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îkov kraj vaM 
Zupančičevo rojstno hišo 

^si Ogledali tudi izseljenci 

ci rojstna hiša na Vini-
liev ° privabi veliko Ijubite-

prevladujejo pa pred-
ni immlajši, za katere je pesnik 

dn^ toliko lepih pesmi. Tudi v 
vi „ dneh se na VinKi usta-
iaio obiskovalcev (te dni priha-
^ tudi zaradi zelo zanimive in 

'ustave starin, ki staa jo v 
kuifi šoli pripravila šola in 
c(.> prosvetno društvo z Virii-
. » oskrbnica hiše Ana Mihelič pa 

Poved^, da si je obe pesnikovi 
več'^1 ^ avgustu ogledalo naj-
VtoJ*'^^®cev; prevladovali so pred-
ni i T ^tariborčani, Celja-
ie rfr Pred kratkim se 
jjjj . pesnikovo rojstno hišo — te 
deln^ ® prostovoljnim udarniškim 
diu^ ^'''^vljajo člani prosvetn<^a 
riš^ • ~ ^^tavil tudi avtobus ame-

d y in njihovih otrok. 
i ini,t„ Viničanov za pesnikovo 
1 nia^- ® navdušeni in do-
i so zatrdili, da bodo Belo 
1 bodn S ^ Vinico še obiskali ter da ^ 

a ooi Jznancem priporočili, naj f 
•nu^ skrbno urejen spominski 

i je posvečen Otonu Zupan-

90. tradicionalne konjske dirke v Šentjerneju so potrdile športni in turistični uspeh prireditve. Ce bi bili org^izatora bolj spremi pri 
pobiranju vstopnine in pri dovozu predvsem brezalkoholnih pijač, bi „šentjernejski petelini" lahko zadnjo nedeljo do vrha napolnili svojo 
blagajno. Na sliki: z ene izmed petih enovprežnih voženj, ki je ^edalce postregla z lepimi boji in mnogo - prahu. (Foto: Janez Pezelj) 

00 zsms TUDI 
v  k z „ k r k a "  

vo^dnjosobot° se Je številnim no-
vnm mladinskim akti-
X(^Rridružil tudi aktiv KZ „Krka", 
Usfari_ **8°vina - mesarstvo. Na 
okni; onem sestanku se je zbralo 

' nainro- mkdincev in mladink -
tivnpo! 50 Pokušali poročilo inicia-
novno ftra 0 Popravah na usta-
zacijp 7culfcrenco" osnovne organi-
sti ln 0 novi oiganizirano-
Šem TV. P° volitvah in po dalj
in akcr°v-0rU Pa so sestavili delovni 
0rganizicije Pr08ram woje 0Sn0Vne 

OBVESTILO IN 
PROŠNJA 

NAROČNIKOM 

Prejšnji teden se je od-
šlužbi Ljubljanskega 

nrv?-^ ' vsako sredo raz-
w M pokrajinski 
nn pripetila neljuba 
L neznano število na-
svn- '^^'^^^nikov ni prejelo 
enn^ izdaje lista (z 
7 dvema zvezdicama), 

aradi tega so bili ti naroč-
svo' za novice iz 
lo I® kar se je zgodi-

^^di v tistih primerih, ko 
posamezne trafike prav-

napačno izdajo 

smo zaradi tuje 
nio? • P°P°l"oma brez 

i in neljube zamenjave 
vspJ^^SOče popraviti, se 

r\"^fočnikom in kup-
yjj . ̂ ^lenjskega lista opra-

za neprijeten spo-

UREDNIŠTVO IN 
UPRAVA LISTA 

Tanjše kuverte 
Končno izplačilo (manj
ših) OD v sevniškem Stil-

lesu 

V ponedeljek je Slovenija-
les, TOZD Stilles Sevnica, 
končno izplačala osebni do
hodek delavcem za minuli 
mesec. Kuverte vseh zapode-
nih so tanjše za 20 odstot
kov. Stabilizacija se je priče
la pri slehernemu, od vratar
ja do direktorja. 

V tovarni so napravili arulitič-
no oceno delovnih mest. Vred
nost točke je 5,60 dinarjev, ra
čun pa je pokazal, da so za letos 
„ustvarfli" tako malo v primerja
vi s stroški, da delavci pravza
prav niso zaslužili niti za neto 
plače, temveč so, kar je bilo v 
kuvertah, dobili kot „socialo", s 
čimer je sedaj konec. 

V vodstvu podjetja pravijo, da 
bodo zaostrili odgovornost do 
slehernega delavca, saj bodo po 
delovnih mestih razdelili časov
ne delovne naloge. Kdor ne bo 
izpolnil norm (sedaj so jih privili 

^fezaioodstotkov^  ̂

Devetdesete tekme prinesle rekord 
Na hipodromu v Šentjerneju se je v nedeljo zbralo okoli 6000 gledalcev 

V nedeljo, 17. avgusta, je minilo natančno 90 let, odk^ so se po 
šentjemejskem polju prvič v organizirani tekmi zapodili domači 
konji in fantje. 

v nedeljo je bilo vreme kot naro
čeno. Na veliko tekmovalno preiz
kušnjo konj in tekmovalcev pa je 
priŠo - tako zatrjujejo organizatorji 
- rekordno število obiskovalcev. Na 
prenovljenem hipodromu se je zbra
lo okoli 6000 ljubiteljev konjskih 

tekem in imeli so kaj videti. Pred 
tekmovalnim sporedom je „Klub za 
konjski šport v Šentjerneju" obisko
valce presenetil z mikavno revijo 
plemenskih kobil in podmladka, po 
reviji pa je gledalcem spregovoril 
predsednik novomeške občinske 

Še vlada zanimanje, odkod kruh 
Na tekmovanju traktoristov v Mokronogu 400 gledalcev 

„Nekdaj smo hodili na tek
movanja koscev in žanjic, danes 
pa, te smrdeče pošasti," si je 
zamrmral v brk marsikateri 
kmet, ki je v petek prišel na po
krajinsko merjenje spretnosti in 
sposobnosti mladih traktori
stov. 

Franci Zalokar, tekmovalec Kme
tijske zadruge „Krka" iz Nov(^a me
sta, je najprej vsem pokazal kako 
orjejo mojstri. Franci jc bil drugi na 
zveznem tekmovanju! 

Potem so se pomerili drugi orači. 
Na kraju je komisija po strogih kri
terijih med 12 mladimi zad^niki 
prisodila prvenstvo Avgustu Žnidar-
siču (KZ Trebnje), ki sije „prioral" 
208 točk, pred favoritom Francijem 
Zalokariem, ki si je z vrstnikom Ja
nezom Mikličem priboril enako šte
vilo točk (207). 

Za jubilej - nova tovarna 
Brežice: sad solidarnosti TOZD Jutranjke 

Za jubilej, 134etnico delova
nja, je kolektiv sevniške Jutranj
ke, ta čas največje jugoslovan-
^e proizvodne organizacije za 
otroško konfekcijo, davil novo 
pomembno delovno zmago. 

V Brežicah so za tamkajšnjo 
TOZD Orlica v soboto dopoldne iz
ročili namenu novo proizvodno dvo
rano, ki prinaša temu 213-članske-
mu kolektivu končno bistveno bolj
še delovne razmere in je hkrati tudi 
omogočila preureditev starih prosto
rov v skladišča, garderobe in obrat 
družbene prehrane. Kot so poudar

jali na sobotnem slavju, je naložba v 
Brežicah pomembna šc zaradi ene 
stvari; to je namreč prvi načrt, ki so 
ga uresničili s solidarnostnim zdru
ževanjem sredstev v vseh TOZD v 
sevniski, hrastniški in brežiški obči
ni ter skupnih služb. 

Na slovesnosti, ki so ji prisostvo
vali predstavniki vseh TC)ZD, kakor 
tudi zastopniki družbenopolitičnih 
organizacij treh občinskih skupščin, 
je nove proizvodne prostore simboli
čno odprla Sonja Lipej, delavka z 
najdaljšo delovno dobo. 

