ladjo. To izpodbija ai^ j,W 
ihtiolog Earl S. Herald, ki I 
da so morski psi lahko j | 
največ 15 metrov. Do zdaJ ^ ̂  
so dosegli velikost 10,$ | 
mo en primerek „pasje m 
ki se sonči" pa je bil neko 
daljši. 

in oče treh otrok, je bil 
žrtev CIA, Pred 22 leti se je 
vrgel iz 10. nadstropja hote
la Statler v New Yorku. Dru
žina vsa ta dolga leta ni ve
dela, zakaj je naredil samo
mor. Mati je otrokom celo 
dlje časa prikrivala samo
mor, da bi o očetu ne imeli 
slabega mnenja. Letos pa se 
je zadeva razjasnila in resni
ca je prav presenetljiva. 

1953 je Frank Olson kot 
biokemik delal v tajnem raz-

desetletjih je družina Olson zvedela za vzrok 
®ceta in moža. Družina je že vložila tožbo proti CIA. 

iskovalnem središču, kjer so 
po nalogu CIA raziskovali 
vpliv nekaterih mamil na 
človekovo osebnost, da bi 
jih kasneje „koristno" upo
rabili. Že v prvem mesecu 
dela se je Olson pričel nena
vadno obnašati, da ga žena 
skoraj ni več poznala. Na 
njeno prigovarjanje se je 
Olson odpravil v New York 
k psihiatru. Spremljala sta ga 
neki prijatelj in „delovni to
variš", za katerega se je izka
zalo, daje bil agent CIA. 

Psihiater je ugotovil, da 
Olson trpi za hudimi psiho
zami, in predlagal, naj se gre 
zdravit v sanatorij. Vendar je 
še istega dne strpinčeni dru
žinski oče skočil iz svoje ho
telske sobe in se ubil. 

Letos pa je Rockefellerje-
va komisija ugotovila, da je 
bil Olson žrtev poskusa, ki 
bi mu primero l^iko našli v 
„raziskovalnili" središčih na
cističnih koncentracijskih 
taborišč. Olsonu so podtak
nili mamilo in spremljali uči
nek mamila na njegovo oseb
nost. Toda učinek je bil ta
ko močan, 'da razvoja do
godkov niso več mogli zavre
ti. Možje zaradi hude dušev
ne depresije poiskal rešitev 
obupancev. 

I I  " V  •  v  

Uničujoča 

preobrazba 
Med grozotami, ki o njih govorijo 

pisana ali ustna izročila, so dostikrat 
omenjene tudi kobilice. Že tisočlet
ni biblijski zapiski omenjajo jate po
žrešnih kobilic kot eno največjih te-

fob, ki lahko prizadenejo človeštvo. 
*rav tako nam govore viri iz srednje

ga veka. In če je danes Evropa osvo
bojena „črnih oblakov smrti", to še 
nikakor ne pomeni, da sopožrešne 
kobilice stvar preteklosti. Tudi dan
današnji se ogromni oblaki letečih 
požrešnežev, ki jih je dostikrat v 
enem samem oblaku tudi do štiride
set milijard, spuščajo na zemljo in 
požro vse zeleno. 

Strokovnjaki so dolgo menili, da 
gre za posebno vrsto kobilic, šele 
najnovejši čas je prinesel spoznanja, 
ki so pravzaprav presenetljiva. Ento
molog Boris Uvarov je na osnovi šte
vilnih opazovanj v območjih, kjer ta 
pradavna pošast še straši, ugotovil, 
da ne gre za posebno vrsto kobilic, 
ampak za navadno kobilico. Seveda 
je vmes usodna sprememba. 

Uvarov je ugotovil, da se jajčeca 
navadnih kobilic v dolgih deževnih 
obdobjih v toplih predelih našega 
planeta vsa izležejo. Ogromno števi
lo izleženih kobilic povzroči preveli
ko naseljenost teh žuželk na 
majhnem kraju. Kobilice so tako v 
stalnem dotiku, prav to stalno doti
kanje pa povzroči pravo spremembo 
v obnašanju in tudi barvi kobilic. Iz 
navadne kobilice nastanejo kobilice 
selivke, za katere je značilna never
jetna požrešnost. Na dan te živalice 
pojedo več rastlinja, kot so same 
težke. Ta požrešnost jih sili, da si 
iščejo hrano. In po ukazu svojih ne
nasitnih želodcev morajo dostikrat 
preleteti velike razdalje. Ugotovili 
so, da je posamezna jata preletela 
tudi nad 3200 kilometrov. 

Kakor je sam pojav naključen, ta
ko so tudi sredstva, kijih uporablja
jo za boj proti nenasitni zalegi, samo 
delno uporabna. 

23. Pozno v noč je j® J o votli
ni: o vremenu, o ̂ ^C^n. «•" 
rizmu, ki bo rešil vse Ap sf'^J14 »jk se je 
nalezel brinovca »n s' jUnaka za-
smrčala na mehkih m ^ s ^ ̂ 

Visoko je stalo son ^ ̂  'ne, da se 
umijeta z devici11) P vrhov v 
sojini ju je pozdravi - pt) ^ n^. 

„Mount Everest- J . fou. , stari 
Veti ie W Sil v 

„Mount Everest- r v Mogočno 

^bino, kristalno bleščečo, kot bi jo ožehtal s samim 
Faks helizimom. In mravljinci sa z^omazeli našemu 
Paradižniku po krepkih mečih. 

Razložiti vam namreč moramo, dragi bralci, da naš 
Paradižnik ni bil le lovec, gasilec, telovadec in rejec 
malih živali, bil-je tudi hribolazec, tak, da mu ni bilo 
para daleč naokoli. Vse, kar je le sto metrov štrlelo v 
vis, vse je bilo njegovo. Od Triglava pa do Donačke 
gore so odmevali njegovi „beigštajgarji", ki so še danes 
ta dan na podstre^u v Ko.^tiTipi. Pa cepin, pumparice 
in nahrbtnik .. . 

Da, to je bil naš Paradižnik in nikjer ni zapisano, da 
bi ne mogel spet vzeti pot pod noge in v naxoku pre
magati vrtoglavo steno — tistole tam na Mount Evere-
stu, recimo! 

Opazovala je Klara s strani svojega možička in uga
nila je, kaj se plete v njegovih fantovsko neugnanih 
možganih. In vedela je, da je ni sile, ki bi ga odvrnila 
od te misli. Molčala je torej. Paradižnik pa je pljunil v 
sneg in dejal: ,JEnkrat sanikrat se v življenju ponudi 
taka priložnost — stati pod vrhom najvišje gore sveta. 
Trčen bi bil ali pa šleva, če bije ne naskočil!" 

Dr. B020 OBLAK 

človek in 
mesto 

4. NALEZLJIVE IN DRUGE BOLEZNI 

Rekli smo že, da je nevarnost epidemij nalezljivih bolezni 
v mestih večja, ker je velika gostota prebivalstva. Precg na
lezljivih bolezni zatiramo z obveznim cepljenjem. Ker je pre
hrana mešana, pa tudi ker je sodobna zdravstvena služba 
dobro razvita, večjih epidemij ni. Celo jetika upada. Narašča
jo pa spolne bolezni, kar je odsev velikih premikov prebival
stva, sodobnega prometa, pa tudi pretiranih želja po uživanju 
zaradi nevrotičnih pojavov, kijih povzroča današnja življenj
ska naglica. 

Glede umrljivosti so na prvem mestu bolezni srca in ožilja, 
slede nesreče, potem rak in druge bolezni. Da so nesreče 
prišle tako visoko na lestvici vzrokov smrti, sta nedvomno 
kriva promet in nepazljivost pri delu, za kar je manj krivde 
na strojih kot na človeku. Nevroze in alkohol imajo tu velik 
delež. 

Najpogostejša obolenja, ki jih zdravnik vsakdan srečuje v 
ordinaciji, so psihonevroze in nevrastenični pojavi, motnje 
duševnosti in živčevja, ki sicer niso smrtna, so pa v bolezen
ski sliki prebivalstva nedvomno izredno pomembna. Vzroki 
zanje so bili že tolikokrat omenjeni, da jih ne ponavljam. Ni 
pa slabo, če se zavedamo, da so ta obolenja največkrat vzrok 
poznejših bolezni srca in ožilja, visokemu kkrvnemu pritisku 
in prezgodnjemu poapnenju žil, kar lahko privede do srčne 
ali možganske kapi. 

5. VPLIVI NA MLADINO 

Mesto vpliva na mladi rod seveda v obeh smereh: pozitiv
no in negativno. Pozitivno je gotovo to, da je današnja mla
dina vi^a in tega od svojih vrstnikov pred 10 in več leti. 
Tudi način mišljenja je boljši, samostojnejši. To pomeni, da 
mladina ni samo bolj razvita, pač pa tudi prej dozorela. 
Vzrok za to pripisujemo višji življenjski ravni, boljši prehra
ni, večji higieni in zmanjšanju obolevanj. Negativni pojavi pa 
so: porast mladinskega kriminala, huliganstvo in preobre
menitev z delom. 

Če iščemo vzroke negativnih pojavov, pade v oči, da kljub 
sorazmerno visokemu osebnemu standardu starši za svoje 
otroke nimajo dovolj časa, da otroci pogrešajo topel dom, da 
je precej otrok, ki niso v popolnih družinah, ker so starši 
ločeni. Večkrat pa je tudi tako, da starši svoje otroke razva
jajo in jim dovoljujejo prav vse, tudi tiso, česar sami nimajo 
ali pa niso imeli. Na drugi strani pa je spet res, da ni vsakdo 
huligan, če brca konzervo po cesti, če veselo zapoje ali pa 
napravi iz mladostne objestnosti neškodljivo neumnost. Pa še 

' nekaj; borimo se za uresničitev 7-urnega delavnika za 
odrasle, učni načrti šol pa so prenatrpani in mladi človek, ki 
niti telesno niti duševno še ni razvit, mora, če hoče zadostiti 
zahtevam šole, delati več kot 7 ur na dan. Tudi ta preobre
menitev otroka da misliti. 

6. STARE OSEBE NAJ NE BODO ODVEČ 

V mestih se močno pojavlja problem starih ljudi. Življenj
ska doba se je podaljšala, starih oseb je vedno več. Ponavadi 
so v družinah svojih otrok kar dobrodošle, dokler lahko 
delajo in pazijo na vnuke. Ko pa zbole ali obnemorejo, po
stanejo nezaželene, odveč. Pogosto se zgodi, da sedaj njihovi 
otroci nadlegujejo zdravnika ali pa socialnega delavca, naj 
vendar že nekaj ukrene, da bo mati ali oče poslan v bolniš
nico ali dom počitka. Kar naenkrat je stanovanje premajhno, 
nikogar ni, ki bi skrbel zanje, in tako naprej. Imamo zakon, 
ki pravi, d"a so starši dolžni skrbeti za svoje otroke, pa tudi, 
da so otroci dolžni skrbeti za svoje Starše. Pa ne gre za 
zakon, gre za vprašanje morale! Poleg teh starih ljudi so še 
drugi, ki nimajo svojcev, ki nimajo nikogar, da bi zanje 
skrbel. Imajo morda pokojnino ali podporo, kar pa za njiho
vo življenje in vzdrževanje ni dovolj. 

V mestih so potrebni domovi počitka. Ni prav, če ostarele 
ljudi pošljemo v dom, ki je daleč od tam, kjer so živeli in 
delali. S tem jih iztrgamo iz okolja, ki so ga bili vajeni, jim 
povzročimo občutek manjvrednosti in jih prizadenemo bolj 
kakor s čimer koli drugim. Tudi stari ljudje potrebujejo 
toplino in pravilen odnos ter spoštovanje! Pomagata naj jim 
dobro organizirana zdravstvena patronažna in socialna patro-
nažna služba. 
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V sklopu proslavljanja dneva vstaje so se na ribniškem gradu 20. julija srečali partizanski zdravniki in 
ranjenci. (Poto: Mohar) 

Akcijski program za stabilizacijo 
Na liredni skupni seji vseh zborov ribnišice občinsice skupščine so po

drobno pregledali tekoča gospodarska gibanja v prvem polletju 

Na nedavni izredni skupni seji vseh zborov občinske skupščine 
Ribnica 23. julija je bila najpomembnejša druga točka dnevnega 
reda, ko so razpravljali o poteku družbenopolitične aktivnosti v 
občini za realizacijo stabilizacijskih ukrepov. 

V zadnjih dneh je bila v tej 
zvezi zelo živahna politična 
aktivnost od občinske konfe
rence ZK, SZDL in sindikatov 
do osnovnih organizacij ZK, sa
moupravnih organov v TOZD in 
osnovnih organizacij sindikata. 
Pri občinski konferenci SZDL 
je bil izvoljen koordinacijski od
bor, ki vodi akcije v zvezi s sta
bilizacijo gospodarstva v občini. 

Na skupščini je bila podana 
analiza tekočih gospodarskih gi
banj in izvajanje nalog Resoluci
je o družbenoekonomski politi-

S PESMIJO V BORBI 
IN SVOBODI 

Po daljšem premoru smo po po
sredovanju Doma JLA lahko vnovič 
v svoji sredini pozdravili estradne 
umetnike. Estradna skupina Doma 
JLA iz Beograda, ki gostuje v Slove
niji, je priredila v ribniškem gradu 
koncert v počastitev 30-letnice zma
ge nad fašizmom in dneva vstaje slo
venskega naroda. Nastopali so: Zafir 
Hadžimanov, Senka Velentanić, Mi-
roljub Jevtović, Andjelka Govedar^ 
vić, Ljubomir Ubavkić in folklorna 
skupina. Dolgotrajen aplavz na kon
cu koncerta je opozoril na to, da bi 
moralo biti v prihodnje še več takih 
in podobnih kulturno-zabavnih pri
reditev. 

M. G-Ć 

LIVADE IN POLJA 
SO 02IVELA 

Vreme ni najbolj naklonjeno 
kmetovalcem. Spomladi in poleti je 
bilo mnogo več hladnih in deževnih 
kot pa sončnih dni. Zaradi tega sta 
košnja in žetev kasni. Sredi tega me
seca pa se je nebo le razvedrilo. Teh 
nekaj lepih dni so poskušah kmetje 
izkoristiti, kolikor se le da. Vsi, mla
di in stari, so odnašali s polj in trav
nikov od iutra do večera, da bi čim
prej nadoKnadili zamujeno. 

M.G-Ć 

ki ter smernic gospodarskega in 
družbenega razvoja občine Rib
nica v letu 1975. Tudi za ribni
ško občino velja ugotovitev, da 
gospodarska gibanja v prvem 
obdobju letošnjega leta kažejo 
na odstopanja od sprejetih 
smernic gospodarskih in druž
benih gibanj občine Ribnica za 
leto 1975. Ribniška občina 
predstavlja sicer majhen del bla
govne bilance izvoza in uvoza v 
republiškem merilu. Podatki za 
prvih pet mesecev tega leta nam 
povedo, da so v občini pokrivali 
ves neposredni uvoz z izvozom, 
vendar bi bil lahko precejšen 
presežek izvoza nad uvozom, če 
bi bil INLES Ribnica v večji 
meri kot do sedaj udeležen pri 
izvozu. Sicer pa je bila na seji 
skupščine posvečena velika po
zornost prav Inlesu, največjemu 
podjetju v občini, ki ima tre
nutno tudi največ težav pri pro-

SAMI PREUREJAJO 
IGRISCE 

Nogometaši Ribnice so postali v 
tej sezoni novi člani ljubljanske con
ske lige. V višji ligi pa veljajo nova 
pravila in medpisi. Potrebno jc pre
urediti igrice, urediti slačilnice ipd. 
Nova sezona je vedno bliže in s tem 
tudi dan, ko mota posebna komisija 
oceniti, ali igrišče ustreza novim 
predpisom. Uprava kluba si prizade
va, da bi k urejanju igrišča in okoli
ce pritegnila čim več igralcev samih. 
Na žalost se je tej akciji odzvalo Ic 
manjše število igralcev. 

M. G-Ć 

SREČANJE AKTIVOV 
v Loškem potoku je bila proslava 

v počastitev dneva vstaje slovenske
ga naroda. Ob tej priložnosti sta se 

• srečala mladinska aktiva Loškega 
potoka in Gorice. Ta srečanja bodo 
od sedaj tradicionalna. Mladinski 
aktiv iz Loškega potoka bo Goriča-
nom za njihov praznik povrnil 
obisk. 

M. G-č 

daj i (kot vsa lesna industrija v 
Sloveniji). V podjetju se z vso 
zavzetostjo trudijo za čimprej
šnjo prebroditev krize na doma
čem in tujem tržišču, kamor 
nameravajo plasirati čim več 
svojih izdelkov. 