Ž. SKBEK 

skupščine — pokrovitelj jubilejne 
prireditve je bila novomeška občina 
- Jakob Berič, ki je v zanimivem 
govom povedal, da so 1961. leta na
šteli v občini 462 avtomobilov in 4. 
790 konj, štirinajst l&t kasneje oa 
kar 6.630 avtomobilov in le še 1400 
konj. 

In nato se je začelo: v razgreti' 
množici je najbolj završalo, ko je v 
tretji dirki nastopil domačin Jože 
Antončič s svojo težko premagljivo 
Peli. Vsi so uživali v izredno izena
čeni in napeti dirki, prav tako pa 
tudi v galopskih dirkah domačih 
fantov in v vseh eno in dvovprežnih 
vožnjah. 

Več o prireditvi in rezultate naj
boljših objavljamo še na športni stra
ni. 

J. PEZELJ 

DVA NA POHODU 
AVNOJ-a 

lx;tošnjega pohoda AVNOj-a sta 
se iz kočevske občine udeležila mla
dinca Miloš Djokič in Roman Der-
žek. Pohod, ki je trajal 14 dni, je bil 
tudi šola mladih za delo rut področ
ju ljudske obrambe in samozaščite. 

BRIGADIRJI 
SE POSLAVLJAJO 

Konec meseca se bodo zaklju
čile letošnje mladinske delovne 
brigade na vseh štirih večjih de-
loviščih v naS republiki. Za
ključne slovesnosti se bodo naj
prej začele v Suhi krajini in sicer 
27. avgusta, dan kasneje bodo 
spustili brigadirsko zastavo v Ha
lozah, 29. avgusta na Brkinih in 
30. avgusta na Kozjanskem. Bri
gadirji bodo najprej pregledali 
opravljeno delo, potem pa se. s 
kulturnimi programi za eno leto 
poslovili. 

SODELOVANJE 
NA NEBU 

V novomeškem aero klu
bu jmajo v gosteh člane zag
rebškega aero kluba Velika 
Gorica. To je že druga skupi
na tega aero kluba, ki se bo 
izšolala na našem letališču. 
Fantje in dekleta se uspos.'U)-
Ijajo v svojem jadralnem le-
telu Blanik, ki so ga pripelja
li s seboj., Učitelj Jakob 
Šmid pravi, da vsi zelo dob
ro napredujejo. To je vse
kakor lep primer prijatelj
skega sodelovanja med dve
ma kluboma. 

Na novomeškem letališču 
se šola tudi skupina „motor-
njakov" iz domačega kluba. 

S. P. 

M. PUCKO IN M. DOKL 
NA MEDITERANSKIH 

IGRAH 
Na VII. mediteranskih šport

nih igrah - pričele se bodo 23. 
avgusta, zaključile pa 6. septem
bra - bosta med 289 jugoslovan
skimi ^ortniki, ki bodo nastopi
li v 18 športnih panogah, tudi 
dve Novomeščanki. Stalna 
državna odbojkarska reprezen-
tantka Marjeta Pučko bo igrala v 
vrsti odbojkaric, ki imajo lepe 
možnosti, da osvojijo zlato od
ličje. V gimnastični državni vrsti 
pa bo v Alžiriji nastopila letošnja 
državna prvakinja Maja Doki. 
Telovadke imajo manjše možno
sti za uspeh, za tretje mesto pa 
bodo morale premagati Španke. 
Nekaj več možnosti za uspeh 
imajo Jugoslovanke v konkuren
ci posameznic, zlasti Doklova v 
preskoku in na bradlji. 

Epidemija griže v Straži 
bolelo je okoli 200 ljudi, predvsem otrok — Simptomi: temperatura in driska 

ow -00 ljudi, predvsem 
Ue, v' Z °bmočja Doljne Stra-

avte. vasi ter Rumanje in 
Vo o je zbolelo za nalezlji

vo. ki j0 povzroča klica 

Dr. Vladimir Živkovič, vodja 
zdravstvene postaje v Straži, je 
izjavil, da so simptomi bolezni 
visoka temperatura, bruhanje in 
driska. Obolenje traja dva do tri 
dni, otroci zbole bolj pogostćje 
kot odrasli. Na območju te 
zdravstvene postaje živi okoli 
7.000 ljudi, doslej je iskalo 
zdravniško pomoč 3,5 odstotka 
prebivalcev, precej primerov te 
nalezljive bolezni pa je ostalo 
neprijavljenih, ker so se ljudje 
sami zdravili, kar jc epidemijo 
še bolj razširilo. 

Nika Lapajnc, referent za 
epidemiologijo pri novomeškem 
zavodu /.a zdravstveno varstvo, 

°®nla«onnei' 

^dini tedna jc piičd 
jltjL dotekati topel 

I leiJr po Sloveni-
jpodJi Pričakujemo 

vremena z ob-
j i "lohia^, P®davinami pfedvi-

okoli „bote. 

jc izjavila, da pi-volnega vira 
okužbe šc niso odkrili, zagoto
vo pa jc mogoče trditi, da po
vzročitelja bolcziri ni v vodo
vodni vodi. Ko so preiskovali 
vodo, pa jc prišlo na dan, da 
voda ni neoporečna /. drugili 
plati. 

Zavod /a zdravstveno varstvo 
prosi vse, naj bolezen takoj pri
javijo zdravstvenim organom. 
Lc tako jo bo mogoče zatrcti v 
najkrajšem času! 

Upidemija te oblike nalezljive 
griže jc bila spomladi na ob
močju ?.uženibcrka,. Takrat jc 
/bolelo okoli 50 ljudi. 

M. B. 

Kot na pravih športnih tekmo
vanjih tudi pokali: Slavka Stru
na za najboljše žensko oranje, 
čestita ji direktor trebanjske 
Kmetijske zadruge inž. Slavko 
Nemanič. 

Pri sedmih članih, ki so nastopili, 
jc zmagal Ivan Čolnar (KZ Novame-
sto) z 228 točkami pred Janezom 
PoUiačem (200 točk) in Jožctom 
Knezom (181 točk). Prvič so tek
movale tudi žensko. Slavka Struna iz 
Kmet ijskcga šolskega centra Grm si 
jc „priorala" 200 točk, Darinka 
Verbič s (T'estc pri Velikem Gabru 
pa 150. 

Predsednik strokovne komisije 
inž. Jože Starič je ocenil kakovost 
oranja na tekmovanju za povprečno. 
Najbolj ga veseli to, da je nastopilo 
toliko tekmovalcev, da so vzeli 
tekmovanje sila resno,, presenetilo 
1X1 je tuili tolikšno število gledalcev. 

A. ŽELFZNIK 

INLES 
NA GORENJSKEM 

Na Gorenjskem seimu v Kranju, 
ki je bil od 8. do I H. avgusta je raz
stavljal svoje izdelke, se pravi stavb
no pohištvo, tudi ribniški INl.l^S. 
Okna in vrata so bila naprodaj z 9 
odstotnim pt)pustom. OlKutne po
puste so pbnuj;ili tudi drugi razslav-
Ijalci. INLl'S je bil, kot kaže, edini 

' ra/.stavljalec z zahodne Dolenjske, se 
pravi občin Kočevje in Ribnica, saj 
med ogleiiom sejma nismo opazili 
nobenega drugega. 

SLUK - pojem folklore 
V umetnosti docela neprimernem okolju je SLUK 
na Otočcu razgrnil nepozabni svet slovaške folklore 

„Dolenjsko poletje '75" se je 
izteklo v nedeljo na Otočcu z 
nastopom slovaške^ ljudskega 
umet niškega kolektiva SLUK. 

Najboljša slovaška folklorna 
skupina, ki je bila ustanovljena 
leta 1949 zato, da bi poklicno 
razvijala ljudsko umetnost cele 
Slovaške, je edinstveno opravila 
svoje poslanstvo tudi tokrat. 
Usklajeno do vseh potankosti, s 
tisto zagnanostjo, ki je dana 
zgolj pravim umetnikom, je 
predstavila domala vse folklorne 
značilnosti Slovaške. 

Res edinstven nastop, nepo
zabno podoživljanje sveta, ki iz
ginja, sveta, ki je le še v umetno
sti! 

Zategadelj še nekoliko besed 
o prirediteljih in gledalcili. Oboji 

so se spet izkazali z „nepošteno
stjo" do prave umetnosti! Ni 
nujno biti ravno meteorolog, da 
bi lahko predvidel, kdaj bo dež. 
Zato je bil zaradi višje sUe zaman 
skrbno pripravljen oder pri oto
škem gradu, umetnost se je mo
rala na hitrico preseliti med go
stinske mize. Za takimi mizami 
pa običajno ne sedijo pravi ljubi
telji umetnosti. Od tod ropot, 
glasno pogovarjanje, smeh, žven-
ket žlic in nožev itd. itn. In vse 
to v trenutku, ko naj bi umet
nost plemenitila duha! Moteni 
niso bili samo nastopajoči, 
ampak tudi redki gledalci, ki so 
se znašli na Otočcu zaradi -
umetnosti! Redki gledalci - ali 
ni to že kar pojem novomeške 
kulturne zavesti?! 

D. RUSTJA 

Ob ljudskih glasbilih so prišli do umetniškega izraza plesi, 
pesmi in noše slovaških pokrajin. 



tedenski 
mozaik 

In zdaj na ameriških tleh! 
Prva konferenca neuvrščenih je 
bila v Beogradu, v Evropi Po
tem je prišla na vrsto Afrika, 
naslednje leto bo vrh neuvršče
nih v Aziji. VLimi, na tleh Juž
ne Amerike pripravljajo zdaj zu
nanji ministri materiale in 
osnutke resolucij za veliki sesta
nek drugo leto. Ta bo v Colom-
bu, javnem mestu države Sri 
Lanka. 

V tem je poenta konference 
zunanjih ministrov. In še nekaj 
bi želdi podčrtati: pripravljalna 
konferenca bo na ameriških 
tleh. Na tleh novega sveta, ka
kor pravimo, v zahodnem delu 
nekega sveta. Kaj pomeni to? 

Neuvrščeni so se zasidrali na 
ameriški celini, v Latinski Ame
riki In to je tisto, kar je v tem 
trenutku važno. Razširili so svo
ja krila iz Afrike in Azije še na 
Latinsko Ameriko. Jugoslavija 
je edina aktivna članica z evrop
ske celine. Prav v Beogradu je 
bila leta 1961 prva konferenca 
neuvrščenih - to je bil začetek. 
Sama ideja neuvrščenih pa se je 
rodila že prej, na brionskem se
stanku treh državnikov. Brion
sko de/deracijo so podpisali: 
Tito, Nehru in Naser. V tistem 
trenutku se je vžgala iskra, ta se 
je potem razvila v plapolajoč 
ogenj. 

Našo delegacijo vodi sekretar 
za zunanje zadeve Miloš MiniČ. 
Na konferenci v Limi bodo 
sprejeli več članic. Predstavni
kov Cila niso povabili v Limo. 
Portugalsko bo na konferenci 
zastopal admiral Rosa Coutin-
ha Mimogrede naj omenimo, 
da je na prvi konferenci ne
uvrščenih od držav Latinske 
Amerike sodelovala samo Kuba. 
Medtem ko končujemo te vrsti
ce, se je v Limi že začel sesta
nek koordinacijskega odbora. 
Sam sestanek zunanjih mini
strov bo 25. avgusta, odprl ga 
bo predsednik Peruja, general 
Velasco Alvarez. 

TELEGRAMI 
DAMASK - Jordanski kralj se 

mu^ trenutno v Siriji Ta obisk ima 
dvojen pomen: prvič naj (baje) pri
pravi tla za sirskojordansko vojaško 
wezo. Dnigič pa omogoči zblžanje 
m^ Jordanjio in palestinskim osvo-
bo<Mnim gibanjem. Pred leti je Joi-
daiuja pregnala vse pdesUnske sim-
patizerje iz svoje dežele. Od takrat 
naprej ni na jordanskih tleh več 
organiziranih skupin Palestincev. 

Zapravljene milijarde 
Varčevanje mora v ospredje bolj kot kdajkoli 

Ob obisku predstavnikov občinske koordinacijske komisije v 
večji organizaciji združenega dela je nekdo od vodUnih dejal, da so 
pri njih že naredfli vse, kar so mogli in da lahko bolje gospodarijo 
samo, če se bodo spremenili nekateri ukrepi na višjih ravneh. Izjava 
je seveda spodbudila precej različnih mnenj in med njimi je član 
ddavskega sveta te delovne organizacije zelo podrobno opisal 
slabosti m pomanjkljivosti pri njmovem ddu ter tudi opozoril, da 
so na te težave mnogi opozaijali že dve ali tri leta. vendar se še 
ničesar ni spremenilo. Varčevanje, je dejal, je za nas še vedno 
pastorek, o katerem sicer govorimo, ni pa nam nič kaj pri srcu. 

Varčevanje pomeni predvsem 
boljše in racionalnejše upravlja
nje in razpolaganje s prirodnimi 
bogastvi, minulim živim delom 
ter s proizvodnjo za domači in 
tuji trg. In ker je to izrednega 
pomena za našo družbo, mora 
biti ta družbena akcija tudi 
pomemben del uresničevanja 
samoupravljanja, oziroma, daje 
to zadeva dehernega med nami. 

Seveda predstavljajo največje 
prihranke v družbenem pogledu 
predvsem tiste rešitve, ki so 
posledica dobrih razvojnih pro
gramov in kar najbolj učinko
vite ekonomske politike. Pri 
tem še posebej mislimo na razsi-
pavanje družbenih sredstev, ki 
nastajajo zaradi kopičenja neka
terih istih proizvodnjih zmoglji-

TELEGRAMI 
CELOVEC — Nočemo prešte

vanja - preštevanje pomeni smrt! 
Tako je izjavil predsednik sveta ko
roških Slovencev dr. Josef Tischler. 
Potem bi bili koroški Slovenci* 
(pisani kot državljani posebne vrste. 
Bili bi kategorizirani, to pa bi bil za 
vse, ki govorijo in mislijo po sloven
sko, zelo neprijeten občutek. 

vosti, na uvoz tistih izdelkov, ki 
jih proizvajamo doma ali na 
nadaljnje negovanje proizvod
nje, ki se doma in v tujini nika
kor ne more uveljaviti. Vse to je 
predvsem zadeva organov na 
višjih ravneh, kot tudi znanstve
nih in strokovnih institucij, ki 
so zadolžene za iskanje naj
boljših rešitev. 

Le malo manjše prihranke bi 
lahko zagotovili z varčevanjem 
energije, ki je pri nas še vedno 
trošimo več, kot bi morali, 
nadalje s surovinami, kjer bi 
lahko dražje im modernejše 
nadomestili s cenejšimi, kot 
tudi z onemogočenjem neracio-
nalnosti in razsipavanja pri 
menjavi in potrošnji hrane, saj 
jo gre pri nas veliko v nič. 

Mnogo denarja pa ob vsem 
tem zapravljamo tudi z zane
marjanjem proizvodnih zmoglji
vosti, z nakupom tujih licenc, s 
premajhnim izkoriščanjem 
delovnega časa, s prevelikim 
številom zaposlenih v tako-
imenovani družbeni režiji, z 

IZ ZADNJEGA PAVUHE 

^ tđ/fTTUL. 

JERUZALEM — Izraddu premier Rabin poroča izradskemu parlamentu o bližnjih razgovo^ 
Egiptom. Med njegovim poročilom so mnogi poslanci kričali — odstopi! Rabin je pariamentai^ 
dokazoval, da varnost Izraela ne bo okrnjena. Egipčanske čete bodo še vedno 250 km od 
Izrada. Menijo, da bo novi aranžma v veljavi tri leta Sporazum o začasni ureditvi naj bi p<>"P 
okrog 1. septembra. 

dolgotrajnimi in nepotrebnimi 
sestanki v delovnem času, z 
odpadki, ki bi jih lahko prede
lovali naprej, z lomi, nekvalitet
nimi izdelki in reklamacijami, s 
slabo organizacijo dela, s stroški 
za reprezentanco in nepotreb
nimi potovanji ter podobnimi 
napakami, ki jih ni treba našte
vati v nedogled, ker jih vsi 
poznamo. 