Na seji skupščine je bil spre
jet akcijski program, ki ga je 
predložil izvršni svet občinske 
skupščine in na podlagi predlo
gov, sprejetih na seji občinske 
skupščine, ki zavezujejo vse de
lovne organizacije v občini na 
zmanjševanje uvoza in poveče
vanju izveza, zmanjševanje stro
škov na vseh ravneh, večjo pro
duktivnost, poglabljanje samo
upravljanja, zaviranje rasti cen 
itd. Od vseh odločujočih dejav
nikov - TOZD in OZD, SIS ter 
družbeno političnih organizaci
jah na vseh ravneh — je odvisno, 
kako bodo uresničevali sprejeti 
program. 

-r 

SREČANJE VOJNIH 
UJETNIKOV 

Na Grmadi bo 3. avgusta srečanje 
vojnih ujetnikov in političnih zaj^r-
niicov na področju občine Ribnica. 
Vabljeni so tudi drugi. Ob spomin
skem obeležju na Žukovem, v nepo
sredni bližini Grmade, bo komemo
racija, s katero bomo obudili spo
min na padle v revoluciji. Pokrovi
telj tega srečanja je ZB iz Ribnice, 
predsednik sckcijc..vojnih ufctnikov 
pri občinskem odboru ZZB NOV pa 
je Franc Lcvstek. 

M. G-Ć 

RIBNICANI TUDI NA 
SEMINAR V ROVINJ 
Telesnokulturna skupnost iz Rib

nice si prizadeva, da bi čim bolj iz
popolnila in izobrazila svoje kadre. 
Tako so na seminarju, ki jc bil v Se
či pri Portorožu in je trajal sedem 
dni, sodelovali: nogometna trenerja 
Vladimir Popović in Marjan Mojč in 
štirje za rokomet: Zdenko Mikulin, 
Tone Andoljšck, Vito Pužclj in To
ne Matelič. 

Od 1. do 10. avgusta pa bo na 
pripravah v Rovinju okoli štirideset 
rokometašev in rokometašic Inlesa 
in Ribnice. 

M. GH5 

Večina ribni^h upokojencev 
še ni videla novih društvenih 
prostorov, zato so vsi vabljeni 
na ogled vsako sredo od 9. do 
11. ure. Upokojenci bodo 30. 
obletnico osvoboditve počastili 
z obiskom znanih krajev iz 
osvobodilnih borb (Kumrovec 
— Rab — Vojsko — bolnišnica 
,4^ranja" - Pohoije - Osanka-
rica itd). Ustne in pismene pri
jave sprejemajo odborniki. Na 
posnetku je del novih prostorov 
upokojencev v Ribnici. (Foto: 
Mohar) 

t 

KESF-TO 
DOLENJSKI LIST 

V nedeljo, 20. julija, so pri Sv. Gregoiju proslavili 30. obletnico 
osvoboditve in 75. obletnico delovanja gasilskega društva. 
Slavnostni govor je imel član občinskega komiteja ZK Ribnica 
France Grivec. Ob tej priložnosti so prejeli prizadevni gasilci za 
dolgoletno in požrtvovalno delo spominska priznanja, položen pa 
je bil tudi temeljni kamen za nov gasilski dom. V kulturnem 
programu so sodelovali mladi recitatoiji in oktet iz Slemen, k 
pestrosti programa pa so prispevali z mimohodom tudi gasilci iz vse 
občine. Pokrovitelj proslave je bil TOZD gozdarjev iz Jelenovega 
žleba. (Foto: France Modic) 

EETRTK0V INTERVJU 
Dvakrat in vedno gasilec 
Herman Koprivnik je sprejel življenjsko ges

lo »Na pomočiš« že kot 13-leten pionirček 

Herman Koprivnik iz Šrnihela 
pri Novem mestu jc opravil pri 
graditvi nov(^ gasilskega doma, 
ki so ga slovesno predali namenu 
v nedeljo, kar 980 ur prosto
voljnega dela. Zato se ni nihče 
čudil, ko ga je na poti in s poti h 
govorniški mizi, kjer so šmihel-
skim prostovoljnim gasilcem po
deljevali priznanja, spremljalo 
zares spontano ploskanje. Tisto 
od srca in ne zaradi ploskanja. 

Herman je s svojimi 980 ura
mi opravil skorajda sedmino vse
ga prostovoljnega dela pri novem 
domu, ki ga cenijo, čeprav še ni 
dograjen, na milijon dinarjev, za 
graditev pa so porabili le 
170.000 din. 

„Razlika je 830.000 dinar
jev," pripoveduje Koprivnik in 
doda, da so pri graditvi veliko 
pomagale z gradbenim materi
alom novomeške delovne organi
zacije (predvsem Novoteks in 
Gozdno gospodarstvo), posebna 
zahvala pa gre seveda kmetom, 
ki so darovali les, in nekaterim 
novomeškim obrtnikom, ki so se 
močno izkazali - kot le oni zna
jo, če hočejo. 

Devetintridesetletni Herman 
Koprivnik je gasilec že od 13. le
ta. Ljubezen do gasilstva je po
dedoval po očetu. Razen tega je 
Herman dvakrat gasilec, po po
klicu namreč skrbi za protipo
žarno varnost v novomeškem 
Novoteksu, popoldne, v prostem 
času, če lahko rečemo tako, pa 
je član šmihelskega prostovoljne
ga gasilskega društva. Sodeloval 
je pri gašenju več kot 40 poža
rov, je nosilec gasilskega prizna
nja za posebno hrabrost ter šte
vilnih drugih domačih in tuph 
(avstrijskih) odličij. 

„Tisto z Avstrijci je bilo tako, 
da smo zmagali ali bili drugi na 
tekmovanjih, na katera so nas 
povabili. Povedati moram, da v 
tujini delo gasilcev veliko bolj 
cenijo kot pri nas. Biti gasilec na 
tujem nekaj pomeni, pri nas pa 
ljudje povečini mislijo, da prire
jamo samo gasilske veselice," na
daljuje zavzeto Herman. 

Druffl pa vedo povedati, da je 
bil v Mnihelu Koprivnikov eden 
od tistih, ki si je pri graditvi do
ma obrusil noge in dlani, eden 
tistih, ki so vedeli - čeprav pri 
nas gasilci, če ne gori, niso po
sebno v čislih - da je treba šmi-
helski dom čim hitreje zgraditi, 
da prispevki v teh hitrih denar
nih časih ne bi izgubili vred
nosti. 

Herman Koprivnik: „Na tu
jem je gasilski poklic zelo ce
njen." 

Novi šmihelski gasilski dom 
ne bo služil samo gasilcem, 
ampak vsem družbenopolitičnim 
organizacij m in občanom tega 
predmestja Novega mesta. Her
man Koprivnik, ki je v društvu 
tudi voznik skorajda novega 
kombija, ki mu je bil boter No
voteks, ima v svojem gasilskem 
življenju, kot temu pravi, samo 
še eno željo: 

„Želim si, da bi v naši novi 
garaži nekoč stal tudi tovor-
njak-gasilska cisterna. Ni reče
no, da bi moral ravno jaz sedeti 
za njegovim krmilom," navezuje 
misel dvakratni ^silec, „želim 
pa si; da bi ga vsaj videl, ftavza-
prav je ta garaža narejena zanj." 

Ce upoštevamo naravni tok 
stvari, se bo ta želja Hermanu 
Koprivniku, nekakšnenp zaščit
nemu znaku šmihelskih'gasilcev, 
zagotovo izpolnila. 

M. BAUER 

Novomeška kronlfa 
SAMO ŽAB NI! - O urejenosti 

novomeških cest in kanalizacije na
vadno pišemo spomladi po zimskem 
„opustošenju". Toda zadnja zima je 
bila tako mila, da je cestam odprlo 
nedra šele mokro poletje. Ob zad
njih neurjih pa tudi že rosah je po
stala dodobra očitna neustrezna ure-
ditćv cestne kanalizacije, kajti most, 
vpadne ceste in mestne ulice so bile 
na nekaterih mestih docela poplav
ljene. Velike luže in mlakuže so ovi; 
rale pešce in avtomobiliste. Obcestni 
jarki so bili polni blata in odpadkov 
- samo žab nismo nikjer opazili! 

ZGLEDNO - Vitrina na stavbi 
zavarovalnice Sava na Glavnem trgu, 
za katero ne vemo, kdo jo iM " 
oskrbi, je zmeraj polna zanimivih 
tografij, ki pritegnejo k ogledu voi* 
ko mimoidočih. Po fotoreportaži o 
večeru Marjana Kozinc, ki jo je pO" 

Stavil učenec iz osnovne šole Katja 
upene, so trenutno na ogled 

snetki o letalskem modelarstvu in * 
čem. Res zgledno! j 

TRŽNICA - Po dveh sončnilj 
tržnih dnevih je bil zadnji petek sp^ 
deževen, kar pa kajpak ni nič poscD" 
nega. Le branjevk, kramarjev ingO" 
spodinj je bilo nekoliko manj, cel« 
nekaterih živil ^a so bile naslednj®' 
kilogram paradižnika je stal 9 do 
din, krompirja 5 din, čebule 6 do o 
din, jajčka pa so bila po 1,60 
Za kilogram jabolk je bilo treW 
odšteti fO do 14 din, breskev 16 oi" 
in smokev 20 din. 

ROJSTVA - RodUa je Alenk« 
Lubej z Mestnih njiv 7 - Uroša. 

SMRTI — Umrla sta Marjan Ho^ 
nik, 8 mesecev star otrok z RagO'' 
ske 7, in Franc Avsec, upokojenec 
Trdinove 4, v 79. letu starosti. 

Ena gospa je reKla, da v No' 
vem mestu kmalu ne bodo 
več potrebovali bojleriev-
Voda iz novega vodovodne^ 
ga zajetja pri Družinski v^J 
bo imela namreč pozimi ipl 
poleti okoli 16 stopinj CelO*| 
ja. Pač pa bo narasla prodaj' 
hladUnikov^ če jo bo hot® . 
kdo tudi piti. * : 

Prav nihče ne bo neogrožen 
Osnutek odloka novomeške občinske skupičine predvideva graditev 

klonišč za civilno prebivalstvo - Temelj določb je zvezni zakon ^ 

Občinska skupščina Novo mesto je na minuli seji sprejela med 
drugim tudi osnutek odloka o izgradnji in vzdrževanju zaklonišč v 
občini, ki temelji na zveznem ztJconu o ljudski obrambi. Med dru
gim določa, da mora biti graditveni program zaklonišč izdelan leto 
dni po objavi, načrt sprejme svet za ljudsko obrambo. 

prispevkov iz najemnin in sianajf 
in najemnin od uporabe zaklo" 

Katere prostore je treba PreUlC,^ 
ti v zaklonišča in kje je t* jj 
zgraditi na novo, določa °^c j,o 
upravni organ za ljudsko obiai%r 

„Po našem konceptu," je P0"; v 
ril pokojni general Viktor/Buba L, 
knjigi Doktrina zmage, „teče sF^ 

šna ljudska obramba stalno ^ 
vsem ozemlju, v vseh razmerah 
vse načine. Iz tega izhaja tudi sJ*m£r 

da v SFRJ ne bo neogroženih o D ^ 
čij in da je treba vse ukrepe cl\. 
zaščite izvajati na vsem ozemlJu-

Predvideno jc, da bodo organiza
cije združenega dela dolžne zgraditi 
zaklonišča za svoje delavce in ob
iskovalce, in sicer: organizacije, ki 
delajo v več izmenah, za število za
poslenih v najvcčj delovni izmeni; 
organizacijo, la delajo v eni izmeni, 
za vse zaposlene; kulturno-prosvetne 
organizacijo v poslopjih, kjer se zbi
ra večje število ljudi, za najmanj po
lovico sedežev; v hotelih in turi.sti-
čnih objektih za najmanj polovico 
ležišč in število zaposlenih v največji 
izmeni; v trgovinah za polno število 
zaposlenih in za'kupce, v šolskih in 
vzgojnovarstvenih ustanovah za vse 

Suhokrajinski 
drobiž 

ŽUŽLMBERSKI MOST je dobil 
asfaltno prevleko, razmišljajo pa še 
o asfaltiranju vpadnice z obeh stra
ni, kar bi bilo nujno potrebno, saj se 
sedaj pri povečanem prometu stano
valci tudi ob tej cesti poleti kar duši-
jo v cestnem prahu. Asfaltiranje bo 
lahko prišlo v upoštev, če bodo pri
merno sodelovali tudi občani, ki bi
vajo ob tej cesti. 

KRAJANI IZ SMIHI-LA PRI ZU-
ŽEMB1!RKU imajo sedaj trgovinske 
prostore v tamkajšnjem gasilskem 
domu. Dvorano in spodnje prostore 
so dali namreč gasilci začasno v na
jem žužemberšld kmetijski zadrugi, 
imajo pa v načrtu, da bodo pri (lo
mu zgradili dodatne prostore za 
trgov iho vsaj v dveh Icl ih. 

NA DVORU SO končno odprli 
bencinski servis, ki je bil več let 
predmet razprave na zborih volilcev 
in drugih skupin. Objekt je za celot
no Suho krajino velika pridobitev, 
saj bodo odslej imeli gorivo bolj pri 

^ roki in jim ne bo treba ponj v odda
ljeno Ivančno gorico in Jurko vas. 
Investitor je podjetje „PITROL" 

• Ljubljana, izvajalec del pa jc bilo no
vomeško podjetje „N(}VOGRAD". 

M. S. 

varovance, učence, dijake in študen
te ter vse zaposlene; v varstvenih za
vodih pa v skladu z vojno nalogo in 
tako, da se oddelek za prvo pomoč, 
oddelek za transfuzijo in kirurški 
oddelek razporede v zaščitenih pro
storih. Na"železniških in avtobusnih 
postajah pa bi bilo potrebno zgraditi 
zaklonišča za enourno povprečno 
število potnikov na postaji in zapo
slene v največji delovni izmeni. 

Seveda predvideva osnutek tudi 
graditev zaklonišč v obstoječih sta
novanjskih objektih, pri graditvi no
vih stanovanjskih objektov pa naj bi 
bilo f>otrcbno predvideti zaklonišča 
za najmanj polovico stanovalcev. 

Po osnutku se lahko vsa zaklo
nišča: od zaklonišč zasebnikov do 
zaklonišč TOZD in OZD in javnih 
z.aklonišč, v mirnem času uporablja
jo v druge namene, vendar pod po
gojem, da v zakloniščih ne narede 
sprememb, ki bi zmanjšale zaščitno 
moč. 

Denar za graditev zaklonišč naj bi 
se stekal iz prispevkov investitorjev. 

PLATNENE STREH^ 
NA VALETI 

Zbor vseh udeležencev^^ 
bora na Valeti od 12. do 
avgusta bo v petek, 1-
sta, ob 17. uri na 
skem mostu v Novem 
Udeleženci naj prineso ^ 
bomino in izkaznice-

^SREČNO! ^ 

Gasilcem iz Šmihela pri Novem mestu se je v nedeljo ^ s 
dolgoletna želja: dobili so svoj dom, ki so ga zgradili oi^veS' 
svojimi žulji in prispevki delovnih organizacij in občanov, 

nosti ob predaji novega doma so se udeležili gasilci iz doma 
večjih krajev novomeške občine. 
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[KPŠNJA V ZAOSTANKU 
ošnja in spravilo sena sta letos v 

'pcejšnjem zaostanku, ker je vreme 
^letovalcem zelo nenaklonjeno. Ce 
* bo vreme v kratkem izboljšalo, se 
"otudi to uredilo. 

glede na težave z vremenom 
.Ugotavljajo, da je na Bukovi gori,-
*u, v Brezju, Ranjdolu, Koprivni-

drugih nekdanjih naseljih trav-
JJtov Vedno manj, ker jih zarašča 
^ičevje. Nekdaj dobre kmetijske 
^Vrsine tako sedaj ne dajejo nobe-

dohodka. Ko si prizadevamo, 
^ 01 čim več hrane pridelali doma, 

"^rali več skrbi posvetiti tudi 
vnikom, da bi dajali več sena. 

Drobne iz Kočevja 
• »KOČEVJE" - Izvedeli smo, da 
do P'°^na plovba iz Pirana na Ja
ponskem kupila novo tovorno ladjo 
n J° poimenovala po našem mestu. 

>. °cevje" plove' na redni plovni li-
JJ1, Jugoslavija - Zahodna Afrika -

goslavija. S to ladjo se je skupna 
i silnost slovenskega trgovskega 

povečala na 266.451 BRT. 
kdji bomo še pisali. 