In, kot so te dni poudarili v 
mnogih delovnih organizacijah, 
mora biti varčevanje podlaga ne 
le poslovni politiki, temveč tudi 
vsakodnevnemu obnašanju 
vsake organizacije združenega 
dela, vsakega delavca in občana. 
Prav zato je treba varčevanje 
tudi moralno in materialno 
nagrajevati, česar doslej, žal, 
marsikje sploh nismo zagotovili, 

JANEZ KOROŠEC 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

nekatere velike delovne organizacije (na 
primer Slovenija-ceste). Stabilizacijski uči
nek je namreč treba doseči povsod, v vseh 
porah družbe; še bolj se mora čutiti vloga 
gospodarske zbornice in sindikatov, ki naj 
prevzamejo tudi politično odgovornost za 
uresničevanje stabilizacijskih nalog. Povsod 
pa se moramo potruditi, da ne bomo samo 
ugotavljali stanja, ampak ga je treba tudi 
spreminjati. 

Poročila, ki iz občin prihajajo v republiški 
koordinacijski odbor, govorijo o tem, da so 

§ Čudežev 
ne bo! 

bili zbori delavcev v TOZD sklicani v večini 
primerov, kjer je bilo to možno. So pa 
seveda tudi primeri, ko si vodilni možje 
prizadevajo „spraviti skozi" tudi mlahave, 
povsem splošne programe. Marsikje je bil 
zato „trud" sestavljavcev stabilizacijskih 
jnačrtov zaman, ker delavci takšnih meglenih 
programov niso hoteli sprejeti. 

Če je ocena stabilizacijskih prizadevanj v 
gospodarstvu kljub nekaterim vrzelim raz
meroma ugodna, pa je zaenkrat slika to
vrstne aktivnosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih in tudi OZD družbenih, dejav
nosti še vedno preveč meglena. Koordina
cijski odbori s tega področja so imeli seje le 
v nekaterih občinah, ponekod pa celo raz
mišljajo o povišanju prispevnih stopenj in jih 
neporabljena sredstva na žiro računih niti ne 
vznemirjajo dosti... 

Če bi tokrat na začetku našega pregleda 
zapisali, da je bitka za stabilizacijo Še vedno 
v ospredju, potem bi prav gotovo razvred
notili akcijo, ki ni in ne sme biti kampanjska 
in pri kateri ne sme biti vrhuncev in upa
danja. Kajti odločili smo se, da bomo teme
ljito popravili temelje, na katerih bomo' 
potlej lahko skrbno in s stalno odgovor
nostjo gradili gospodarsko politiko. Začni
mo torej ta sestavek z ugotovitvijo, da je 
stabilizacijsko vzdušje iz raznih izvršilnih 
teles že dodobra prodrlo v občine, TOZD in 
krajevne skupnosti. 

„Pomembno je, da smo akcijo za stabili
zacijo razvili po vsej državi ter na vseh 
področjih. Ne samo v gospodarstvu, ampak 
tudi v samoupravnih interesnih skupnostih, 
krajevnih skupnostih in drugod." je na ti
skovni konferenci, ki jo je prejšnji teden 
sklical koordinacijski odbor za usmerjanje 
akcije za uresničevanje družbenoekonomske 
politike pri republiški konferenci SZDL, 
dejal predsednik RK SZDL Mitja Ribičič. 
,,To pomeni," je nadaljeval, „da smo uspeli 
razviti fronto subjektivnih sil, ki se ukvarjajo 
s stabilizacijskimi nalogami. Stališča zveze 
komunistov, ki so opozorila na resnost go
spodarskega položaja, so dobila mesto v vseh 
programih". 

Tovariš Ribičič je opozoril, da občani 
reagirajo na vsako obnašanje, ki ni stabiliza
cijsko. Še vedno se namreč dogaja, da se 
kljub pozivom k varčevanju ponekod obna
šajo razsipniško, neresno .in neodgovorno. 
Zato je nujno potrebno zaostriti odgovor
nost, prav tako pa še bolj izpostaviti vpra
šanje ustavnega konstituiranja ter vse mož
nosti, ki jih ponuja ustava, med katerimi 
velja še posebej opozoriti na vlogo delavske 
kontrole. 

Med ugotovitvami, izrečenimi na ome
njeni konferenci, je bila tudi ugodna ocena, 
da so se začele stabilizacijsko obnašati tudi 

*••• *  & <*i  /• 

Akcija za stabilizacijo je torej v polnem 
teku, vendar pa je še prezgodaj, da bi uradni 
statistiki že lahko ugotavljali „zadetke". 
Tako republiški zavod za statistiko poroča, 
da se je slovenska industrijska proizvodnja 
julija v primerjavi z junijem zmanjšala za 
14,2 odstotka, medtem ko je bila v primer
javi z istim mesecem lani za malenkost višja 
— za 0,1 odstotka. Padec proizvodnje v tem 
mesecu, ki je imel 27 delovnih dni, je vćč ali 
manj razumljiv, saj je julij mesec dopustov. 
Glede primerjave z lanskim julijem pa je 
treba žal ugotoviti, da povečanja pravzaprav 
ni, saj je treba upoštevati, da je imel lanski 
sedmi mesec le 25 delovnih dni. Torej je 
proizvodnja v bistvu nazadovala in ne na
predovala. 

Julija smo (v primerjavi z junijem) izvozili 
za 3 odstotke več, uvozili pa za 4 odstotke 
več, medtem ko smo v primerjavi z lanskim 
julijem izvozili za 12 odstotkov manj, uvozili 
pa za 4 odstotke več. 

In kaj pomenijo ti podatki? Pravzaprav le 
potrjujejo besede tistih, ki opozarjajo na 
resnost situacije in ki se zavedajo, da tudi ta 
akcija, čeprav je bolj temeljita in poglobljena 
kot ostale doslej, ni čudežna in da rezultatov 
n e  s m  e n i o  p r i č a k o v a t i  č e z  n o č  . . .  

Ce smo doslej govorili o stabilizacijskih priza
devanjih gospodarstva, pa si oglejmo Se načrte 
naših finančnikov, ki bi radi pomagali (med dru-

f im) stabilizirati tudi „družinsko gospodarstvo", 
trokovnjaki zveznega sekretariata za finance 

namreč pripravljajo predpis o novem načinu iz
plačevanja osebnih dohodkov. Ce bo ta predpis 
sprejet, bodo vsi občani prejemali mesečni osebni 
dohodek prek hranilnih knjižič in tekočih računov 
in ne v gotovini kot doslej. 

Statistiki pravijo, da občani, ki že prejemajo 
plače prek hranilnih knjižic, nc porabijo vsega 
mesečnega dohodka. Seveda pa se koristi takšnega 
načina izplačevanja nc omejujejo le na družinski 
proračun. Hkrati bi se zvečala tudi likvidnost 
gospodarstva, saj bi se zmanjšala količina gotovine 
v obtoku ... 

tedenski zunanjepolitični preg  ̂

Srednji 
vzhod 

— nova 
etapa 

Možnosti za sporazum o 
Srednjem vzhodu so 85 odstot
ne. Tako $o še prejšnji teden 
ocenjevali položaj v tem delu 
sveta. Tako je glasno povedal 
tudi sam ameriški zunanji mini
ster. Če se je zdaj Kissinger po
novno podal na pot, je to do
kaz, da so izgledi za sporazum 
boljši Kissinger ne more še 
enkrat tvegati neuspeha 

Če pogledamo malo nazaj, 
lahko ugotovimo tole: prva Kis-
singerjeva misija je bila uspešna, 
prišlo je do ločitve egiptovskih 
in izraelskih čet. Izraelci so se 
umaknili približno 15 kilo
metrov vzhodno od Sueškega 
prekopa Dobili so kontrolo 
nad vso dolžino sueške vodne 
poti. Egipčani so 5. junija od
prli Sueški prekop. To je bilo 
točno osem let po junijski vojni 
leta 1967. • 

Druga misija ni uspela, Kis
singer se je vrnil domov brez re
zultatov. Njegov mit se je začel 

Eolagoma podirati. Kje je ta ve
ka zvezda? so se spraševali. 

To je bilo marca letos. Vrata so 
se zaprla, vendar ne popol
noma Vsi smo z napetostjo pri
čakovali, kdaj bo nov žarek pre
gnal temne oblake. 

Zdaj začenja ameriški držav
ni sekretar novo misijo. Če se 
lahko zanesemo na zahodna po
ročila, so materialne strani spo
razuma urejene. Urediti je treba 
le še nekatere formalnosti. Pri
bližna slika je taka: Izrael se bo 
umaknil z obeh prelazov, Mitla 
in Gidi, vendar bo obdržal ne
kaj pozicy na vzhodnem robu 
prelaza Gidi. Tu imajo Izraelci 
elektronske naprave. S temi na
pravami lahko prisluškujejo vse, 
kar se dogaja na območju 
Sueškega prekopa. Prelaz Gidi 
je za Izraelce važen, ker je raz
meroma blizu velike izraelske 
baze Rafidim. Ta baza je v seve
rozahodnem delu Sinajskega 
polotoka. 

Kadar govorimo o sinajskih 
prelazih, moramo imeti vedno 
pred očmi, da gre pravzaprav za 
nekoliko dvignjene soteske. 
Prav te sote&e so tako važne. 
Vožnja s tanki čez polja pu
ščavskega kamna je praktično 
nemogoča, transport je možen 
le po cestah. 

Izrael se bo umaknil tudi iz 
petrolejskih polj Abu Radeis, ki 
so južno od Sueškega prekopa 

Z nafto s teh ležišč je 
krival približno 55 % svoju1,^ 
tieb. Drugi del nafte d°bi^^ 
na in Združenih držav. 
je obljubila, da bo krila v# . 
vonastale potrebe Izraela k" 
čani bodo kontrolirali ceS% 
gre iz Sueza na jug, do 
skih ležišč. 

Okrog 100, po drugih P0^ 
kih 200 ameriških civiln"1 ^ 
kovnjakov bo nadzorovalo 
tronške naprave na obeh P^J 
zih. Vendar le-ti ne bodo_ j, 
roženi. Izraelci bi želeli, » Qtl 

bili na meji ločitve tudi fljj% 
strokovnjaki. Ni še jasno, ^ 
bodo težili ta vprašanja . 

Kakšne so možnosti z« 
novih pogajanj? Kissing6' f; 
ostal na Srednjem vzhodu L 
bližno 10 dni, novi začasj1' ̂  
razum naj bi podpisali »• i 
tembra Vendar pa to ni P0"^ 
noma gotovo. Kissinger 
p r i l i k i  d e j a l ,  d a  b o  r n 0 j ^ f  
riški predsednic Ford 
prej odobrenje ameriške#*} 
gresa — ta pa se bo sestal & 
septembra . pjv 

To je ena stran medalje-  ̂
ga je: ali se letos jeseni, ok 
spet podraži nafta? S 
za ali proti. Proti je p*«0 .iv yjt 
razlog: dolar se je v 
nih precej popravil. V ar^%-: 
bankah je spet več • pi 
Arabci so zadovoljni V 
zi pa moramo omeniti > $ 
potrošnja nafte nazaduje, ^ 
pa tudi proizvodnja. A:rr»jji 
petrolejske družbe 1 

manj — vendar še vedno 
milgarde dolarjev. . . 1) 

Najbolj splo&na sl3^a 

sporazum je veliko več Ujf 
kot proti. In to je važno ^ 
na Neuspeh Kissinj^d^j P 
sije bi bil katastrofa, sr t 
bili v slepi ulici. 

st .  34  (1361)  ^  21.  nvgu^ 



fžnica v Kočevju je dobro založena s sadjem in 
zelenjavo. Žal pa so cene letos precej visoke. 
Jub temu pa cene na tržnici pogosto konkurira

li ^nani Pos'ovalnice Mercatoija. (Foto: France 

Ribiška družina Kočevje je med letnimi počitni
cami izdala 38 pionirjem in 36 mladincem dovo
lilnice za ribolov v Rinži. Pionirska ribolovna 
karta velja 20 din, mladinska pa 100 din. Ribolov 
je postal za mlade priljubljeno razverdilo. (Foto; 
F. B.) 

Šolske počitnice so že skoraj mimo. Še dober 
teden, pa bo ob osmih zjutraj spet zazvonilo. Ko 
pa bo šolsko leto mimo,bodo tisti, bolj objestni, 
šolske zvezke spet zmetali na kup za grmovje in 
jih zažgali. „Tfliožitje" na fotografi je z obrobja 
Kočevja ... (Foto: A. Bartdj) 

\ 

^LJUDJE SE PA 
RES NE ZNAJDEJO 

je ob nedavnem polet-
neurju voda vdrla v 

prostore stanovanj-
in blokov in zasebnih sta-

ovanjskih hiš, v lokale in 
vtomobUske garaže v Breži-

na Čatežu in v Brezini, 
o mnogi prizadeti, čakali na 

pomoč od drugod. Pokazalo 
stanovalci sploh ne 

edo, kje imajo požiralnike 
vodo in da je bUa večina 

® zamašena. Naliv je bil za 
^oge dobra šola. Ob tej 
priložnosti pa so se zelo do-

i^azale gasilske tehni-
! p® ekipe civilne za-

Brežic, iz Kapel, Bi-
jskega, Gaberja, Mostca, 

• P^reža, Loč. Lenarta 
rPV Dobova, Preizkušnjo 
uspešno prestale in z 12 

^paikami 4udi po šest ur 
f^Pale vodo. 

Kočeî ajo|ej|̂  ̂ ^2aijtfnjiiiii| 
Kočevska občina zahteva, da 

se v srednjeročni načrt cestnih 
del v obdobju 1976/80 vnese 
tudi asfaltiranje ceste Kočevje-
Smuka-Dvor, ki je dolga 26,90 
km, od tega 12,35 km v kočev
ski občini, ostalo pa v novome
ški. Ta cesta bi bila tudi del 

o • • v ^ejmisca 
.^b režice - i 6 . 8 .  1975 je biio 

, J sejmu prašičev od 
bmH mesecev starih prašičev 
'ive tirf din za kg • 

14 živali starih nad tri 
17 J-® P® jih je bilo prodanih 9 po 

1 in Za leg žive teže. 

TO JE CESTA — Po sedanjem 
osnutku Ih imela kočevska ob
čina leta 1980 asfaltiranih le 
35,7 odstotka regionalnih cest, 
kar bi bilo daleč najmanj med 
vsemi devetimi občinami na ob
močju Cestnega podjetja Novo 
mesto. 

bUžnjice med Dolenjsko in Not
ranjsko oziroma Primorsko, 
hkrati pa bi razbremenila cesto 

Kmetijski nasveti 

Novo mesto-Ljubljana-Postojna. 
Cesta Novo mesto-Dvor-Kočev-
j e -S o d ražica-Cerknica-Postojna 
bi bila namreč potem v celoti 
asfaltirana, saj zdaj pripravljajo 
za asfaltiranje še cesto od Sod-
ražice proti Boncarju. 

Nadalje predlaga v pripom
bi na izhodišča za republiški 
srednjeročni načrt urejanja ćest 
kočevski izvršni svet še, naj bi v 
tem obdobju asfaltirali še 4 km 
ceste med Livoldom in Mozljem 
ter 9,5 km ceste med Mirtoviči 
in Osilnico. 

Če bo predlog iz Kočevja 
upoštevan, bo v občini asfaltira
nih do konca leta 1980 67,90 
km regionalnih cest od 125,30 
km. ah 54,2 odstotka. Na ob
močju novomeškega cestnega 
podjetja bi bilo do leta 1980 
asfaltiranih 63,3 odstotka teh 
.cest, na območju republike pa 
71,1 odstotka. 

Do konca tega leta, ko bo 
dokončana cesta Livold-Brod, 
bo v kočevski občini asfaltira
nih skupno 33 6 odstotka regio
nalnih cest. Ce bi bil sprejet 
sedanji osnutek izhodišč o 
določanju prednostnega reda 
cestnih del, bi v kočevski obči
ni asfaltirali v prihodnjih petih 
letih le 2,7 km ceste na območ
ju Kočevje-Stari log. 