^MISELNOST - Pred dnevi je 
7n! P°^t0 parkiral rdeč osebni avto 
lo ^ »V°lkswagen"."To ne bi bi-
. ^ c nenavadnega, če avto ne bi bil 
liud-n° Star'- da pa se mu zategadelj 
v J® ne bi smejali, je domiselni 

£nik na vrata obesil lično izdelan 
eni; "^e smeJ Se tudi ti boš 
cnKrat star." 

t r a v n u B O L J Š E  -  S t a n j e  n a  
? leniKj 'n Poljih se je ob zadnjih 

no h ^ nek0'ikanj popravilo, če
tudi h V Slavnem pospravljeno, pa 
okona P°y^čine so že oplete in 
Vofclvv J^dem so pomagali celo 
ko <^rl- • letos ne bo veli- • 
še t« • . Je bilo malo cvetja, pa 
torpi k"13!" odpadlo. Spet bodo 
lelrtiv^°trebne akcije delovnih ko-' îLtmkUP °ZimniCe' prCd" 
J***? - Zbiranje značk je 
starih ° Zc, F množična „bolezen" 
enkrat"1- adih. Toda zbiranje je za-
dohiir, ^ "^""ganizirano. Tako eni 
rain , Zl?acke zastonj, drugi pa mo-
Tudi tnii'6- °dšteti precej dinarjev. 
PDdietiihaJJPri-dej° do Veljave strici v 
nju rain A dfystvih in pri pripravlja

jo razi,enih proslav. Je pač tako! 
m 

•PETROM 

nttufsflf 

V času poletnih počitnic so na bencinski črpalki v Kočevju zaposli
li tri dijake kočevske gimnazije. Petrolovi uslužbenci pravijo, da je 
prišla ta pomoč ravno o pravem času, saj so tudi sami prepotrebni 
letnega dopusta. (Foto: FRANCE BRUS) 

22. julij, dan vstaje slovenskega naroda, sije KS Rudnik—Šalka vas 
izbrala tudi za svoj krajevni praznik. Nad 200 ljudi seje zbralo pred 
kočo lovske družine iz Male gore. Slavnostni govor je imeLpredsed-
nik KS Nace Kanšek, ki je med drugim spregovoril tudi o delovnih 
uspehih prebivalcev te KS, Za dolgoletno in požrtvovalno delo so 
podelili 31 zaslužnim občanom lična priznanja. Priznanja so dobili: 
Sovre Justina, Mrvar Maijan, Jelene Ivan, Kamšek Nace, Smolič 
Alojz, Dolenc Janez, Boldan Jože, Podreberšek Drago, Levstek 
Maijan, Pucikar Zinka, Hren Friderik, Jelen Franc, Mlekuž Ivan, 
Figar Vekoslav, Brečko Ivan, Korelc Franc, Juvan Peter, Letonja 
Stane, Bobek Franc, Kobola Viktor, Mrak Ivan, Rauh Justina, Pi
škur Vinko, Kavšček Franc, Benčina Jože, Križaj Franc, Križaj 
Ivan, Živkovič Vlado, Virant Franc, Maijanović Nedo in delavska 
godba iz Kočevja. (Foto: FRANCE BRUS) 

»Smuk« je poln 
ruristična sezona je tu. Že ta

ko polne slovenske ccste .so te 
dni in še prcccj časa bodo pre
polne. In koliko avtomobilistov, 
ki gredo na Jadran vse bolj radi 
preko Novega mesta. Gorjanccv, 
Metlike in Vinice, zavije v pri
jetni Semič! O tem je za dana
šnji „turistični obisk" spregovo
rila po slovo dkinja v penzionu 
„Smuk" Marija Lavrin: 

„Pri nas imanx) le 16 ležišč. 
Prav zato smo morali del junija 
in julija goste, ki so prosili za 
prenočišče, napotiti v Metliko. 
Kot kaže, bo nekaj več prostora 
šele v septembru. K nam najraje 
prihajajo Zagrebčani, od tujcev 
pa Italijani in Nemci. Radi se za
bavajo z lovom in ribolovom, 
hodijo na piknike in izlete na 
kopališče v Podzemelj,' na Vini-. 
co. Mirno goro, Smuk. Zdi se 
mi, da prihajajo v Belo krajino 
predvsem zaradi domače hrane 
in lepe pokrajine. 

Kaj bi za boljše počutje go
stov se potrebovali? Najprej ba
zen, in kot kaže, ga bomo dobili 
v naslednjih petih letih. Jasno je, 
da bi zaradi nov(^ bazena po
trebovali precej bungalovov, zad
nji čas pa je, da bi v Semiču po
skrbeli za primerne turistične so
be pri zasebnikih. Takrat, ko bo 
partizanska rnagistrala zgrajena 
do Semiča, bomo potrebovali 
veliko novih ležišč. Zato bi bilo 
prav, ko bi odgovorni že sedaj 
začeli načrtovati gradnjo nov<^a 
turističnega objekata, kajti zave
damo se, da turistični dinar velja 
vseveč. 

.Marija Lavrin, poslovodkinja 
v semiškem penzionu 
,3niuk": „V Smuku sem za
poslena dve leti in opazila 
sem, da se k nam vračajo 
,stari' gostje. To je dokaz, da 
so z Belo krajino iii našimi 
ljudmi zadovoljni." 

Te dni delavci novomeškega splošnega gradbenega podjetja Pionir 
dokončujejo dela na stavbi, v kateri bo imela semiška Iskra svoje 
[Hsami^e prostore. 

iskro pestijo slabi plačniki 
V petih letih 1.200 novih delovnih mest 

Na izredni seji zbora združe
nega dela, zbora krajevnih skup
nosti ter družbenopolitičnega 
zbora črnomaljske občinske 
skupščine so delegati razpravlja
li o tekočih gospodarskUi giba
njih, ^banju splošne in skupne 
porabe in o izvajanju nalog re
solucije o družbenoekonomski 
politiki. 

Osnova za razpravo je bila analiza 
tekočih gospodarskih gibanj, ki jo je 
izdelal izvršni svet. Iz nje je bilo raz
vidno, da je narasel celotni doho
dek, prav tako tudi industrijska pro
izvodnja, in sicer za 40 odstotkov. 
Na seji so poudarili, da še niso izko
riščene vse možnosti za hitrejšo rast 
in razvoj. Ugotovili pa so, da se je 
poslabšala likvidnost. Krivdo za to 
nosijo predvsem slabi plačniki. Sa
mo semiška Iskra ima za več kot 7,5 
milijarde starih din terjatev. 

Razveseljiv pa je podatek, da je 
razvoj občine v petih letih, po spre
jemu zakona o pospeševanju razvoja 
manj razvitih območij, dosegel raz
meroma velik vzpon. Naj so občut
no vplivale ugodnosti, kijih daje za
kon investitorjem na nerazvitih ob
močjih. V tem ča.su je bilo v občini 
ddprtih nad 1.200 novih delovnih 
mest. 

Iz analize Je razvidna tudi investi
cijska potrošnja. Vsa vbganja v go
spodarskih organizacijah so krita, iz
jema je sanacijski program v Beltu, 
kjer so zaradi nekajkratnih podraži
tev opreme in gradbenih stroškov 

nastopile razlike, ki niso v celoti kri
te. 

Na seji so sklenili, da se bodo vsi 
nosilci stabilizacije prizadevali, da 
bo črnomaljsko gospodarstvo izpol
njevalo postavljene cilje v resoluciji 
ter se pri tem borilo za tehnološko 
in delovno disciplino ter zakonitost. 

M. JELENIC 

Črnomaljski drobir 
MLADINSKE AKOJE - Pred

sedstvo občinske konference Zveze 
socialistične mladine Slovenije 
Črnomelj je na zadnjem sestanku 
sklenilo, da bo vsako soboto organi
ziralo .manjšo delovno akcijo. Naj
prej bo črnomaljska mladinska bri
gada priskočih na pomoč vojakom 
pri izkopu vodovoda Črnomelj -
Tušev dol 

SUTJESKA 75 - Niko Skrbin-
^k, član predsedstva OK ZSMS 
Črnomelj, se je udeležil pohoda 
„Sutjeska 75". Z ostalimj udeležen
ci je prehodil pot od Žabjaka do 
Tjentišta. Kljub slabi organizaciji je 
bil Skrbinšek s pohodom zadovoljen 
in priporoča, naj se prihodnje leto 
pohoda udeleži več mladih Crno-
maljcev. 

V. S. 

k*- POMANJKANJE . 
PROSTORA 

2A PARKMANJE Spoštujmo dogovore! 
dno v -rn°bilov je iz dneva v dan ve-
blem IC' ~.tem P3 se stopnjuje pro-
no in parkiranja. Glav-
vedno ,1S(je pri samopostrežbi je 
Za donaMSe <;no: r° veIja posebno 
"a ^as- Podobna je slika 
čimnroi .r!^ih- 2310 bi morali 

J pričeti iskati nove prostore. 
M. G-č 

Novice iz 
Ortneka 

JESENI — Najlepše 
če narek gozdov, živo rde-
*dov : c' 2c krasijo obronke go-
Ve^ dalp?S/s>Pom'nJaj0' da jesen ni 

> ^a ni tv,ji Prav Ponekod še prva 
^Zcleni nt?? rpod kosami, drugje že 

•a lekni- a" Ploh pa letos vsa nara-
jurčw° 230111 J3' saj kujavo vreme 

'ljudi 111 ne d°v°li. da bi razvese-

Ribniško gospodarstvo tarejo take težave, 
kakršne so značilne za vso državo • ZK v odlo

čen boj 

^0t - V Finkovem je 
J£vne Sk, LVasi.velikopoljanske kra
tko p"0sti zasvetila elektrika. 
toda tu 0 Prav'j®n velik problem, 

R* že d~gi? saj na primer 
slahim-0vca že dolgo jadikujejo 

^Sotovlio P°tmi- Zdaj jim je ze 
£st0 cest ?'-"?.a k"13 lu prišla 03 

j^n»i p0i;
a' ^i jih bo povezala z Veli-

Priskn*^m'' ^i gradnji bodo ra
di na pomoč tudi vaščani. 

S^i? V ORTNEKU - Grad
ce fa, ,0Vc montažne hišice je do 
uVc Ploš«^ • h^303- Hišni obod do 
! e8a u' c Jc zgrajen iz travnogor-
ta^del?1?.' *Mno8' Pršijo, da bo 
, °tij0 u .vl32no, toda gotovo se 
i°*eia ? r?Jtz8r3dba jc znotraj ob-
ies°ya st i.^u -J0 bo že druga Mar
ijo turf * v ^rtneku, v načrtu pa 

Q| že tretjo. 

RAZBIJAJO - Pose-
st0balini 1v S0 si omis'ib ribniški 
?e*U na ^r po vrsti razbijajo 
c dru °^'asnib omaricah. Tako 
a?uPokfl^,c naPadli oglasno omari-
.toL.. J®ncev, enako tudi omarico 
5***8? Podjetja SAP, o tisti 
n^' Vsi kRo P" kolje da ne govori-
d "c n(> ' .^orali bolj paziti na te 
h^ej Ppdiprave. Čudno je, da se 

djett. n,s° dotaknili omaric kino 

REŠETEI 

Ribnici komunisti so se ta
koj po 4. in 10. seji predsedstva 
CK ZKJ zelo resno lotili izva
janja nalog, ki so bile tafA za
stavljene, zlasti vprašanja stabi
lizacije gospodarstva. O tem so 
govorili na več sejah komiteja, 
na sestankih s sekretaiji 00 
ZK, tem problemom pa so po
svetili tudi posebno temo na 
dvodnevnem seminaiju za vod
stva 00 ZK. 

Na zadnjih sestankih so v Ribnici 
ponovno opozarjali, da morajo ko
munisti stalno preverjati, če stabili
zacijske programe vestno izvršujejo. 
Žal je ena od ugotovitev tudi, da ta
ki dokumenti vse preradi in prehitro 
zaidejo v arhive in s tem - v poza
bo. 

Podatki za letošnje prvo trime
sečje kažejo, da se niso bistveno 
spremenile osnovne težnje v razvoju, 
značilne za lansko leto. Celotni do
hodek v prvih treh mesecih je znašal 
194,157.000 dinarjev, kar je za 42 
odst. več kot lani. Porabljena sred
stva so naraščala počasneje kot ce
lotni dohodek; ekonomičnost se je 
povečala za 0,6 od.st., dohodek pa 
za 41,7 odstotka. 

Ribniški zobotrebci 
OKREPUENA TRŽNICA -Ta

ko kot vsako leto so tudi tokrat 
okrepili ribniško tržnico zaradi po
večanega povpraševanja meščanov 

?o sadju in jjovrtnini. Ždaj se Ribni-
anom ni bati, da bi ostali brez pa

radižnika ali hrušk. 

OBVESTILO RIBNIŠKIM 
UPOKOJENCEM - Od I. julija 
dalje bodo uradni prostori upoko
jencev v pritličju stanovanjskega 
bloka za gozdarskim domom. Urad
ne ure bodo vsako sredo od 9. do 
II. ure. Nove uradne ure pa bodo 
določene na prvi seji v novi sejni 
dvorani upokojencev. 

VREME - Nestalno vreme kvari 
letino tako na košenicah in njivah, 
kot po vrtovih in sadovnjakih. Mar
sikje trave Se pokosili niso. Ce se 
vreme ne bo izboljšalo, bo škoda 
nepopravljiva. Upamo, da ne bo 
tako. 

V. P. 

Smernicc družbenoekonomske 
politike, po katerih se naj bi ob 
ustreznejši delitvi družbenega proiz
voda razvijala in krepila repro
duktivna sposobnost gospodarstva, 
niso uresničene, ker se stopnjujejo 
obremenitve gospodarstva z raznimi 
dajatvami za splošno in skupno po
rabo. 

Gospodarstvo spremlja precejšnja 
nelikvidnost, ker primanjkuje orga
nizacijam obratnih sredstev. Zaloge 
prehitro naraščajo, zlasti zaloge iz
delkov (indeks 275,5) in trgovskega 
blaga (ind. 257,2). Narašča tudi 
medsebojna zadolženost, kar se kaže 
v rasti kupcev in dobaviteljev. 

Na sestanku komiteja z gospo
darstveniki so sprejeli vrsto ukrepov, 
ki naj bi stanje ribniškega gospodar
stva izboljšali. Seveda pa morajo vsi 
te ukrepe in dogovore spoštovati. 

NOVI V ZLATI 
KNJIGI 

V zlato knjigo ribniških odlič-
njakov, ki so jo na osnovni šoli 
Ribnica ponovno uvedli v šol
skem letu 1972/73, so ob zak
ljučku tega šolskega leta vpisali 
sest novih imen. Ti šolarji, ki so 
vseh osem razredov izdelali z 
odličnim uspehom, so: Katja 
Kromar iz 8. a (doma iz Dolenje 
vasi), Slavica Senk iz 8. b (doma 
iz Ribnice), iz 8. c pa Danilo 
Henigman (Dolenja vas) in 
Roman Ilc, Lučka Drobnič in 
Marija Petek (vsi iz Ribnice). 

Odkriti Nizozemci 
Na metliški bencinski črpalki je 

prejšnjo sredo, ko sva z Antonom 
Radošem govorila o letošnji turisti
čni beri v Metliki, stalo precej „žej
nih" avtomobilov z najrazličnejšimi 
registracijami. O delu na črpalki v 
„pasjih dneh" je prijazni Anton po
vedal: 

„Pozna se, da smo v turistični se
zoni. Neskončne kolone vozil, ki se 
gnetejo na mejnih prehodih, se v 
Sloveniji nekako razdrobijo, veliko 
avtomobilistov pa pride tudi do 
Metlike. Posebno letos imanK) na 
črpalki zelo veliko dela. Ker znam 
nemško, zvem od turistov veliko za
nimivi^. Najbolj so zgovorni Nem
ci, Nizozemci in Belgijci. Vsem je 
naša pokrajina močno všeč. Skoraj 
v.se Nizozemce ti so posebno na
vdušeni nad gorjansko ovinkasto ce
sto - zanima, zakaj je zanemarjenih 
toliko polj. Severnjaki so mi zatrdili, 
da naši kmetje ne delajo prav, ko 
puščajo zemljo vnemar. IVavijo, da 
njihovi ljudje zemljo precej bolj ce
nijo. 

Marsikateri turist, ki bi pri nas 
ostal več dni, me vpraša po zaseb
nih sobah. Žal je turizem tc vrste v 
Metliki še nerazvit in tako uide iz 
našega mesta marsikatera * deviza. 
Gostje se zanimajo tudi za spomeni
ke, stari del mesta, muzej, kinodvo-
rano . . . Zato bi bilo prav, ko bi n;t-
še mesto opremili s primernimi kaži
poti, uredili kopališče, zgradili 
športna igrišča ob iColpi, prostor za 
lumpiranje itd. Metlika je sicer zani
mivo mesto, toda siime zanimivosti 
tujcev več kot en dan nc bodo 
zadržale. 

J. PEZELJ 

Medtem ko je Jadran tudi letos poln in od vsepovsod poročajo o 
turističnih rekordih, so kopališča na rekah zaradi slabega vremena 
prazna. Na sliki: na Kolpo, ki ima te dni okoli 22 stopinj, pride 
tudi ob nedeljah malo kopalcev: 

Zakaj mrtvi kapitali? 
Poslej vlagati le v modernizcijo industrije 

NEPOPOLNO 
KRI2IŠČE 

Križišče na Mlaki je sicer lepo asfal
tirano, toda pomai^kljivo označeno. 
Tako ni kažipota za Bukovico in 
Jurjevico, kar pogosto bega tako 
domače kot trne turiste. Kažipot 
manjka tudi v (Jrtneku pri odcepu 
ceste proti Gregoriji in še kje! Tu
ristični delavci bi take pomanjklji
vosti morali opaziti in nat\jc opozar
jati, če ne celo odpravljati. 