J.PRIMC 

skinu proizvodnimi organizacijami; 
največja je Iskra, ki se je uvrstUa na 
osmo mesto jugoslovanske lestvice. 
Rekorder v letu 1974 je bila zagreb
ška INA, slede pa ji rudarsko topil-
niški bazen Bor in beograjski Jugo-
metal. 

KRKA na 122. mestu, beta 
1973 je še ni bilo med največ
jimi. Na sliki: izdelovanje zdra
vil v naši tovarni je pritegnilo 
tudi — Kitajce 

Med bankami z več kot milijardo 
dinarjev dohodka je za prejšnje leto 
mogoče najti tudi Dolenjsko banko 
in hranilnico, ki zdaj dela v sklopu 
Ljubljanske banke. DBH je na 17. 
mestu z 1,27 milijarde dinarjev. 

Zanimivo je, da je bila za leto 
1973 IMV na 75. mestu, DBH med 
bankami na 18. mestu, medtem _ko 
Djuro Salaj in Krka nista bili uvršče
ni med največje. 

Koruza vedno na istem? 

priznanje. Iz najdražj^a izmed šti
rih slovenskih mest, ki |h natančno 
spremlja republiški zavod za statisti
ko (Koper, Ljubljana, Maribor, No
vo mesto) se je Novo -mesto nenado
ma prelevilo v najcenejš^a. 

Kot kupci smo lahko veseli tega, 
kar prinaša zadnji statistični pregled 
za mesec junij. Novo mesto je v 
njem primerjano 47 krat s preostali
mi tremi slovenskimi mesti in je kar 
21 krat najcenejše. V Novem mestu 
kupujemo najceneje limone, mleko, 
špinačo, pšenico, moko, teletino, 
svinino, svinjsko domačo mast, je
dilno olje, blago za moško obleko, 
posteljno platno, moške srajce, 
moške nizke čevlje, električne šte
dilnike, zidno opeko, deske in še ne
katere izdelke. V primerjavi cen je 
Novo mesto samo 6 krat najdražje v 
Sloveniji. Najbolj odstopa, zanimi
vo, frizerstvo, saj stane na primer 
vodna ondulacija s pranjem les v 
Novem mestu kar 9 dinarjev več kot 
v Izubijani, kjer je očitno mnogo 
hujsa konkurenca. Preostalih pet 
najvišjih cen se nanaša na industrij
sko blago, kar drugače povedano 
pomeni, da je prehrana (upoštevana 
je prodaja na tržnici in v trgovinah), 
za Novomeščana najcenejši, čeprav 
seveda tudi tu ni poceni. 

Za konec bi želeli le, da tako 
ostane tudi v prihodnjih mesecih. V 
dobro potrošnikov<^a žepa in konec 
koncev tudi trgovine same. Kupci 
kmalu občutijo razliko in gredo na-
kupovat tja, kjer je cenejše in večja 
izbira. Doslej je bilo mnogokrat ugo
tovljeno, da kupna moč prebivalstva 
pretirano odteka drugam. Novo 
mesto Je pač imelo primat — v dra
ginji! Da o izbiri sploh ne govorimo. 

M. L. 

nih CC P°^ovica slovenskih kmetij je tako imenovanih meša-
^ggospodarstev; družino redi služba ih zemlja. Novi zakon o 
sprei^. .h zemljiščih to stanje trpi in ga ne poskuša nasilno 
neiše ^emu? Dodatno delo na kmetiji pomaga k dostoj-
po HniU. živlJenJu mnogim slabo plačanim delavcem, čeprav je 
tern strani tudi res, da razdrobljenost kmetijske posesti in s 
jot P°Vezano nesmotrno pridelovanje ostaja - s tem pa ostaja-

... m 1 Poglavitni kmetijski problemi. 
knietiiah P3 Je Prav zara^ pomoči denarja od 

^rcjen napredek. Preusmeritev v živinorejo, pridelo-
L H RASTL'N» zlasti koruze, je izhod za marsikatero do-

ncjjo .0 to dokazujejo že mnogi primeri. S specializa-
goče Pa se pojavljajo nove zahteve na primer: ali je mo-

i besed,USpe^no Pridelovati koruzo vedno na istih njivah? O tem 
V (^anaš,1Jem sestavku. 

tjati k°tno učy° stare  strokovne knjige, da je sicer mogoče se-
i Aji le  ^Zo več let zapored, da pa pridelek bistvene nazaduje. 
koru Pridelovalni rekord, ki znaša zdaj 19,2 tone suhega 
popr£ne8a zrnja na hektar, je bil dosežen na njivi, na kateri je 
8^ ̂ faS^a koruza nepretrgoma tri desetletja! Zatorej je tak 
kra:u ^otel- Vendar pa dolgoletno pridelovanje koruze na istem 

Na |  «° 'zzove kake druge neprijetne spremljajoče pojave. 
HeVari grškem se je v monokulturi čez vse mere zaredila 
Valec ^ oruzna vešča. Zadnjič mi je napredni dolenjski kmeto-
na J^l, kako se je v njegovi silažni koruzi, več let sejani« 
*aenk' zg°daj naselila koruzna progavost, zoper katero 

j^0
rat ni škropiva. 

jernQ 
ru/° resda lahko takorekoč neomejeno število let pridelu-

^nič'1 zen^ji' vendar je treba dosledno spoštovati agro-
nial0 

Ul  u^rePe- Silažne koruze se ne sme sejati pregosto, le 
kg se,^Stcje kot koruzo za zrnje (S sejalnic navadno 30 do 40 
Ho od C ^a kvadratni meter naj bo od 6 do 9 rastlin, odvis-
ki ga v[an.osri sorte. Izdatno je treba pognojiti, zlasti z dušikom, 

del dodamo z dognojevanjem. Še posebej je treba biti 
Pa je plevelov, bolezni in škodljivcev. Navzlic vsemu temu 
*a eno'ii ' siceršnjih načel kolobarjenja zelo koristno koruzo 
dete); nadomestiti s kako drugo krmno rastlino, na primer 

J » po kateri se koruza v naslednjem letu najbolje počuti, 
Inž. M. L. 

Ekonomska politika ie izdala že 
tradicionalni spisCk o 200 največjih 
proizvodnih organizacijah, trgovskih 
in turističnih podjetjih, bankah in 
zavarovalnicah. 

Med 130 proizvodnimi organiza
cijami so na spisku tudi tri dolenj
ske: novomeška IMV je na 56. me
stu v letu 1974 z 1,9 milijarde skup
nega dohodka, Djuro Salaj iz Krške
ga je 120. z 1,1 milijarde, medtem 
ko je bila v letu 1974 Krka na 122. 
mestu v Jugoslaviji z mak) manj kot 
1,1 milijarde vrednim skupnim do
hodkom. 

IMV je po vrednosti celotn»^a do
hodka na petem mestu med sloven-

V Novem mestu stranke najbolj 
„ostrižejo" — frizerstvo je mno
go dražje kot denimo — v Ljub
ljani (Op.: posnetek je iz 
Črnomlja) 

Zdaj klobuk dol 
Ni šala: klobuk dol - kar zadeva 

cene - pred novomeškimi trgovci! 
Kot so bili več'let nazaj upravičeno 
deležni graje, ^m je zdaj treba dati 

Tovariši, stvar je resna! Predlagam, da jo pričnemo nemudo
ma odločno in brezkompromisno — analizirati! 

(Kxirikatura Marjan Bregar) 

Ključ za reševanje gospodarskih 
težav 

Kaznovana Iskra 
ISKRA tovarna usmerniških 

naprav v Novem mestu plača 36.000 
dinarjev, odgovorna oseba finančne
ga sektorja v tem podjetju pa 2.500 
din kazni. Taka je odločitev okrož
nega gospodarskega sodišča v Ljub
ljani, ki je tehtalo kar štiri Iskrine 
prestopke. Resda novomeška 
ISKRA ni ne prva in ne zadnja med 
dolenjskimi kolektivi, ki se je znašla 
pred gospodarskim sodiščem, ven
dar je njen primer lahko dober op
omin drugim. Nič ni namreč tako 
sjaito, da ne bi postalo enkrat oči
to. 