Anton Radoš: „Najbolj prijazni 
so Nizozemci. Moti jih, ker je 
toliko naših polj preraščenih s 
travo. Ce bi Metlika nudila go
stom več zabave in če bi bila 
bolje opremljena s kažipoti, bi v 
našem mestu ostalo precej več 
turistov, kot jih zdaj. To pa po
meni tudi precej več denaija, 
zlasti deviz .. 

Resnost trenutnega gospo
darskega položaja v Jugoslaviji 
in Sloveniji je spodbudila iz
vršni svet metliške občinske 
skupščine, da se je odločil za 
analizo v vseh OZD in TOZD in 
na področju splošne in skupne 
porabe. Na po^agi podatkov so 
člani izvršnega sveta izdelali sta
lišča o gospodarstvu in predla
gali ukrepe za rešitevmekaterih 
težav. 

Najprej so poudarili, da bi niorali 
v Beti in Kometu poiskati vse mož
nosti, da se omeji uvoz na račun do
mačiji surovin in da povečajo izvoz. 
Prav tako so opozorili na „mrtvi ka
pital", na nesorazmerno velike zalo
ge v Beti in Kometu, vse delovne or
ganizacije po opozarjajo na investi
cijske naložbe.. Poslej naj bi vhgali 
predvsem v modernizacijo industrije 
z namenom, da bi povečali produk
tivnost in intenzivnost dela. 

Člani izvršnega sveta so nadalje 
ugotovili, da nobena OZD, SIS in 
krajevnii skupnost nima delovnih 
osnutkov, čeprav je skupščina spre
jela rok za osnutke do konca leto
šnjega julija. Zato izvršni svet zahte
va, naj vsi zamudniki čimprej opra
vijo svoje delo. IVav tako izvrsni svet 
opoz.arja, da problemov posamezne 
oiganizacije ne bodo smele reševati 
z zvi.šanjeni ccn, pač pa s poveča
njem produktivnosti dela, z varče

vanjem, boljšo organizacijo dela in z 
ve^ disciplino. 

Člani izvršnega sveta se zavedajo 
rasnosti gospodarskega položaja, za
to opozarjajo vse samoupravne, vod
stvene in vodilne dejavnike, naj se 
akcije lotijo s polno mero resnosti in 
odgovornosti. OZD, TOZD, SIS in 
KS so dolžne obvestiti .svet o izvaja
nju ukrepov do 31. avgusta. 

Sprehod po Metliki 
SLAVNOSTNI DAN VSTAJE -

Na predvečer dneva vstaje sloven
skega naroda je zagorel na Veselici 
kres, mladinci pa so pripravili tudi 
krajši kulturni program. Pod arkada
mi Mercatorjeve trgovine na Dragah 
je imel pilialni orkester skoraj dve-
urni promenadni koncert, ki ^ je 
poslusalo veliko število domačinov 
in tujcev, ki so se ta dan ustavili v 
Metliki. 

IZMENJAVA LETOVANJ - De
set otrok jc odšlo v pobrateno itali
jansko mesto Ronchi na letovanje. 
Tamkaj bodo ostali do 2. avgusta. 
Italijanski otroci pa so bili v Metliki 
dva dni, čas do 2. avgusta pa bodo 
prebili na Debelem rtiču. 

metliški tednik 
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Sonce privablja v bazene Čateških Toplic številne kopalce. V juliju so imeli rekorden obisk. Člani 
delovnih kolektivov iz brežiške občine lahko izkoristijo popust. Vstopnice s popustom dobijo pri 
občinskem sindikalnem svetu. (Foto: Jožica Teppey) 

Ko bi bil vse leto julij! 
V Cateikih Toplicah rekordno itevllo gostov in kopalcev od vsepovsod 

Zasedenost Čateških Toplic 
-je letos za 18 odst. večja kot 

lani. V zdravilišču so do sedaj 

Novo v Brežicah 
NEPOZABNI DNEVI - Brežiški 

in artiški pionirji, ki so se vrnili s 
tritedenske^ bivanja v taboru Sutje-
ska v Beogradu, so nadvse zado
voljni. Doživeli so toliko prijetnja 
in zanimivega, da jim je čas v taboru 
veliko prehitro minil. 

NAJ BO SEDEŽ NA CATE2U? 
- ftostor za turistični biro na Čate
žu je prazen in to je najbrž sprožilo 
predlog, da bi se občinska Turistič
na zveza Brežice preselila tja. Čez 
poletje bi stalni delavec lahko dobil 
še honorarno pomoč za morebitno 
recepcijsko službo, ki bi urejala za
sebne nočitve. 

BRE2IsKE VESTI 

vedno mislili, da je 65 tisoč no
čitev za Toplice zgornja meja, 
zdaj pa kaže, da jih bodo imeli 
70 tisoč. 

Največ dohodka jim je prine
sel julij. Od 120 pomožnih le
žišč je bilo praznih komaj 20. 
Take zasedenosti ne pomnijo, 
odkar stoje Toplice. Tudi obisk 
kopalcev je bil julija rekorden, 
zato upajo, da bodo zmanjšali 
izgubo, ki jo je imelo kopališče 
v maju in juniju zaradi izredno 
slabega vremena. V teh dveh 
mesecih sta bili sončni samo po 
ena sobota in nedelja. To pome
ni, da so bili prikrajšani mese
čno za 350 tisoč din vstopnine 
in še za vsote, ki bi jih sicer za
služili z gostinskimi storitvami. 
Ce bo tudi avgust tako lep, kot 
je bil julij, računajo, da bodo 
morda celo pokrili primanjkljaj 
iz začetka sezone. 

Zdravilišče ima namreč lietos 

velike obveznosti. Za bazene, 
kegljišče in druge objekte mora 
odplačati štiri milijone dolga. 

Pred kratkim so v kolektivu 
pretresli stabilizacijski program 
Čateških Toplic in ugotovili, da 
bi letos lahko z gospodarnejšim 
poslovanjem prihranili 200 ti
soč dinaijev. V okviru Emone 
se je njihova TOZD vključila v 
varčevalno akcijo pod geslom 
„Privarčujmo milijardo dinar
jev!" (Starih seveda.) 

J.TEPPEV 

O VSEM NA TEKOČEM 
Za torkovo sejo občinske skup

ščine so prejeli delegati gradivo o gi
banju porabe v interesnih skup
nostih, o uresničevanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki v letu 
1975 in podatke o realizaciji prora
čunskih dohodkov v prvi polovici le
ta. 

Krško: kazni bodo ostrejše 
Gospodarskemu kriminalu se slabo > piie - Bo zato man] skušnjav? 

Zaradi kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje so bili v krški 
občini letos, lani in predlanskim oškodovani za 320 tisoč din. Šte
vilka po mnenju občinskega sodišča sama po sebi še ni zaskrblju
joča, opozaija pa na to, daje potreben boljši nadzor. 

Zadevam s področja gospodarske
ga kriminala dajejo na sodišču v 
Krškem prednost kljub nezadostni 
kadrovski zasedbi, ugotavljajo, da 
število kaznivih dejanj v njihovi pri
stojnosti ne narašča in da med sto
rilci skoraj ni vodilnih oseb. 

Največ tovrstnih prestopkov za
grešijo prodajalci in poslovodje, pi
smonoše, inkasanti in gostilničarji. 
Najpogosteje se zagovarjajo pred so-

Krške novice 
ZA PRAZNIK — Osrednja občin

ska proslava „Dneva vstaje je bila 
tokrat na Čelah pri Zdolah, kjer so 
na „Godlerjevem hramu" odkrili 
spominsko ploščo tamkaj delujočim 
komunistom, delo kiparja-samorast-
nika Petra Jovanovića. Patronat nad 
tem spomenikom je prevzel krški 
Imperial, TOZD ljubljanskega „Ži
ta1. 

SEDAJ REŠITEV - Plavalcem 
Celulozarja je prav na vrhuncu tek
movalne poletne sezone uspelo rešiti 
vprašanje trenerskega kadra. Ta čas 
se z,aktivnimi tekmovalci ukvarja 
četverica nepoklicnih športnih de
lavcev. Prav bi bilo, da se njihovo 
število tadi v zimski sezoni ne bi 
osulo. 

USPEŠNO NA TUJE - Izvoz iz 
krške občine že nekaj let znatno 
presega uvoz. Vse kaže, da sc bo ta
ko nadaljevalo tudi to „stabilizacij
sko" leto. Pet delovnih kolektivov 
namreč računa na tuje prodati za 
nekaj nad 11 milijonov dolarjev iz
delkov. 

OD POVSOD - OO ZSMS v to
varni celuloze in papirja „Djuro Sa-
laj" je bila pred dnevi gostitelj 
vrstnikov iz vseh naših papirnic. Po 
ogledu tovarne so obiskali gostje 
brežiški „Posavski muzej" ter Kosta
njevico in njene znamenitosti. Tako 
so dosedanje stike še učvrstili in jih 
bodo poglabljali vsako leto na ena
kih srečanjih. 

diščem zaradi poneverb, neupraviče
ne uporabe, ponarejanja ali uničenja 
uradnih listin, zaradi nevestnega go
spodarskega poslovanja, zlorabe 
uradnega položaj, davčne utaje, ne
dovoljene trgovine ter dajanja ali 
sprejemanja podkupnine. 

Zbor sodnikov, delovna skupnost 
in organizacija ZK na sodišču v 
Krškem so sklenili poostriti kazno
valno politiko za kazniva dejanja s 
področja gospodarskega kriminala. 
Zastarele tovrstne zadeve bodo reše
vali hitreje in vpeljali bodo cvidcnco 
do 1973. leta, o njihovem reševanju 
pa bodo dajali mesečne preglede. 

Pri zaposlovanju novih sodnikov 
računajo na pomoč družbene skup
nosti, ker jim sodišče samo nc more 
zagotoviti vseh materialnih in drugih 

pogojev. Prav zaradi tega si mladi 
pravniki raje poiščejo delo v podje
tjih, kjer se jim ni treba ubadati niti 
s stanovanjskimi niti z drugimi ne
prijetnimi zadevami. 

J. T. 

KOPRIVNISKI VODOVOD 
Prebivalci Koprivnika so si letos 

napeljali pitno vodo. Vodovod je 
dolg dva kilometra, kar jih je veljalo 
65 tisočakov. Prebivalci so prispeva
li zanj 30 tisoč dinarjev, za 33 tiso
čakov pa prosijo pomoč pri občin
ski skupščini. Vas Koprivnik leži na 
poplavnem območju in jo ob vsa
kem Večjem nalivu zalije voda. Zara
di tega je bila doslej tam vedno ne
varnost za epidemijo. Vodovod bo 
prebivalce reSI strahu pred bolezni
jo, povzroča jim pa tudi velike de
narne skrbi. 

Na kopališču v Ki^em ob redkih lepih dnevih deževnega poletja. 
(Foto: Jožica Teppey) 

Stabilizacijo na vsakem koraku 
Delegati občinske skupščine ocenili tekoča gospodarska gibanja 

Službe občinskega izvršnega sveta so pripravile obsežen pregled 
razmer za gospodaijenje v letošnjem prvem polletju s pregledom, 
kako se izvaja za letos sprejeta resolucija o družbenoekonomski 
politiki in razvoju občine. Na zasedanju vseh treh zborov občinske 
skupščine, pred zasedanjem republiške skupščine minuli četrtek o 
istem vprašanju, so delegati dali vrsto koristnih predlogov. 

Predsednik izvršnega sveta Mihael 
Keršič je v uvodni obrazložitvi do
kaj ugodno ocenil gospodarski polo
žaj oSčine. Pregled, ki so ga sestavile 
strokovne službe izvršnega sveta, se 
sicer ni mogel nasloniti na polletne 
obračune TOZD in OZD, vendar ne
katere primerjave kažejo, da stanje 
po njih ne bo slabše. Letošnja reso
lucija družbenega in gospodarskega 
razvoja občine, naravnana na dolgo
ročni koncept razvoja Posavja, pred
videva sicer precej pogumne pokaza
telje, s katerimi ponavadi izražamo 
gospodarske ocene. Načrti so tako 
zastavljeni zato, ker želi občinska 
skupnost v naslednjih letih republi-

Zakaj žalijo RK? 
Star papir ni za smeti! 

Predsednik občinskega odbora 
Rdečega križa Rudi Lisec se je na 
zadnji seji občinske skupščine kot 
delegat priglasil k razpravi o stabili
zaciji gospodarstva. Kot dolgoletni 
aktivist v Rdečem križu ne more mi
mo stvari, ki bi pravzaprav morale 
vzbuditi vest v vsakem izmed nas. 
Rredsednik Lisec |e izredno pohval
no govoril o sevniskih in krmeljskih 
kolektivih, ki so se odzvali pozivu 
RK ob akciji zbiranja starega papirja 
26. maja letos. Samo Kopitarna ga 
je oddala 3.220 kg, občinska uprava 
pa 2.150 kg. Vestni Lisec je izraču
nal, da so zgolj s to akcijo prihranili 
gozdu 34 kubičnih metrov lesa! 

Kljub večini, ki je pokazala vse 
razumevanje za prizadevanja Rdeče
ga križa pri zbiranju surovin, je mo
ral predsednik Lisec iz ust nekate
rih, ki jim sicer ne gre oporekati raz
gledanosti, poslušati celo take žaljiv
ke: „Spet zbiraš smeti!" „Brskate 
po odpadkih!" Ipd. To res ne zveni 
prijetno. Kaže, da bo treba vpraša
nje odgovornosti za stabilizacijo za
staviti tudi pri takih „vodilnih", kaj
ti nismo tako bogati, da si po drugi 
strani lahko privoščimo uvoz pravih 
odpadnih cunj, papirja in starega že
leza z Zahoda ali celo iz dežel v raz
voju! 

ška poprečjsi vsaj dohitevati, ker bi 
drugačen razvoj v bistvu pomenil za
ostajanje. Sedaj je že na dlani, da 
tudi do konca leta ne bo dosežen 
želeni porast zaposlenosti, ker ni bi
lo takih naložb, ki bi odpirale nova 
delovna mesta. 

ftedsednik občinske skupščine 
Valentin Dvojmoč je opozoril na 
prioritetne naložbe v občini, ob tem 
posebno zaskrbljuje to, da gradnja 
sol, otroškovarstvenih ustanov in, 
skratka, družbenega standarda ne 
dohaja niti potreb, kaj šele želja. Po 
njegovem mnenju je treba v gospo
darstvu nemudoma oceniti tako za
loge surovin kot tudi izdelkov z vidi
ka, ali so take, da jih bo mogoče 

Erodati oz. izrabiti v proizvodnji. 
*elegat KS Tržišče Ivan Pungerčar 

je opozoril, da v občini kmetijske 
pospeševalne službe sploh ni čutiti. 
Po mnenju delegatov iz Tržišča je 
kmet preveč prepuščen sam sebi, že
leli bi, da bi se v občini resneje lotili 
razvijanja kmečkega turizma. Po be
sedah sekretarja komiteja občinske 
konference ZK Jožeta Bogoviča bo 
treba ob sicer dobrih sklepih odlo
čno zahtevati tudi odgovornost za 
izvajanje. 

ALFRED ŽELEZN1K 

A. Ž. so! 

Sevniško smetišče takorekoč na 
robu mesta, včasOi pa tudi gost 
dim iz Jugotanina nekaj časa 
„razvesdjujeta" Šmarčane, za
tem pa spet Boštanjčane, od
visno od smeri vetra, z zažiga-
njem nečesa, kar daje gost črn 
dim. V osnutku občinskega 
srednjeročnega načrta je tudi 
poglavje, ki govori o .atraktiv
no urejeni okolici", kar naj bi 
menda pritegovalo strokovnja
ke. Izgleda, da jih nekateri sku
šajo ^riti kar pod dimno zave-
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Sevnlški paberkl 
VSE CESTE ZANIČ - Član dele

gacije šentjanške krajevne skupnosti 
je na zadnji seji občinske skupščine 
potožil, da so letos občinske ceste 
zelo slabe, kar onemogoča varno 
vožnjo po Mirenski dolini mnogim 
avtobusom, ki vsak dan vozijo po 
njih. ftedsednik IS Mihael Keršič ga 
je „potolažil", da letos tudi cesta 
ICrmelj-Šentjanž ni nobena izjema, 
čeprav je občinska cestna služba po
rabila že veliko peska za zasipavanje 
nastalih jam. Voda ima svojo moč, 
ki se ob letošnjem deževnem poletju 
močno pozna. 

TELCE: PRAPOR - V nedeljo je 
domače prostovoljno gasilsko 
štvo razvilo društveni prapor. Po slo
vesnosti je za dobro razpoloženje 
poskrbel ansambel Rudija Jevšnito-

MOSTA NI! - Na seji ob
činske skupščine je nanesla bese<» 
na pretiran promet čez nek most 
Načelnik oddelka za gogx)darstvl 
Franc Lipovšek in član IS je pr^^ 
povzdignil glas: „T^a mosta spl"^ 
ni!" - misleč na mirenski most 
žagi v Dolenjem Boštanju, ki bi 
še kako potreben popravila. V re^ 
ci pa je šlo za stari leseni most ^ " 
Savo, kateremu se zadnje čase ^ 
godi nič bolje, saj se oznake za " 
silnost mostu spreminjajo kot ^ 
tomboli. Sicer pa: katero mesto 
roma vas pa ima toliko mostov? 

VKiCrKlI' 

Tudi KS v mojah razpoložljivoga 
Samo trebanjski TRIMO premore stabilizacijski program - Kaj pa drug^ 

Razprava na zadnji, pravzaprav izredni seji vseh treh zborov ob
činske skupščine v Trebnjem je dala vrsto koristnih pripomb, ki jih 
kaže uporabiti v življenju, ne le vstaviti v zapisnik. Stabilizacijski je 
bil že sam sklic seje, saj je šlo za prosto soboto. 

Občina ima trenutno v gradnji 
več investicijskih objektov kot kdaj 
prej, vendar nikjer pravzaprav ne gre 
za prehude prekoračitve, o čemer 
smo že pisali (npr. tovarna kerami
čnih ploščic v Račjem selu). Vrsta 
razpravljaIcev je bila mnenja, da je 
treba pogledati, ali je npr. VTikladu s 
stabilizacijskimi prizadevanji obsež
ni seznam javnih del, kijih predvide
vajo krajevne skupnosti za letos in 
tudi vnaprej. Nihče ne bi smel tega 
razumeti kot okrnjevanje koristnih 
pobud občanov v krajevnih skufh 
nostih in tolikokrat izpričane pri
pravljenosti za prostovoljno delo in 
denarne prispevke, vendar je treba 
vse skupaj Ic uskladiti z možnostmi. 
Vsakdo namreč računa tudi na 
družbeno pomoč, ta pa ni vreča 
brez dna. 

Zaskrbljuje to, kar je povedal na
čelnik za gospodarstvo Nace Dež-
man: očitno je, da je mogoče ime
novati kot stabilizacijski program le 
tisto, kar imajo pod tem imenom v 
TRI MU! Povsod drugod tega nima
jo, čeprav je to občinski sindikalni 
svet večkrat terjal. Kot ugotavlja 
Nace Dežman, kije hkrati tudi pred
sednik občinskega sindikalnega sve
ta, ne delajo tudi organi delavske 

kontrole. O tem je kritično govoril 
tudi kmet Franc Jevnikar iz Dola na 
seji 8^)činske konference SZDL, ki 
se je sestala pred sejo občinske 
skupščine v soboto, 19. julija. Po 
Jevnikarjevem mnenju bi morali v 
delavski kontroli delati res najboljši 
delavci, saj je edino dobro delo la-

MIRENSKA KS DALA 
JAMSTVO 

v trebanjski občini je le šc nekaj 
gasilskih društev, ki ne premorejo 
svojega avtomobila. 17. avgusta bo 
krstilo svoj kombi ^silsko društvo 
na Selu pri Mirni. Kombi je vplačalo 
tudi društvo iz Sevnice. Poudariti je 
treba, da je društvu denarno poma-

?ila mironska krajevna skupnost, 
gledno razumevanje krajevne skup

nosti za gasilstvo! 

TRI-BKLNO: LOVCI DOBE 
PRAI^OR - Lovci se žc nekaj časa 
pripravljajo, da bi bilo razvitje dru-
hvenega prapora 17. avgusta kar 
najbolj slovesno. Poskrbeti namera
vajo tudi za presenečenja. 

TEORIJA IN PRAKSA 

Prizadevni člani mo^J^ 
noškega turističnega 
štva, znani kot larfarji, 
si na vse načine prizadeva 
da je bik letošnja 
noč spet boljša od lan^^.: 

Strokovne kornis^l^ 
sem, komisije tja: za ^ . 
plesno ploščad na 
gradu je zavod -posUilf ^ ̂  
kronog štiri komisije; t/. 
prišli še s fakultete 
tekturo in geodezijo, 
nožani so ročno 0-
strokovne ugotovitve ^ 
pe, pred računi za ogl^ ^ 
dnevnice pa seveda 8^^ 
pesek. Ko so ti dokurn^ u 
podpisi raznih dipl. ^Q. 
ipd. prišli pred znanega 
kronoškega kam^^ 0. 
Otmarja Megliča, je 
knil: ,J^aj bo stokrat 
ta plošča ne bo držala- ^ 
doljubni Mokronožan^jj^ ^ 
brez stave pri priči 
avto. V Ljubljani so 
verni Tomaži" ugotovi 
ima Otmar prav. Pa 
reče, da ni konkuren<^^^^^ 

Na zadnji seji občinske konference SZDL so se dogovorili za nekaj 
jasnih sklepov glede družbene samozaščite. Nemudoma je treba 
uskladiti delovne programe vseh organizacij in društev; treba je 
budno spremljati in odpravljati družbeno škodljive pojave. Na sliki: 
prizor L mimohoda na Mirni. (Foto: 2eleznik) 

Iz kraja v krw 
JEZERA V PUSCAVl ' i,ivj 

ščava pri Mokronogu -
kakor že staro, saj bi taj^t ' 
vo krstili drugače, čc bi ^ 
imeli tako vrle cestarje, 
proti Mokronogu v kf'Z jj 
Hrastovici toliko o''"Jf 
zgradili propust. Tako sta 
lo večjem deževju kar jj/atcf^i 
stih pravi jezeri, ki nia 
voznika presenetita. Da -ni''' 
voda čista, potem bi s* 
stonj oprali avtomobile-
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|KRANJ OBIŠČITE 

XXV. jubiltjni 

HMdnarodni 

od 8. do 18. avgusta. Sojem jo odprt od 9. do 19. uro. 

eORENJSKI SEJEM V Kranju 

Vsak vočor zabavni program od 19. do 24. ure 

KRANJ 

m 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
Slovenija avto - tozd prodaja ima drobno 

razglaša prosto delovno mesto 

prodajalca 
v poslovalnici Slovenija avto v Krškem. 

Pogoj: šola za prodajalce tehnične stroke ali avtbmehanik. 
Pismene prijave pošljite v 10 dneh po dnevu objave na na

slov: SLOVENIJA AVTO^ poslova I niča Krško. 
^ ^ 

mladi zadružniki! 

kmetijska tehnična komisija in aktiv mladih 
zadružnikov novo mesto 

razpisuje ' 
•zbirno tekmovanje traktoristov ob
čine novo mesto. 

^•Tekmovanje bo organizirano za kmete in mlade zadružni-
ke iz območja občine. 

• Tekmovanje bo v soboto, 9. avgusta, na posestvu Draško-
vec pri Šentjerneju. Pričetek ob 14,30. 

• Tekmovanje bo obsegalo oranje z dvobrazdnim plugom in 
crtalom. 

4. Na tekmovanju bosta izbrani dve tričlanski ekipi, ki bosta 
zastopali naše območje na regionalnem tekmovanju trak-
toristov 16. avgusta v Mokronogu. 

0* w ^^kmovanju se lahko prijavijo tudi žene — traktoristke. 
7 n ' ^^l^f^ovalci bodo tekmovali na svojih traktorjih. 

• '-''•ganizator bo najboljše tekmovalce nagradil. Vsi tekmo-
g l'^'ci prejmejo tudi pismeno priznanje in startnino. 

• i^andidati naj oddajo prijave čimprej na naslov: Kmetijska 
zadruga „Krka", Novo mesto. Informacije po telefonu št. 
22-542. 

• Po tekmovanju bo vrtna veselica, ki jo bodo organizirali 

rsaiarNjir^ 

MOVO MESTO 

PROSTO 

DELOVNO MESTO! 
Splošno gradbeno podjetje „Pionir" Novo mesto, Temeljna 
organizacija združenega dela — lesni obrat, vabi k sodelova
nju delavca, ki je pripravljen delati na delovnem mestu 

referenta za obračun proizvodnje 
tozd 
Zahtevano znanje za referenta za obračun je naslednje: — 
dokončana srednja ekonomska šola. 

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s prakso pri enakem 
ali podobnem delu. 
Prijave s prepisom zadnjega šolskega spričevala in opisom 
dosedanjih zaposlitev pošljite na naslov: SGP „PIONIR", 
Novo mesto, Kettejev drevored 37, kadrovski oddelek. 
Pismene odgovore na poslane prijave z obvestilom o izbiri 
kandidata bomo poslali v 10 dneh po opravljeni izbiri. 

V 

PROSTA DELOVNA MESTA 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
V SR SLOVENIJI 
PODRUŽNICA KRŠKO 

objavlja 2 prosti delovni mesti 

statisti kov v odseku družbenega 
računovodstva in statistike 

za nedoločen čas; 
Pogoji: ekonomska srednja šola ali gimnazija in 2 leti ustrez
nih delovnih izkušenj. 
Pismene ponudbe naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 
dneh od dneva objave na naslov: 
Služba družbenega knjigovodstva, podružnica 'Krško. 
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15. dneh po preteku 
roka za prijavo. 

sprememba 

samoupravna stanovanjska skupnost 
občine novo mesto 

Odbor za kreditiranje stanovanjske graditve pri zboru delega
tov samoupravne enote za graditev stanovanj objavlja nasled
njo spremembo določil 1. natečaja za posojila iz sredstev za 
kreditiranje stanovanjske graditve, ki je bil objavljen v Do
lenjskem listu dne 10. 7, 1975: 
Organizacije iz 1. točke in delavci iz 2. točke objavljenega 
natečaja, ki kupujejo stanovanja v okviru družbeno usmerje
ne gradnje v Novem mestu, lahko vlagajo vloge za odobritev 
posojila do 31. avgusta 1975. 
Prosilci za posojilo morajo vlogam za odobritev posojila ob
vezno priložiti kupoprodajno pogodbo. 

V Novem mestu, 26. 7. 1975 Odbor 
za kreditiranje stanovanjske graditve 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

KMETIJSKA ZADRUGA „KRKA", NOVO MESTO, 
TOZD LASTNA KMETIJSKA PROIZVODNJA - DE ZA
LOG 

razpisuje delovna mesta: 

1.4 kmetijskih strojnikov - traktori
stov 

2.1 materialnega knjigovodje 

Na razpolago sta družinsko stanovanje in samska soba. Oseb
ni dohodek po pravilniku. 

V Rok prijave 15 dni po objavi. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

METEOROLOŠKI ZAVOD SR SLOVENIJE, 
Ljubljana, Celjska ul. 1 VODU vcĐa 

razglasa prosto delovno mesto 

meteorološkega opazovalca 
na meteorološki postaji v Novem mestu (srednja ali nepopol
na srednja izobrazba). 
Podrobne pogoje razpisa dobi kandidat pri Meteorološkem 
zavodu SRS Ljubljana, Celjska ul. 1, ali po telefonu 317-944 
interna 001. 
Prijave se sprejemajo 15 dni po objavi. 

ČATESKA NOČ 
v soboto, 

Z.avgusta 

ob 20. uri 

vobci 

voba 

lita veleblagovnici 

nama 

kočevje 

oba barva zanesljiva pot do uspeha 

sami boste hitro in poceni 

, olepšali svoj dom 

CirUKARMAE 
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TEDENSKiLE 
Četrtek, 31. julija Ignac 
Petek, 1 .avgusta Alfonz 
Sobota, 2. avgusta - tvzebij 
Nedelja, 3. avgusta Lidija 
Ponedeljek, 4. avgusta Jane/. 
Torek, 5. avgusta - Snežana 
Sreda, 6. avgusta Vlasta 
Četrtek, 7. avgusta Kajetan 

LUNFNi; MI:NI; 

7. avgusta ob 1 2.57 uri mlaj 

BRIvSTANlCA; 2. in 3. avgusta 
ameriški barvni film Mačke iz visoke 
družbe. 

BRI'ŽICE: 1. in 2. 8. francoski 

SLUŽBO DOBI 

VINKO NOVAK, parket plastika, 
Novo mesto, sprejme v uk vajen
ca; učna doba je dve leti. 

1'RIZERSKO učenko sprejme v uk 
Salon Pucelj. Novo mesto. Ko
mandanta Staneta 26. 

FRIZtRSKl SALON „CVITA", 
Novo mesto, išče vajcnko. 

TAKOJ ZAPOSLIM 2 KV ali pri
učena avtoklcparja, pbča po do
govoru, .samsko stanovanje zago
tovljeno, eventualno tudi družin
sko. Ludvik Kirar, avtoklepar 
ličar. Dol. Boštanj 56 a, telefon 
74-334. 

STUDENTI,  DIJAKI ! Mladinska 
knjiga Novo mesto zaposli v času 
od 20. 8. 1975 do 10. 9. 1975 
več študentov in dijakov za pro
dajo šolskih potrebščin pod arka
dami. Prošnje pošljite do 10. 8. 
1975 na naslov: Mladinska knjiga. 
Novo mesto. Glavni trg 9. 

FRIZERSKI SALON „IRANJA", 
Novo mesto, išče frizersko po
močnico. 

STANOVANJA 

MLAD par išče neopremljeno sobo. 
Plačava za leto vnaprej. Gazvoda, 
Lobetova 22, Novo mesto. 

ODDAM .majhno opremljeno sobo. 
Volčičeva 14, Novo mesto. 

ISCEM opremljeno ogrevano sobo v 
Novem mestu ali bližnji okolici. 
Jožica Kube, Pot nii Veselico 6. 
Metlika. 

SPRIiJMEM sostanovalca. 1'rancka 
Zibert, Zagrebška 23. Novo me
sto. 

500,00 din nagrade dam tistemu, ki 
preskrbi mladi družini enosobno 
stanovanje v Novem mestu. La
hko plačam tudi v naprej. Naslov 
v upravi lista (1 861/75). 

Motorna vozila 

PRODAM R 8 ali zamenjam za za
stavo 750. Naslov v upravi lista 
(1840/75). 

PRODAM karamboliran fiat 750, 
!c!nik 1970. Slavko Cimerman-
čič, Stopiće 6. Ogled vsak dan. 

PRODAM tovarni avto MAN 635 ali 
zamenjam za osebni avto. Naslov 
v liprijvi lista (1872/75). 

K U P I M  

KUPIM čebele, tudi kranjiče, ter če-
beljni vosek. Naslov v upravi lista 
(1866/75), telefon 21-873. 

V NOVEM Mi;STU ali bližnji okoli
ci kupirn ?azidljivo parcelo. Na
slov v upravi lista (1 870/75). 

p R OTJ-A-M 

PRODAM 5 vez.anih oken z roleta
mi, dimenzije 180 \ 120. Poizve 
se pri Bogdanu Zupančiču, Ajdo--
vec, Dvor. 

PRODAM rabljeno mlatilnico z reto 
in tresali. l'eliks Kuhelj, Vrhovo 
2, Žužemberk. 

UGODNO PRODAM vzidljiv štedil
nik iz nerjaveče pločevine z boj: 
lerjom na 3 in pt)l plošče (za levi 
kot). IVodam tudi kamin kera
mično sobno peč. 1'erdo Androj-
na, Boštanj 79 pri Sevnici. 

UGODNO PRODAM trajno žarečo 

Keč. Jože Kralj, Paderšičeva 13, 
ovo mesto. 

PRODAM 7 ccm suhih hrastovih 
plohov, debelih 3, 4 in 5 cm. 
i'ranc Gazvoda, Mihovec lI,Sto-
piče. ^ 

barvni film Policaj. 3. in 4. 8. ameri
ški barvni film Tarzanova borba. 5. 
in 6. 8. ameriški barvni film Hoče
mo polkovnike. 

KOS I AINJJEVICA: 2. 8. ameriški 
barvni film Neznosiu leta. 3. 8. itali
janski film Rimski Monstrum. 6. 8. 
ameriški barvni film Rop in slepilo. 

KRŠKO; 2. in 3. 8. francoski film 
Ljubezen v troje. 6. 8. španski lilm 
Izgubljena žena. 

"MIRNA; 2. in 3. 8. film Džoni in 
Meri. 

NOVO Mi:STO, KINO KRKA: 
Od 1. do 3. 8. francoski barvni film 
Skrivnost pariškega podzcmlj:i. 4. in 
5. 8. ameriški barvni film Išče ^e 
bivši šerif. 6. in 7. 8. ameriški barvni 
film Odrešitev. 

RIBNK^A: 2. in 3. 8. zahodno-
nemški barvni film Kako to poveda
ti svoji hčerki. 

TRI'BNJIv: 2. in 3. 8. francoski 
barvni kriminalni film Marseillski 
klan. 

POCENI PRODAM dve postelji z 
žimnicami. Bajer, Breg 12, Novo 
mesto. 