Narobe so naredili v Iskri leta 
1972, ko proizvodne hale niso vknji-
žili kot osnovno sredstvo, vredno 
nad 5,7(X).0(X) dinarjev. Kasneje 
niso za ta objekt izvedli revalorizaci
je, kajpak pa tudi amortizacije niso 
obračunali. Po minimalni stopnji 
obračunana amortizacija pa bi mo
rala-samo v letu 1972 znašati nekaj 
več kot 100.000 dinarjev. 

Tem trem je sledi! še četrti pre
stopek s kršitvijo zakona o ugotav
ljanju in delitvi dohodka. Iz skupne
ga celotnega dohodka so iz stroškov 
reprezentance in storitev plačali po
gostitev ob upokojitvi direktorja in 
prevoz športnikov, vendar bi nK)rali 
plačati iz. sklada skupne porabe. 

Izgovor iskrašev, da je šlo v prvih 
treh primerih za „spodrsljaj", pri 
knjiženju ni nič pomagal, prav tako 
ne pritožba na sodbo, ker jo je 
Vrhovno sodišče Slovenije zavrnilo. 

credn« 
••• 

Minilo je že toliko časa, 
da bi nam bilo že vsem lah
ko jasno, kakšna je po novi 
ustavi vloffi krajevne skup
nosti. Toda dogaja se, kot da 
smo še nekakšna dvolična 
bitja. V tovarni se postavlja
mo v vlogo proizvajalca, 
samouprav^'alca, ko pa zatu
li tovarniška sirena in gremo 
domov, pa kot potrošniki 
bentimo nad slabimi cesta
mi, ki naj bi jih zakrpala 
občina in nad drugimi po
manjkljivostmi. 

Prosjačenje 
v krajevnih skupnostih se 

vodstva borijo z osnovnim 
vprašanjem, kako do denar
ja, čeprav so viri financiranja 
po ustavi in s statuti tako 
jasno zapisani. 

Na ustanovnem sestanku 
sveta skupnosti krajevnih 
skupnosti je v petek v Sevni
ci tajnik sevniške KS Jože 
Jurečič prebral pismo, ki ga 
je občinski izvršni svet raz
množil zato, da so ga krajev
ne skupnosti poslale v tovar
ne in temeljne organizacije 
združenega dela, kjer so za
posleni njihovi delavci. Pi
smo se končuje nekako ta
kole: Pomagajte krajevnim 
skupnostim, zakaj znano je, 
da vsak vloženi dinar po-
deseterijo z delovnimi akci
jami. 

Prisotni so tak način zbi
ranja denarja imenovali pro
sjačenje. 

Nekatere KS v sevniški 
občini so pisma razposlale 
OZD in TOZD zunaj občine, 
da bi tudi od njih dobile 
kakšen dinar za urejanje-ko
munalnih naprav, čeprav se 
skorajda redno dogaja, da so 
taki odgovori negativni. V 
tem trenutku se nam zdi 
umestna naslednja rešitev s 
sevniškega sestanka. 

V vsaki krajevni skupnosti 
bodo sklicali sestanke delav
cev, ki so zaposleni zunaj 
občine, ter jih seznanili s 
pravicami. Seznanjanje je 
nujno potrebno, saj se še 
zdaj dogaja, da so v tovami-
škifi aktih prikrajšani na pri
mer celo za stanovanjsko po
sojilo — če so 15 ali 20 km 
oddaljeni od tovarne, čeprav 
taista tovarna dobro ve, da 
vozi njihov avtobus 50 in ce
lo več km v tisto smer. 

A.  Ž. ,  

V delovni vnemi ali nepoučenosti ljudje mnogo
krat pozabljajo na nevarnosti, ki pretijo pri delu z 
betonskimi mešalci. Vsaka napačna ali površna 
priključitev je mnogokrat usodna, saj je ravno pri 
mešalcih dosti možnosti za nesreče s tragičnimi 
posledicami. (Foto: Pavkovič) 
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Kdaj bo šel tudi kmet na dopust 
Mučenje živali 

Dne 10. 8. 1975 sem v 
Cvišleijih videl dogodek, za
radi katerega sem se moral 
oglasiti. Isto kot jaz je videlo 
tudi več drugih in vsi so se 
zgražali nad takim počet
jem. 

Dve ženski sta po cesti 
gnali težko ranjeno kravo, 
ena od njiju pa jo je ves čas 
tepla po rebr^ s težko goija-
čo. IGrave nista imeli na po
vodcu, tako da je le-ta hodi
la sem ter tja, iz močno na
petega vimena pa ji je pri 
vsakem koraku brizgala 1^. 
Krava si je vimena ranila na 
zarjaveli bodeči žici nepra
vilno ograjenega pašnika. 
Sem član Društva za zaščito 
živali SRS in se obračan na 
upravo kmetijskega obrata 
Cvišleiji, naj ustrezno ukre
pa. T^o mučenje živali je 
prekršek po točkah 8 in 95. 
člena zakona o prekrških zo
per javni led in mir, kaznuje 
pa se z denarno kaznijo do 
500 din ali zaporom do 30 
dni. 

JOŽE LIKAR 

Mnogi so na dopustu. V planinah, 
ob morju skušajo pozabiti na vsako
dnevne skrbi in nabrati novih moči 
za delo v tovarnah, pisarnah, uradih, 
trgovinah... 

Ali bo šel tudi kmet na dopust? 
Ne, zanj samoupravna družba še ni 
toliko ^skrbela. Za kmeta ni od
diha. Delo na kmetih zahteva celega 
čtoveka. Vsak detovni človek si v 
času dopusta želi, da bi svobodno 
zadihal in vrgel budilko v kot. Tudi 
kmet ni izjema, vendar pa mu ta 
pravica ni zagotovljena. Tudi kmeč
ki otroci-šoliji - niso deležni po
čitnic v pravem pomenu besede. Za 
njih so počitnice delo na kmetiji. 

OBVESTILO 
Stalni odbor istrsk^a odreda in 

okrožni odbor aktivistov OF za 
južnoprimorsko okrožje obveščata 
nekdanje borce istrskega odreda in 
vse nekdanje aktiviste s področja 
južno primorskega okrožja, da bo to-
variško srečanje 

V NEDEUO, 14. SEPTEMBRA 
J975,OB 10. URI, 

NA PRELOŽAH V BRKINIH. 
Na srečanju, ki bo hkrati z ljud

skim zborovanjem, bodo preživelim 
borcem in svojcem padlih ter po 
vojni umrlim podeljene knj^e Istr
ski odred. Zato odbor odreda prosi 
vse preživele borce, ki še niso dosta
vili odboru svojca naslova, da čim
prej pošljejo svoje podatke (ime, pri
imek, leto rojstva in sedanji naslov) 
tovarišu Vladimiru Dujmoviču na 
matični urad občina fzola, pošta 
66310. 

KOORDINAajSKI ODBOR 

Ugodna reStev t^a problema bi 
bila, če bi delavci, ki delajo v indu
striji, solidarnostno priskočili na po
moč ob večjih sezonskih opravilih, 
ko je največ dela, časa in delovne 
sile pa vedno premalo. 

V letu, ko proslavljamo 30-letni-
co svobode in IS-letnico samouprav
ljanja v naši dhižbi ter še vrsto dru
gih praznikov, bi morali dosledno 
osvobajati delo kmečkega človeka. 

Dosledno, brez raznih kompromi
sov ali odstopanj moramo izpopol
njevati in gojiti misel revolucije. 
Tudi v kmetu se vrši neprestan boj 
in vendar je on danes svoboden kot 
še nikoli prej. lipa v boljši jutri -
up^ na enakost v samoupravni druž
bi. 

JOŽE MUHIC 
Globočdol 1 

Komunala ni vsega kriva 
Železničarji vzeli vodo železničarjem? 

Minuli petek je končno pritekla 
voda iz pip obeh hiš ob sevniški že-
leznišlci postaji, kjer so morali hoditi 
ponjo od petka, 8. avgusta, na po
stajno javno stranišče, ker je nekdo 
zabil vodovodni ventil. 