UGODNO PRODAM lovsko puško 
..IIAMARLES". Karel Lenardič 
st., Lamutova I 2, Novo mesto. 

PRODAM kosilnico ..BERTOLI-
NO". Janez Rokavec, Dol. Po
nikve 17, Trebnje. 

P O S E S T  

PRODAM 15 a zemlje na Vrhu pri 
Pahi. Primerno za vikend. Anton 
Zupimčič, Srednje Grčevje 16, 
Otočec ob Krki. 

PRODAM parcelo v Trški gori, pri
merno za vikend. Naslov v upravi 
lista (1839/75). 

UCiODNO PRODAM manjšo kmeti
jo z vinogradom, primerno z.a vi
kend. Miša vseljiva, blizu ceste, 
trgovine in avtobusne postaje. 
Rozalija Gobec, Pišece 66. 

PRODAM staro hišo z vrtom. Ogled 
in infornuicije v nedeljo, 3. avgu
sta 1975, od 10. do 15. ure. Šalka 
vas 35 pri Kočevju. 

PRODAM takoj vseljivo enodružin
sko hišo z vrtom v ne |X)srcdni bli
žini železniške postaje v Brežicah. 
Božidar Barbič. Cesta prvih bor
cev 36, Brežice. 

U(;ODNO prodam takoj vseljivo hi-
•šo. 3 sobe, kuhinja, elektrika, vo
da in sadni vrt. Lovrenc, Loka pri 
Zidanem nK)stu. Pojasnila; Silva 
(lodec. Kompolje. 68294 Bo
štanj. 

NUJNO PRODAM zazidljivo travni
ško |xircelo pri komunali v 
Črnomlju. Vsa pojasnila dobile 
pri l*relogu. Šolska K). (Vnomelj. 

PRODAM 1 ha otave m rastilu v 
Smolenji vasi. Naslov v upravi li
sta. 

R A Z N O  

POROGNl PRSI ANI! Ste v za
dregi, kaj bi kupili za trajno dari
lo? Stopite k Otmarju Zidariču, 
zlatarju v Ljubljani. Gosposka 5 
(poleg univerze). Z izjczkom tega 
oglasa dobite 10 odst. |X)pusta! 

iisMnis 
Stari mami ANI PliCAVAR želi za 

82. rojstni dan in god vse naj-
lx)ljše, predvsem pa zdravja, vnu
kinja Rozj Mihelj z Vrtače z mo
žem l-idijciii. 

JREKtO 
MllIA (;RIL, Regerča vas 61 a, in 

ROMAN OSOLNIK. Gotna vas 
57, prepovedujeva spuščanje vode 
in pašo kokosi po najiniii parcc^ 
lah. Kdor tcgu b'J iia 
l)ova sodno preganjala. 

1<706VESTILA I 
NUDIM VSE VRSN:  ROI.I  I .  ŽA-

LUZIJI; ,  PI .AINI  NI  ZAVi  SI  
VSI  II  BARV.  IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA,  SPADAJOČA V 
TO S I  ROKO.  KRA I KI  DOBAV
NI ROKI, GI.NI SOLIDNI;. NA-
ROCLIA PRI  VZI  MAIA BOGO 
RADI.  ŽABJA VAS 15.  NOVO 
MI ŠK), IN IGNAC PRIJAU l j, 
KVI DROVA 8.  KRŠKO.  

VALILNICA NA SI NOVI M proda
ja rjave kokoši, dobre nesnice ali 
za zakol, po 40 din. Na /itlogi 
imamo še rjave piščance, stare 6 
do 7 tednov, |x) znižani ceni. Do
bijo se vsjjk dan. Priporoča se Mi-
jo Gunjilac, valilnica, 682KI Se
novo. telefon 068-75-375. 

OrVORlTEV Bil l.JA v Lipovcu 
pri Ribnici iti Dolenjskem bo dne 
2. 8. 1975. Igral bo ansambel 
„SLOVI-NSKIll I ANIOV IZ 
S rUT rCJAR l A". Ivanka Lovšin, 
Lipovec, n. h.. Dolenja vas. 

DNE 21. 7. 1975 sem izgubila zlato 
žensko /.apestnico v Novem me
stu. Poštene^ najditelja prosim, 
da mi jo proti nagradi vrne. Ljubi
ca Vrtačič, Gomila i 4, Šmarješke 
Toplice. 

C'ENJI'.Ni; stranke obveščam, da bo 
frizerski s;ilon „GVl T.A" v No
vem mestu od I. avgusta 1 975 da
lje ob sobotah odprt sauK) do 14. 
ure. 

KIMlCNA ClSriLNICA ANI 
(U.AVAN. Bršlin 17. obvešča ce
njene stranke, da bo čistilnica za
prta od 2. 8. do 1 8. 8. zaradi do
pusta. 

6b boleči izgubi naše drage ma
me, tašoe, stare mame in tete 

KATARINE KONDA 
roj. Šuklje 

iz Trnovca 12 pri Metliki 
se iskreno zahvaljujemo dr. Mlačaku 
/J skrb in lajšanje bolezni v njenih 
zadnjih urah. Hvala vsem sorodni
kom. zivincem. prij;iteljcm in sose
dom za izrečeno sožalje in podarje
no cvetje. 4'osebna /iihvala sosedam 
Anici Plut. Lojzki Petric, Emiliji Ko-
Ralj, Katarini Pezdirc in Jožefi Dra-
govanovi za nesebično iximoč ob 
najtežjih urah. Iskrena hvala proštu 
iz Metlike za iskrene |wslovilne be
sede in opravljeni obred. 

Žalujoči: mož Janez in otro
ci Martin, Lojze, Tone, Micka, 
Katka, Pepca, Rezka, Ivanka z 
družinami in hči Anica. 

Ob izgubi ivišega dragc^ga očeta, 
starega očeta 

JOŽETAŠTRAVSA 
iz Meniške vasi 20 

se najlepše /.iilivaljUjcno vsem, ki ste 
z nami sočustvovali in na'St^uii drage
ga v tako velikem številu spremiJi na 
/uidnji poli. Prav lepa hvala vsem so
rodnikom, prijateljem, zniincem in 
sovaščanojn podarjene vence in 
cvetje ali kakršnokoli drugo ponKJČ, 
ki ste nam jo nudili v za nas res tež
kih urah. Najlepša hvala tudi osebju 
novomeške bolnice, ki so |X)kojniku 
kakorkoli lajšali z;uinje ure življenja, 
župniku ter kaplanu z;i opravljeni 
o bred. 

Žalujoči: sin Jože z družino, 
hčerke Pepca, Angelca in Anica 
z družinami, sestra Karolina in 
drugo sorodstvo. 

Ob smrti našo drage mame in sta
re mamo 

I V A N E  R U S  
iz Dolge vasi 15 

pri Kočevju 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki so nam 
izrekli sožalje, in vsem, ki so darova
li vence in spremili pokojnieo na 
zadnji poti. Še posebna zahvala Zve
zi borcev. Društvu upokojencev in 
Tekstilani za darovane vence. Veko-
slavu Figarju za poslovilne besede in 
duhovniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: hčerki Marija in 
Ivana z vnuki in pravnukoma 
ter drugo sorodstvo. 

IVetekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Jožica Kotar iz 
Dolenjskih loplic lirško, Milen;i 
Josimovič iz Metlike Sergej;i, Olp 
Lihtenejier iz Bršlina Rudija, 
Anica Sodeč iz Črnec NUirjeto, 
Štellca Šolar iz Uršnih sel Rosano. 
Lidija Podobnik iz Slovenske vasi 
Anjo. Stanka (Velbar iz Roj 
Jerneja. I rančiška Starič jz Cešnjic 

Joškota, Katarina Šcnica iz 
Dolenjskih lopiic Andreja. Marija 
Avbar iz Muhaberja Barbaro. 
Marij;i Drčar i/ Brezovice Marijo. 
(Vetka (ilavič iz Lašč Cirila. 
Dragica Bobiur iz Suhorja Ireno. 
Zdenki Brlogar iz Ciabrijel 
Mihaela, Anica i'lot iz Žužemberka 

Jožeta in Staneta. .Marija Petje iz 
Zabukov^i Marka, Milena Cvetko 
iz Zfljiiuc-ga mosta Roka. Alojzija 
Ranirus i/ (Gornjega C>radišča 
Dejatu, Marij;i i'}rj!:ovan i/. Rosalnic 

deklico, Ivanka BlatiiiJi 
deklico. Amonija Skala i/ .Mlaini'i' 
deklico. Ana IVinc iz l učkovcev 
deklico. Ana Cernc iz Šentjerneja 
dečka. Anica Voglar iz Drenovca 
deklico. Antonijii Dražumerič iz 
Desinca deklico. Miirija Križan iz 
Otok;i deklico. Julij;i Vidmar z 
(irma deklico. Marija Modic iz 
Prečne tlečkii in Jelka Dular iz 
(Jbrlui deklico. Cl'šinAMO! 

Z A H V A L A  

Ob tragični iz4:ubi našega dragega moža in skrbnega očeta, sta
rega očeta, brata in strica 

MARTINA AMBROŽICA 
iz Lutr.škega sela pri Otočcu 

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izkazalU) sočutje, pcnlarjene venci* in 
cvetje in vsem, ki so g;i spremili n;i njegovi zailnji poli. Se poseb
no se zahvaljujemo zdravniškemu osebju kirurške bolnice Novo 
mesto 7x\ požrtvovalnost in lajš;inje bolečin. Iskrena iivala kolekti
voma Krka in I jbod ter župniku za poslovilne liesede in opravlje
ni obred. 

Žalujoči: žena Tončka, sin Tone in hčerka Martina z 
družinama, sestre Marija, Rezka in Anica ter drugo sorod
stvo. 

Lutrško .selo. Novo riiesto. Stara vas. Brusnice,. Maribor, 
Zagreb 

Z A H V A L A '  

25. julip 1975 je v starosti 69 let unir! .'!;.'š dragi oče. -»(ari ale. 
bral, tast in stric 

JOŽEŠUKLJE 
iz Dol. Lokvice pri Metliki 

Poko|-uili smoga 27. julija pri Treh farali. 
Zahvaljujemo se vsem. ki so ga spremili na njegovi zadnji poli. 

mu darovali cvetje in nam izrekli sožjije. I\)sebej se zahvaljujemo 
krajevni organiziiciji SZDI. in Zvezi borcev, lokviškemu gasilske
mu dništvu. uovorniku lov. lonetu Pezdircu iz Irnovca. delovni 
organiz.;iciji Ni)voteks iz Metlike, metliški godbi in proštu. 

Žalujoči: sinova Slavko, Jože, hčerki Vida, hanka, se
stra Fnica, snahi Z:dka in Jožica, zet Tone Muc, vnuki: 
Borut, Tonček, Jože, Jožek, Majda in Natuša, družina 
Ru.ss-Roter iz Svržiikov in drugo sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, stare
ga očeta in brata 

IVANA LICENA 
iz Kota pri Semiču 

se najlepše ziihvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu spremili na zadnji 
poti, darovali cvetje in vence, izrazil; sožalje ter nam pomagali v 
tem težkem .trenutku. Najlepša hvala kolektivu Lskre, pevKam, 
govornikoma, tov. Špringerju in tov. Golobiču za poslovilne bese
de ob odprtem grobu in kaplanu za opravljeni obred. 

Žalujoči: žena Nežka, sin Jože, hčerki Ivica in Reginca 
z družino, sestra, brata in drugo sorodstvo. 

V SPOMIN 

Dne 29. julija so minila 3 leta. od 
kar je prenehalo biti plemenito, bla
go srce našega mjdražjega moža. 
ata, starega ata 

FRANCA GREBENCA 
iz Stare Cerkve 

Ohranili g-a bomo v trajnem spomi
nu. 

Žena Marija in sin Franci z 
družino. 

I ČASOPISNO ZAL02NISK0 PODJETJE 

DOLENJSKI LIST 
=  N O V O  M E S T O  

i objavlja i 
i prosto delovno mesto 

i MONTAŽERJA 
= v ofset grafični pripravi 

5 POGOJ: opravljena poklicna šola grafične stroke ali šola 
= oblikovanje 
i — Prednost imajo kandidati s prakso. 
i Predvideno je 3-mesečno poskusno delo, razen po posebnem 

E dogovoru za montažerja z uspešno daljšo prakso, 
i PRIJAVE pošljite do 10. avgusta 1975 na naslov: ČZP DO-
I LENJSKI LIST, p.p. 33 - 68001 Novo mesto ' 

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiHiumiiiiHiNiaiiiifimmtMiiiiiiiiHiii 

DDIENJSKI UST 

DOLENJSKI LIST 
JZPAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, N 

mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konfcrence SZDL » 
žice. Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, R'*"1  

Sevnica in Trebnje. , . ., r Cd* 
URKDNISKJ ODBOR: Marjan Legan (glavni in odguV0. r n l  

nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markclj, Janez Pezelj. J 
n 

Prime, Jože Spliehal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan L 
in Alfied Zeleznik. Oblikovalec priloge Peter Sitnič. ,.j. 

IZDAJA I LLJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. VfC" 
nik." .' rane Hukovinsky. [. 

IZHAJA vsak čc!r!cK Posamezna številka 5 din - Letna n* . „ 
nina 169 ilinarjev, polletna naročtiS"2 84 ;50 din, plačljiva v n aJj r^0z. 
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev o?- 49 D' , 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni r a  

52100 (»20 107 32000 009-8 ^ , .„j 
0(iI ASI: I cm višine v enem stolpcu 60 din, I cm na dolO^j, 

strani ()0 din, I cm na prvi. srednji ali zadnji strani lista 120 din- v  , 
muli oglas do 10 besed 22 din. vsaka nadaljnja beseda 2 din. ' j i. j 
druge oglase m oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 
1975 |»o mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421 -J/j 
hI 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek 

prometa proizvodov. 
TI-KOCI RAČUN pri podružnici SDK v Novem '"V 

52100-601-10558 Naslov uredništva in uprave: 68001 ^ 
mesto, lilavni trg 3 oz. poštni predal 33 Telefon: (068) 21 ~ ^ 
Ncnaročenili rokopisov m fotografij ne vračamo Časopisni • j, 
111 m i m prelom: ' /P Dolenjski list. Novo mesto Barvni I i'1" 
tisk: l judska pravica Ljubljana. 
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RADIO LJUBLJANA 
! VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 
;-°o, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
£00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

' 19.00, 22.00 in 24.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00. 

PETEK, 1. AVGUSTA: 8.10 
Jasbena matineja. 9.05 Počitniško 
Popotovanje od strani do strani -

una Olofsson: Ime mi je Gojko -
9.20 Godala v ritmu. 9.30 

goslovanska narodna glasba. 
P„ ». P° Talijinih poteh. 11.00 
nJ0c''a ~ Turistični napotki za 

goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
sveti: Vrt v avgustu. 13.30 
"Poročajo vam ... 14.30 Naši 

^siusaici čestitajo in pozdravljajo. 
;t45 »Vrtiljak". 16.50 Človek in 
!»• 18.05 Ogledalo našega časa. 
j 5 Zvočni signali. 19.40 Minute 
L-Jl^roblom Borisa Franka. 19.50 

noč, otroci! 20.00 Stop -
Dnm - 21.15 Oddaja o morju in 
P°^orsčakih. 22.20 Besede in zvoki 
nJ°gov domačih. 23.05 Literarni 
»&*>; 23.15 Jaz2 pred 

SOBOTA, 2. AVGUSTA: 8.10 
^asbena matineja. 9.05 Pionirski 
be«oH i Naš Plesni orkester ima 
ll nn°i> ^ Sedem dni na radiu, 
za .oročila - Turistični napotki 
vm®sf. goste iz tujine. 12.30 
Kemičar 3asvcti ~ i"8' Ciril 

zdne ceste v družbenih m 
IV ® v gozdovih. 13.30 
pesm1- =1° Vam--- 14.10 S 
15 besedo po Jugoslaviji, 
trga 17 16,45 S knjižnega 

' Listi ; Gremo v kino. 18.05 
Minut albuma lahke glasbe. 19.40 
Adamf* ? ansamblom Bojana 
20 0ft'r^i' ^-50 Lahko noč, otroci! 
2L3q Videna parada „Tri srca". 
23.05 <j daja za naše izseljence, 
teden Pesmij° in plesom v novi 

R NEDELJA, 3 AVGUSTA: 8.07 
Svinji igra 23 otroke. 8.52 
Dom • za niladino. 9.05 Še 
Pommte, tovariši... 10.05 Iščemo 
TurUr-° P01**- 11-000 Poročila -
tuKJ'Cm "aPotki 23 naše goste iz 
čestitaio • NaŠi P°slušalci 

zSJ ln Pozdravljajo. 16.00 
fe® radijska igra. 19.40 
noč ^zJlednice. 19.50 Lahko 
23 n's ir°Cl' 20.00 V nedeljo zvečer. 
l4h seS™evn0k,Um0- 2315 V 

AVGUSTA: 
svet "^ineja. 9.05 Pisan 
PravliiCa q !innZ??db- 9-20 Glasbena 
"bori ain9i10 v?rkestri in ^bavni 
ansamblske in ^ 23 U^eU6 

11 00 Pnrr.A-i s°listične glasbe. 
^ naše • ""Turistični napotki loste 

• * tuiinc- ft-30 
Vredno« •SVetl ~ in5- Ana Sedej: 
P^hu n Vn "P0™ četnega 

4.3o' Mi" Priporočajo vam ... 
Pozdravi3^ Poslušalci čestitajo in 
16.45 ^ 15.45 „Vrtiljak". 
K°ncert ItunV globus- 17-20 
*8.05 Ok iPu, željah poslušalcev, 
z ansamM ahkiglasbi. 19.40 Minute 
Uhko n °m ^J2^ Slaka. 19.50 
giobus • otroci! 20.00 Če bi 

*gral. 20.30 Operni 

koncert. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih studiev. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza. 

TOREK; 5. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani -
Dragan Lukič: Bomba v skodclici 
kave - I. 9.20 Pojo mali vokalni 
ansambli. 9.50 Znane melodije -
znani orkestri. 10.15 Promenadni 
koncert. 11.00 Poročila 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -
mag. Dragica Kralj: Odgovornost pri 
izbiri sadik za nove hmeljeve nasade. 
13.30 Priporočajo vam... 14.10 
Popoldne za mladi svet. 14.40 Na 
poti s kitaro. 15.45 „Vrtiljak". 
17.20 Zvočni portret hornista 
Jožeta Falouta. 18.05 V torek, 
nasvidenje! 18.35 Lahke note. 
19.40 Minute z ansamblom Jožeta 
Kampiča 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi. 20.30 Radijska igra. 21.23 
Zvočne kaskade. 22.20 Simfonične 
burleske. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Popevke se vrstijo. 

SREDA, 6. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniški 
pozdravi. 10.15 Urednikov dnevnik. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti - ing- Vid 
Korbar: Pred cepljenjem v 
drevesnicah. 13.30 Priporočajo 
vam... 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Loto vrtiljak". 17.20 Iz repertoarja 
Komornega zbora RTV Ljubljana. 
18.25 Predstavlamo vam .. .19.40 
Minute z Ljubljanskim jazz 
ansamblom. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Koncert iz našega 
studia. 21.35 Igrajo veliki zabavni 
orkestri. 22,20 S festivalov jazza. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe. 

ČETRTEK, 7. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani -
Dragan Lukić: Bombe v skodelici 
kave - II. 9.20 Iz glasbenih šol. 
9.50 Pesmice na potepu. 10.15 

Uganite, pa vam zadamo po želji. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti - dr. Joža Urbas: 
Gospo^rski pomen ocenjevanja 
mesnatosti piščancev. 13.30 
Priporočajo vam... 14.10 
Slovenski narodni in ponarodeli 
napevi v umetnih priredbah. 14.40 
„Mehurčki". 15.45 „Vrtiljak". 
17.20 Iz domač(^ opernega arhiva. 
18.05 Revija orkestrov in solistov. 
18.35 ft-odukcija kaset in 
gramofonskih plošč RTV Ljubljana. 
19.40 Minute z ansamblom Jožeta 
Privška. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.00 Literarni 
večer. 21.40 Lepe melodije. 22.20 
Naši umetniki muziciraj^. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Paleta 
popevk in plesnih ritmov. 

RADIO SEVNICA 
NEDELJA, 3. avgusta: - 10.30 

reklame, oglasi in obvestila - 11.00 
kulturna oddaja - 11.20 po domače 
- 11.35 naš razgovor (PD Lisca -
odprava na Mont Blanc) - 12.00 
ZvN (za vsakomr nekaj) - 12.30 
poročila - 12.50 čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev - 14.30 
zaključek programa 

SREDA, o. avgusta: 16.00 
poročila - 16.10 reklame, oglasi in 
obvestila - 16.30 po domače -
1 6.45 predstavljamo 
vam ... (kratka proza mlajših 
slovenskih avtorjev) - 17.05 disko 
klub brez imena - 17.35 mladinska 
oddaja - mi mladi, kakšni smo, kaj 
hočemo, kaj moremo in kaj 
moramo - 18.00 zaključek 
programa 

^BOTA, 9. avgusta: - 16.00 
SOBOTNI VRTILJAK (napoved 
programa in zabavna glasba) -
16.15 pet minut za ... - 16.20 EPP 
I. del - 16.30 poročila - 16.35 EPP 
II. del - 16.45 mini anketa - 17.00 
zaključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo. 

\ 

— Kario, prišla je bolničarka, ki bi ti rada dala injekcijo! 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

NEDELJA, 3. AVGUSTA: 9.20 
Poročila - 9.25 R.M. du Gard: 
Thibaultovi - barvna T V 
nadaljevanka - ponovitev (Lj) -
10.20 Otroška matineja: Vrančeve 
dogodivščine, Lgipt za časa 
Tutankamona (Lj) 11.10 Mozaik 
(Lj) - 11.15 Kmetijska oddaja (Zg) 
- 12.00 Poročila (do 12.05) (Lj) -
Nedeljsko popoldne: Morda vas 
zanima: Janez Barle -- Sport -
Mednarodni jahalni turnir, prenos iz 
Lipice - Kajak na mirnih vodah -
Jazz - 17.50 Poročila (Lj) - 17.55 
Otok zakladov (Lj) - 19.15 Risanka 
(Lj) - 19.20 Cikčak (Lj) - 19.30 
TV dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.00 Ženske iz 
djavoljih merdevin (Lj) 20.50 
Vzpon na Mount McKinlev -
barvna oddaja (Lj) - 21.15 Športni 
pregled (Sa) - 21.50 TV dnevnik 
(Lj) 22.10 Avtomobilske dirke v 
Nuerburgringu - reportaža (Zg) 

PONEDELJEK, 4. AVGUSTA: 
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, 
Ple5ivec do 16.55) (Bgd) - 18.05 
Obzornik (Lj) - 18.15 Vid Pečjak: 
Drejček in trije Marsovčki - 4. del 
(Lj) - Teta je videla pošast (Lj) -
18.30 Mozaik (Lj) - 18.35 Leta 
minevajo, čas teče, barvna oddaja 
(Lj) -- 19.05 Odločamo (Lj) -
19.15 Risanki) (Lj) 19.20 Cikcak 
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 3-2 -1 (Lj) - 20.00 Ivan 
Potrč: Lacko in Krefli, priredba 
predstave Prešernovega gledališča iz 
Kranja (Lj) - 21.30 Kulturne 
diagonale (Lj) - 22.00 TV dnevnik 
(Lj) 

TOREK, 5. AVGUSTA: 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bgd) - 18.00 Obzornik 
(Lj) - 18.10 L. Suhodolčan: 
Naočnik in Očalnik - 2. del -
Rckiamnik v iiiši (Lj) - 18.40 
Ikebana: Inačica poševnega sloga, 
barvna oddaja (Lj) - 18.45 Mozaik 
(Lj) - 18.50 Biseri morja, serijski 
film (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 T V 
dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 Zadnji meseci druge svetovne* 
vojne, 4. del (U) - 20.55 
Propagandna oddafa (^-]) - 21.0() J. 
Paštcka: Adam Sangala, slovaška 
barvna T V nadaljevanka, I. del -
22.00 TV dnevnik- (Lj) - 22.25 
Mladinsko evropsko prvenstvo v 
namiznem tenisu - reportaža (Zg) 

SREDA, 6. AVGUSTA: 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bgd) 18.05 Obzornik 
(Lj) - 18.15 vrančeve dogodivščine 

- barvni film (Lj) - 18.40 Mozaik 
(Lj) 18.45 Po sledeh napredka 
(Lj) - 19.15 Risanka (Lj) - 19.20 
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik 
(Lj) 19.55 3-2-1 (Lj) - 20.00 
Točno opoldne — celovečerni film 
(Lj) - 21.25 Gorenje novosti -
propagandna oddaja (Lj) - 21.30 
Miniature: Celjski godalni orkester 
(Lj) 22.00 TVD (Lj) 

ČETRTEK, 7. AVGUSTA: 16.35 
IVIadžarski TVD (Pohorje, Plešivec 

do 16.55) (Bgd) - 18.05 Obzornik 
(Lj) - 18.15 Mozaik (Lj) - 18.20 
Napoleon in ljubezen - barvna 
serija (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 T V 
dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 J. Otčenašek: Nekoč je bila 
hiša (Lj) - 21.15 Kam in kako na 
oddili (U) - 21.25 Diagonale (Li) -
21.55 T V dnevnik (Lj) -- 22.10 Jazz 
na ekranu: Hans Koller free sound, 
barvna oddaja (Lj) 

PETEK, 1 AVGUSTA: . .. Špor
tno popoldne — 16.35 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.55) 
(Bgd) 17.55 Obzornik (Lj) — 

18.05 Morda vas zanima: Lado 
Leskovar (Lj) — 18.40 Mozaik (Lj) 
- 18.45 Ansambel Jožeta Krežeta 
(Lj) - 19.15 Risanka (Lj) - 19.20 
Cikcak (Lj) - 19.30 TV dnevnik 
(Lj) - 19.50 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj) -
19.55 Cikcak (Lj) - 20.00 Najlepša 
ženska mojega življenja -
celovečerni film (Lj) - 21.25 625 
(Lj) - 21.45 TV dnevnik (Lj) 

SOBOTA, 9. AVGUSTA^ .. . 
Sport - 17.55 625 - ponovitev (Lj) 
- 18.15 Obzornik (Lj) - 18.25 
Mozaik (Lj) - 18.30 Vsi za enega — 
barvna nadaljevanka Janošik (Lj) -
19.15 Risani (Lj) - 19.20 Cikcak 
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) 
- 20.00 Velika sprememba -
humoristična oddaja (Bgd) - 20.30 
Zabava vas Josipa Lisac (Sa) -
21.20 Propagandna oddaja (Lj) -
21.25 TV dnevnik (Lj) - 21.40 
Kojak - serijski barvni film (Lj) 

[cflRiNel 

Wlabod labod labod labod 

F-S. FIN2GAR 4 

Imamu« 
^ In c^ln 
MjUicko ' V ne^aJ ^ih 8a je cel° minil strah pred 
vprego m ^[^em. Blaž gaje večkrat poprosilza 
^tr?kon 

m. ,^rance je začel hoditi k Jančarju. 
r?^Čev •' ^ 80 ga klicali za strica, je prinašal 
^ke ^ n bonbonov, jih pestoval, jim delal vo
lj^ Le t !nček m Žale misli ni bilo v njegovi 
>st) 

u tam se je še oglasilo kakor zavist in 
tstra Lo^110 na večer» ko Je njegova pobožna 

^iška"3 Pobirala „Cvetje z vrta svetega 
^eku V naglu^na dekla Jera pa dremala na 
l^lažev rat je včasih primerjal svoj tihi dom 

ljenja "V kjer je bilo v vsakem kotičku polno 
„^obj'-p ^ mu je za Wp stožilo v tej tihi 

»Mor , a vselej si je pomagal in se premagal: 
r že tako prav biti." 

d a tian -
^ m0r Pa' ko je izbruhnila vojska inje zvedel, 

lil tUl^ *^a* nanj°. j? izbruhnilo tudi v 
!! Pretjro!ta Zavist je vstala od mrtvih, obletela ga 

n.a lutnja, da morda Blaž pade - in 
n ^olii sc je stresel ob tej misli, dušil jo je 
^Prosil Za ®^aža- In ko ga je Blaž ves žalosten 
: °^a, ^ naJ ZOlje in naj gospodari, ko ga ne bo 
A Ml0 . 'llu tako rekoč izročil vse v varstvo, ga 
3 Hla/1 Sram skušnjave, da si ni upal pogle-

a v V °^' ̂  danes, ko je ležal v listju, ga je 
Vtl°vič s tako silo, da je pešal in opešal. 

„Saj bi sama ne mogla. - Kar nič drugega bi ji 
ne kazalo. - Morala bi se omožiti. - Ampak, moj 
Bog, Blaž naj le živi in naj se vrne. Samo tako 
mislim, če bi bilo namenjeno — Bog ve, da mu ne 
želim hudega." 

Tok misli se je ustavil. Ali sam ni vedel, kdaj so 
se začele tiho in zalazno snovati dalje. V mislih je 
gospodaril na Kozjem hribu: k Blaževi zemlji je 
pripisal svojo; hišo je izročil sestri in še njivico 
poleg nje, toliko da bi živela in Bogu služila brez 
skrbi in revščine. Do smrti samo. Po smrti bi jo 
zapisal Janezku, najmlajšemu, ki ga je posebno 
ljubil. - Morda pa Bog še njemu da kakega otro-
čiča. - Potem bi seveda moral imeti ^e ta, ne 
samo hiše in njivice. Vso njegovo zemljo. - In 
zvečer bi bilo vse živo v hiši in otroci bi mu ne 
rekli stric, ampak ate. - In Franca! „Saj jo je 
Blaž imel rad; kar je res, je res. Ampak jaz vem, 
da se bo pomladila pri meni, tako bi ji stregel." 

Ob misli na Franco se je ustavil in se pomudil. 
Vsa mlada je stala pred njim, slišal je njen smeh, 
videl njene dolge, težke kite, njene oči, ki so 
znale govoriti, in njeno hojo, kije bila taka kakor 
nobene drug^. 

Francetu je silila kri v glavo, slišal je udarce 
srca, da Se je prebudil iz omotičnili sanj, se naglo 
dvignil in sedel. Ko mu je zdrsnil klobuk z obraza 
in je odprl oči, ga je zaščemelo sonce, ki je-
svetilo zviška nanj. Moral je za hip zaklopiti oči, 
preden je izpregledal. Tilie bukve so stale na
okrog, tisti nad njim je bil odlomljen vrh, mimo 
katerega jc sijalo nanj sonce. 

Koje dodobra izpregledal, se mu je za/.delo, da 
se je od nekod vrnil, s poti, ki je bila grešna. Spet 
ga je obšel sram, da je ^asno vzdihnil: 

„Moj Bog, da sem tak revež." 
rtitro je pobral klobuk, izdrl sekiro i/ štora in 

se lotil prve bukve, prav tiste, ki je imela odlom
ljen vrh. Naglo je udarjal, dokler se ni bukev 
nagnila in hreščeč padla med sosede, ki so ji, 
podrti na tla, kakor v slovo zamahovale z vejami, 
ki so se bile v letih prepletle in prerasle med 

seboj. France si je obrisal pot s čela, se naslonil 
ob toporišče in gledal posekano bukev. 

- „Takle sem jaz," se je hipoma domislil. „Drevo 
brez vrha, ki se polagoma suši." Naslonil se je 
niže, da so se mu široka pleča dvignila in skoro 
zakrila upognjeno glavo. 

Takrat je zaslišal za hrbtom korake, ki so 
šumeli po stezi, nastlani z listjem. Takoj je dvignil 
sekiro, sekal na parobku štrleče trske, kjer se je 
odlomilo deblo, in vsekal na štor križ, da bi si 
hudič ob njem ne brusil krempljev. Nato se je 
šele obrnil in pogledal na pot. 

Po poti seje vračala Francka s kolodvora. 
France je zinil, da bi izpregovoril besedo, ka

kor si jo jc bil pripravil za kogar koli. Toda ob 
pogledu nanjo mu je beseda obtičala in v zadregi 
je dvignil sekiro ter jo ogledoval, če ni dobila 
škrbine. 

„Ali si že v drveh? " je izpregovorila Francka 
kratko in šla svojo pot. 

Prvi hip je bilo Francetu, da bi zbežal pred njo 
v grmovje, kot je tolikokrat pred desetimi leti. 
Ali danes ni mogel in ni hotel. Z dolgimi koraki 
je krenil proti njej. 

,,Ali jc Blaž šel? " jc vprašal, daje sploh izpre
govoril., 

Franca se jc ustavila. 
„Kajne, kako nas je zadelo? Kdo bi si bil mi

slil!" 
,,Res jc hudo, Francka." 
Spet ni mogel reči nič drugega. Ušla mu je 

beseda Francka, kakor jc imenoval Blaževo, koje 
bila še dekle. Ustrašil se je te besede in se je 
razveselil, kakor bi bila nenadoma zabrisala deset 
let. 

Tudi Franca jo'je občutila in ga pogledala z 
objokanimi očmi. 

,,Hudo jc, pa se ne boj, F"ranc-a," je pogrknil in 
pljunil, ko jc s silo ustavil besedo Francka, ki je 
sama od sebe hotela iz srca. 

Vidiš, jaz bi pa rad šel na vojsko, ki me ni prav 
nič škoda. Seveda, če je človek /.ahič. je pravza
prav za vse /anič." 

„Kaj govoriš, France? Ne smeš tako. Ko bi vsi 
šli, kdo bi nam kaj obdelal? " 

,,Zaradi dela se kar nič ne boj. Vse bo storje
no. Blaž me je naprosil." -• 

„Ko je bil tako skrben. Od maše je pritekel še 
enkrat d; domov, da je vse pregledal in mi sporo
čil. Oh, jaz kar mislim, da g3 ne bo več." 

Franci so se ulile solze. 

Francetu se je smilila tako resnično, da si mu 
niti za hip ni upala prejšnja misel v glavo. 

„Ne jokaj, Francka," je rekel mehko in zaeno 
občutil, kako grozno je neroden, ko bi jo moral 
tolažiti. Franca si je brisala oči, on je pa vnovič 
mislil na drevo brez vrha in bil jezen sam nase. 

„Najbolj žalosten in tih je bil naš. Drugj so peli 
in vriskali. Blaž mi še besedice ni mogel reči, ko 
je šel v vlak. Kar skril se je in nič več se ni prik 
zal. Oh, boš videl, da to pomeni nesrečo." 

Franca je glasno ihtela, France je drgnil z roko 
po toporišču sekire, ki jo je držal na levici, kakor 
bi jo pestoval, in mrmral: „Oh, no! Bo že! Hudo 
je!" 

Franca si je spet otrla lice z robcem, ki je bil 
ves moker od solz. 

„Zbogom, France! Prosi Lojzo, naj moli zanj. 
Ona je tako pobožna in molitvena." 

„Bom prosil. Lojza je zares pobožna. Saj bom 
jaz tudi molil, vsi moramo moliti zanje." 

France je bolj jecljal, nego govoril. Silno ne
ljubo mu jc bilo, da se je Franca tako naglo po
slovila. Sicer ni čisto nič vedel, kaj bi ji rekel in 
kako bi jo talažil. Zdelo se mu je, da bi ne znal 
drugega storiti, kakor da bi jo dvignil na svoje 
močne roke kakor Janezka, če je jokal, in jo 
tešil. Nezavestno je stopil nekaj korakov z njo in 
besedoval: 

,;Le nič se ne boj zaradi dela. Vse vam bom 
postoril. Nič me ne skrbi. Poglej!" 

Hotel je reči, poglej, kak hrust sem, pa ni 
rekel. Le z močnimi, težkimi rokami je stiskal 
toporišče. 
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UKRADENA NOVOMEŠKA ZGODOVINA: 
Portret tega tedna 
" 

Povej, kdaj, prišli bomo! 
„Politično delo je skupin

sko delo, zato si posameznik 
ne more pripisovati uspehov. 
Lahko je samo prvi med ena
kimi in nič več," je takoj na 
začetku najinega razgovora 
pribil Lojze Štih, mož, ki je 
z manjšimi presledki pet
najst let vodil Socialistično 
zvezo v krški občini. 

„S tem sem želel poveda
ti, da je vse, kar smo dosegli 
v tem obdobju, rezultat 
skupnega dela. Zadovoljen 
sem, da sem imel dobre in 
iskrene sodelavce. Ce jih ne 
bi bilo, se tudi midva danes 
ne bi imela kaj pogovarjati. 

Začel sem brez izkušenj. 
V kostanjeviški osnovni šoli 
je bilo tedaj moje prvo uči
teljsko mes'to. Kmalu sem 
postal tajnik krajevne orga
nizacije SZDL. Nekaj časa 
sem bil tudi predsednik mla
dinske organizacije v občini. 
Tedaj je prišel k meni sekre
tar občinskega komiteja ZK 
Milan Ravbar in me pregovo
ril, da sem sprejel mesto 
predsednika občinske orga
nizacije SZDL. Tako sem 
prišel v Krško. Sprva je šlo 
zelo težko. Lovil sem se in 
bil v dvomih, kje naj za
čnem. Za tako mesto se ni
kjer ne izšolaš, življenje pa 
te nauči vsak dan kaj nove
ga-

To je bilo obdobje, ko se 
je SZDL postavila na lastne 
noge. Do takrat je bil nam
reč sekretar občinskega ko
miteja ZK v Krškem obenerh 
tudi predsednik SZDL. V 
novem občinskem odboru, 
ki smo ga izvolili, so bili zna
ni, izkušeni aktivisti Z nji
hovo pomočjo sem kmalu 
spoznal ljudi in probleme, s 
^terimi smo se morali spo
prijemati Tedaj smo obliko
vali sekcije, ki so lepo zaži
vele. Pri okrajnem odboru 
SZDL pa smo imeli aktiv 
predsednikov in sekretarjev, 
ki se je redno sestajal. Zame 
je bilo to zelo koristno. Vsa
kič smo najprej poročali, kaj 

smo napravili, kakšne težave 
smo imeli in kako smo se 
prikopali do rešitve. Tudi za 
delo, ki nas je čakalo, smo si 
vzajemno svetovali. Ravno 
tisti čas smo imeli zelo de
lavne krajevne organizacije v 
Brestanici, na Senovem, v 
Leskovcu, . Kostanjevici, 
Krškem in drugod. Njihovo 
dejavnost je preveval zdrav 
tekmovalni duh. Vpeljevali 
smo razgovore na vasi in 
imeli vrsto izobraževalnih se
stankov. To je bil čas, ko 
smo izoblikovali občinski 
politični aktiv kot celovito 
jedro, sposobno prevzemati 
nase vse pomembnejše nalo
ge. 

Kot vidite, sem imel sre
čo, da sem se z ljudmi hitro 
ujel. Vedno sem delal z nji
mi brez sporov. To je v moji 
naravi." 

„Najbrž velja enako tudi 
za stike z mladimi, zato se 
vedno znova radi vračate v 
šolo." 

„Res je, prosveta me 
veseli, moti me le to, da šola 
nikoli ne pride do solidnih 
materialnih temeljev. Sicer 
pa bom tudi kot šolnik še 
naprej sodeloval pri družbe
nopolitičnem delu, ki je sko
raj poldrugo desetletje izpol
njevalo moje življenje, le 
zaradi dobrih sodelavcev in 
iskrenih prijateljev tega ne 
bom opustil Imel sem jih 
zares veliko in menim, da 
prav to človeka najbolj drži 
pokonci pri političnem delu. 
Zares sem jih bil lahko vesel. 
Kadar sem napovedal kako 
akcijo, so mi rekli: ,Samo 
povej, kdaj, prišli bomo.' Ta
ko je tudi bilo. Žal pa opa
žam, da smo našo družino, 
našo Socialistično zvezo, 
premalo pomlajevali. Sreču
jemo se predvsem tisti, ki 
delamo v njej že 15 let. Vsak 
dan kdo omaga in nanj raču
namo lahko samo kot na 
mentorja, zato moramo bre- /• 
me preložiti na mlajša rame-

JOŽICA TEPPEY 

Tatvina stoletja na Dolenjskem 
Za zdaj še neznani storilci so iz Dolenjske galerije odnesli 89 predmetov, ki po kulturnozgodovinski 
vrednosti uvrščajo našo pokrajino v halštatski vrh - Delavcem javne varnosti pomaga tudi Interpol 

v noči od nedelje, 20. julija, na ponedeljek so za zdaj še neznani 
storilci vlomili v malo dvorano Dolenjske galerije in odnesli najbolj 
dragoceno zbirko predmetov iz halštatskega obdobja, ki so jo hra
nili v novomeškem Dolenjskem muzeju. 

Vlomilci so odnesli 89 pred
metov neprecenljive kulturno
zgodovinske in umetniške vred
nosti. Nedvomno so se na vlom 
dobro pripravili, saj na primer 
niso odnesli odlitka bronastega 
oklepa ilirskega kneza. Oklep so 
našli 1939 v Kandiji, na arhe
ološkem območju, kjer.so od 
1967 do 1970 pod vodstvom 
kustosa Toneta Kneza našli še 
mnoge dragocene najdbe, ki so 
postavile Novo mesto med'^vo-
dilna nahajališča halštatske kul
ture v Evropi. Bronasti oklep je 
v Ljubljani, oklep - kopija pa 
je ostal nedotaknjen .. . Zato 
pa je noč odnesla jantarne in 
bronaste zapestnice in ogrhce, 
fibule, steklene bisere, jantame 
jagode, bronasto čelado negov-
skega tipa, na kateri se pozna 
devet udarcev z bojno sekiro, 
bronasto narebreno cisto in štiri 
situle. 

PO SREDI IN BREZ 
TABLICE 

v ponedeljek zjutraj se je Anton 
Teršinar iz Ljubljane peljal z, oseb
nim avtom iz Skocjana proti Dole
njim Dolam. V desnem nepregled
nem ovinku mu je naproti pripeljal 
po sredini ceste z ner^istriranim 
motornim kolesom 21-letni Zdravko 
Hočevar iz Mačkov ca. Teršinar je 
zaviral, vendar ni mogel preprečiti 
trčenja. Hočevar si je pri padcu huje 
poškodoval levo nogo. 

VLAK V OSEBNI AVTO 

v soboto zvečer je na nezavarova; 
nem železniškem prehodu v Puščavi 
pri Mokronogu zdomka Nada Jurca 
iz Šentjanža zapeljala, ne da bi ujro-
števala znak „Stop", z osebnim 
avtom na progo, po kateri ie tisti 
trenutek pripeljal motorni vlak in na 
srečo zadel le zadnji del avtomobila. 
Voznica ni bila ranjena. Škode je za 
7.000 din. 

Tone Knez, ki je vodil izko
pavanja velike arheološke vred
nosti, je bil o izkopanih situlah 
naslednjega mnenja: „Ustvarjal
na in idejna moč vzhodnoalp-
skih umetnikov, zraslih iz ljud
stva pastirjev in kovinarjev, je 
sicer zaostajala za likovnimi 
obzorji in lepotnimi nazori egej
skih in tirenskili vzornikov, ker 
so izhajali iz povsem drugačne
ga okolja in z drugačnim izroči
lom. Lepotni kanon ustvarjal
cev iz Mediterana in v sončni 
Heladi ni mogel veljati v mraz-
Ijivih alpskih dolinah globoko v 
celini, stran od vedre sinjine ne
ba in modrine moija. Toda 
kljub temu so alpski likovni 
ustvarjalci v halštatskem času 
na svojski način z umetniško iz
povedjo na bronastih vedricah 
enakovredno stopili na vrh 
evropske prazgodovinske umet
nosti ..." 

V razponu dveh stoletij in 
pol, od jconca 6. do druge polo
vice četrtega stoletja pred na
šim štetjem, so bili prizori na 
situlah nenavadno podobni, naj 
gre za najstarejšo, s kozorogi 
okrašeno iz Stične, ali pa za 
najmlajšo novomeško, najdeno 
v družbi z negovsko č^ado. 
Stilno se je svet situlske umet
nosti le malo spreminjal in je bil 
umetniški izraz dosledno arhaj-
ski; situlsko umetnost bi po 
tem lahko primerjali z umet
nostjo ikon. 

Na situlah, najdenih v Novem 
mestu, zasledimo tudi tuje ele
mente iz središč Etrurije, če
prav prevladuje prepričanje, da 
je bila delavnica tudi v Novem 
mestu. Da gre na novomeških 
situlah tudi za tuje vplive, doka
zujejo ob okraševanju situl s sli
kovnimi vodoravnimi pasovi še 
živalski frizi in stilizacija žival-
skili figur ali cvetov, oblike 
ribjega mehurja, bojni vozovi, 
krilate bajeslovne živali in po-

OBLETNICA MATURE 
Šumele so večerne obleke 

in kravate so stiskale moške 
vratove. 

„Si to res ti, Toni? Mado-
na, si se zredil!" 

,J*oročena? Že dva otro
ka? Nemogoče. Nespre
menjena si!" 

„Počakaj, da, tu je slika. 
Po^ej, to sta moja dva falo-
ta. ju je slikal pred fi-
čkom. Tu od zadaj pa vidiš 
temelje najinega novega do
ma. Malo kredita, malo od-
trgljajev od ust, pa bo šlo." 

„Zdrava? Srečna? Zado
voljna? " 

„Kot bomba. Človek ne 
bi mogel veijeti,daje minilo 
že pet let. Cas beži kot 
nor." 

Na mizi so gorele sveče in 
nekaj profesorjev je pokrila 
zemlja pokopališča. 

,3ko'raj te ne bi poznala, 
saj si kot sod." 

„Milena, resnici na ljubo, 
punčka in pol. Dva sta, 
ne? " 

„Počakaj, da ti ju poka
žem. Sta fanta, kaj? Nikoli 
se ne ločita od forda. Večji 
že vozi, veš. Manjši pa je bolj 
zaposlen z urejanjem vrta 
okrog hiše. Pa planinari rad. 
Treba bo misliti na kakšno 
kočo v hribih." 

„Pa ti? Še zmeraj navdu
šena nad moijem? Pa 
mož? " 

„Ni kaj reči. Se rad voziš 
s čolnom? Ce prideš v Po
rtorož, ti ga posodim. Z 
Johnsonovim motorjem." 

„Veijameš? Deset let je 
minilo. Zdi se mi, kot bi 
včeraj sedeli v šolskih klo
peh." 

Umiijena glasba klavirja je 
prijala vsem in Borisa ni bi
lo, ker ga je zgazil kamion 
nekje pri Grosupljem. 

„Prav vidim? " 
„Prav. Res sem se postara-

1. Skrbi, služba, družina. Tu
di ti nisi, kot si bila nekdaj. 
Pa družina? " 

„Starejši študira v Ljublja
ni. Malokdaj pride. Našel si 
je fračo. Veš, nisem zado
voljna. Je prelahkomiselna 
in delo ji smrdi." 

„In drugače? " 
„Ne morem se pritože

vati; imamo vsega.'V plani
nah stoji koča, ob morju 
imamo bajto, ki bi se ji 
težko reklo vikend, a človek 
se ima kam zateči." 

„Pa mož? " 
„Nekaj vzdihuje zaradi 

ledvic ..." 

„Pa ti? " 
„Vse bi bilo v redu, le te 

preklete noge .. ." 
Pred hotel jo je pripeljal 

nepoznan moški s črnim 
klobukom in z elegantnimi 
kretnjami. 

„Si ali nisi? " 
„Sem. Naša dvajsetletnica 

mature. Si predstavljaš? 
Kvadratni koren ..." 

„Počakaj. Tu je. Slika. 
Po^ej; hiša, jahta, vikend v 
planinah, vikend na moiju, 
otroka imata svoje avtomo
bile, starejši že hišo." 

„Pa mož? " 
„Imel je najlepši pogreb v 

vasi." 
„Pa ti? " 
„Nimam kaj reči. Jože je 

čudovit človek, pozoren, ne
ž e n  . . . "  

TONI GAŠPERIC 

Med ukradenimi predmeti je tudi situla s frizom jelenov 

dobno ... Domače prvine pa so 
gotovo značilna oblika moških 
pokrival, oblike nakita, nasla
nja čev, čelad in orožja, način in 
tehnika dvobojevanja in običaj, 
da halštatski velikaši v Vzhod
nih Alpah pri svečanih pojedi
nah obdržijo pokrivala na ^avi. 

S situlsko umetnostjo v okvi
ru lahštatske kulture sredi prve
ga predkrščanskega tisočletja so 
bili prebivalci našili krajev prvi
krat aktivni soustvarjalci evrop
ska kulture in civilizacije. Z 
vdorom Keltov se je po porazu 
ilirskih knezov v n^ih krajih za
ključil zlati vek naše prazgodo
vine. 

Ob množici dragocenih za
pestnic in ogrlic so vlomilci od
nesli tudi situle - dragocerie 
predmete evropske in svetovne 
prazgodovine, katerih vrednost 

se v denaiju enostavno ne da1* 
raziti. 'J 

To ni bil prvi vlom v Dol^ 
ski muzej; v Novem mestu 
mo več ustanov, ki 
predmete izjemne zgodovu1^, 
in kulturno-umetniške 
nosti. Večina teh predmetov|( 

enostavno nezavarovana, 
kulturne ustanove nimajo • 
naija niti za redno življenj®'j 
šele za drage naprave, s kate^ 
bi velike vrednosti lahko j 

r0Vale- -tH P Predrzne vlomilce še »c j 
Našim organom varnosti Pil 
iskavo vodi novomeška upr 

javne varnosti - pomag3 r 
iskanju tudi Interpol. 

Gotovo ni mogoče °ce 
t 

škode v denarju, žal pa je ^ 
nesljivo vlom stoletja na D°l 

skem. 

Negovska čelada s sledovi devetih udarcev s sekiro je prav tako izginila 

i 

Da pišče več od pute ve, pravi pregovor, da pa ima tole, 
Ivanka Kladnik iz Štajngroba pri Žurkovem dolu štiri n°8.' ' 
res. Koklja je sama nastavila gnezdo tako, da so dorna .^ i 
kuro že naredili križ. Piščančku, ki se mu je v nedelj0 ' ^ 
drugi dan življenja, sta zrasli ,.rezervni" nogi nekje na dcs 
ničko, izpod puha pa molita zadaj! (Foto: Železnik) 