Direktor Komunalno stanovanj
ska podjetja Sevnica dipl. kom
unalni inž Jože Kolar zanika trditve 
predsednice hišnega sveta Erike 
Flajs, da bi delavci KSP karkoli po
čeli okrog vodovodnega ventila v 
postajnem skladišču 8. avgusta. 
Takrat so namreč šele dobili ponud
bo železnice za popravilo cevovoda, 
iz katerega je uhajala voda. V Done-
deljek je deževalo, delavci KSP SO 
tako začeli delati v torek. Sevniška 
postaja ima po mnenju inž. Kolarja 
sedaj z vodo iste težave, kot jih ima
jo vzdrževalci vodovoda s kovinskim 
vodovodnim omrežjem vzdolž vse 
elektrificirane proge. Cevi se dobe
sedno rs^raja jo. 

Nekateri stanovalci želczničarskih 
stanovanj so tiste dni domala fizič
no obračunali z nekim delavcem 
KSP, ki z vodo v njihovi hiši ni imel 
zveze. Kaže, da bodo mprali železni
čarji narediti red v svoji hiši, zakaj 
vedno le ni kriva komunala! 

A. Ž. 

Od septembra: posojila po novem 
Vedno večji pomen hranilne knjižice, žiro računa in prejemanja osebnih dohodkov oz. 
pokojnin na hranilne knjižice ali tekoče račune: brez občanovega poslovnega odnosa z 

banko poslej ne bo mogoče dobiti potrošniškega posojila. 

Na seji izvršilnega odbora LJUBLJANSKE BANKE, ki ima po 1. 
juliju na našem območju kar štiri podružnice (v Črnomlju, Kočev
ju, Krškem in v Novem mestu), so 13. avgusta med drugim sprejeli 
tudi nov samoupravni sporazum med poslovnimi bankami, ki delu
jejo na območju Slovenije, o dodeljevanju potrošniških posojil po 
1. septembru 1975. 

Z novim sporazumom bodo po
slovne banke na območju SRS ures-
ničevale določbe uredbe o splošnih 
pogojih za potrošniške kredite, 
hkrati pa tudi svojo poslovno politi
ko. Zanimivo pri tem je, da bodo 
banke s tem sicer upoštevale enotna 
merila pri dodeljevanju posojil, niso 
pa našle skupnega jezika za enotno 
poslovno vedenje pri odobravanju 
teh posojil. Tako bo n. pr. Maribor
ska banka tudi v bodoče kreditirala 
trgovinske organizacije (ki so njeni 
poslovni partnerji) tudi za tisto bla
go, ki ga ne proizvajajo poslovni 
partnerji te banice. LB seje odločila 
drugače: preko trgovine, ki je njen 
poslovni partner, bo moč kupiti na 
potrošniška posojila samo izdelka, 

ki |h proizvajajo poslovni partnerji 
LB. 

Da ob tem ni bilo mogoče priča
kovati, da bi dosegli enotna stališča 
med poslovnimi bankami na pod
ročju Jugoslavije, je več kot razum
ljivo. Pb novem slovenskem med-
bančnem sporazumu bodo po I. 
septembru letos lahko dobili jx>troš-
nisko posojilo samo tisti občani, ki 
imajo z banko poslovni odnos, se 
pravi, da izpolnjuje enega izmed na
slednjih pogojev: 

- da ima na hranilni knjižici, te
kočem, deviznem ali žiro računu 
najmanj 10% zneska zaprošenega 
posojila; 

- da ima namensko vezano hra
nilno vlogo na najmanj 13 mesecev v 

višini 10 % zneska zaprošenega po
sojila; 

- da dobiva svoje osebne dohod
ke ali pokojnino na hranilno knjiži
co ali tekoči račun, ah 

- da namensko veže domačo ali 
tujo valuto po pravilniku banke. 

Novo je tudi to, da lahko dobi 
prosilec posojilo pri katerikoli banki 
- podpisnici tega sporazuma, če 
banka, pri kateri občan varčuje, 
nima svoje poslovne enote v njego
vem kraju. 

Za potrošniško posojilo bo treba 
poslej položiti v gotovini ali v obliki 
vezanega pologa lastno udeležbo v 
višini: 15 % za nakup pohištva, 20 % 
za nakup dmgega industrijskega bla
ga in 30 % za nakup osebnih avto
mobilov. Letos bodo banke dovolje
vale posojila za nakup industrijskega 
blaga do 20.000 din, za nakup pre
moga (do enega leta) do 5.000 din, 
za nakup knjig do 1.000 din in za 
nakup ozimnice ter za gotovinske 
kredite do 3.000 din. 

Obvestilo borcem 
Odbor belokranjsk^a odreda 

obvešča vse borce, ki so bili v 
belokranjskem odredu, da bo 
knjiga o delu belokranjskega od
reda natisnjena do oktobra 
1975. 

Odbor je sklenil, da dobi vsak 
borec, ki je bil v odredu, kakor 
tudi svojci padlih v borbah belo
kranjskem odreda, knjigo za
stonj. (Knjiga bo imela cca 700 
strani in bo stala v prodaji 
20.000 starih din). 

Da bi imeli pravočasno imena 
vseh borcev odreda, naprošamo 
vse, da poSjejo tele podatke: 

ftiimek in ime, bivališče, kdaj 
je bil v odredu (od - do), četa -
bataljon, ime komandirja in ko
misarja. 

Svojci tistih borcev, ki so pad
li v borbah odreda, pa naj pošlje
jo podatke o svojcu, kakor tudi 
svoje in po možnosti navedejo, 
kdaj in kje je padel. 

Knjiga bo podeljena na prosla
vi odreda, lu bo 26. oktobra 
1975 v Semiču. 

Vabimo vse borce odreda, da 
takoj pošljejo naslove in da se vsi 
udeležimo proslave v Semiču. 

Odbor belokranjskega odreda: 
KOSlR FRANC 

PROSTA DELOVNA MESTA! 
OZD „PREVOZ" BRE2ICE 

R A Z G L A Š A •  

PROSTA DELOVNA MESTA 

1. VODJA NABAVNE SLU2BE 
2. VODJA SKLADIŠČNE SLU2BE 
Razpisni pogoji: 
a) Srednja strokovna izobrazba in 5 let del. izkušenj 

stroki 
b) VKV delavec in 10 let delovnih izkušenj v stroki 
c) KV delavec in 15 let delovnih izkušenj v stroki 
Poskusno delo 3 mesece 
Rok za prijavo 15 dni od dneva razpisa 
Prijave sprejema kadrovska služba. 

Šolski center za kovinarsko stroko 
Novo mesto, 
SOLA ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 

RAZPISUJE 

v r  

i 

VPIS v TECAJ ZA VOZNIKE MOTORNIH,. 
VOZIL C IN E KATEGORIJE V NOVEM 

.MESTU: 

Vpišejo se lahko kandidati; stari 17 let, z najmanj 6 razredi 

osnovne šole, oziroma kandidati z veljavnim vozniškim do
voljenjem C kategorije neglede na izobrazbo. 
Za kandidate s končano poklicno avtomehaniško šolo, orga
niziramo skrajšani tečaj. ^ 
Prijavi za vpis je potrebno priložiti: 
— izpisek iz rojstne matične knjige 
— dokazilo o izobrazbi 
— fotokopijo vozniškega dovoljenja za C kategorijo 
— zdravniško spričevalo 
Interesenti naj vložijo pismene prijave v tajništvu centra, 
Ulica talcev 3, vsak dan od 8, do 14. ure 
O pričetku tečaja bodo kandidati obveščeni pismeno. 

RAVNATELJSTVO^ 

NAJBOLJŠI VOJAK 

Za najboljš^a vojaka v enoti to
variša Mihaila Lešića (garnizija Novo 
mesto) je proglašen Milisav Dakulo-
vić. Njegove človeške in vojaške vrli
ne: je discipliniran, marljiv, dober 
prijatelj in tovariš ter najboljši stre
lec v enoti. Že večkrat je bil pohva
ljen in nagrajen in je drugim voja
kom za vzor. 

„Milisav je res najboljši vojak in je 
najresnejši kandidat za značko 
.Vzoren vojak'," pravi komandir 
Mihailo. 

L. D. 

PROSTA DELOVNA MESTA 
TRGOVSKO PODJETJE „NAMA" LJUBLJANA 
Tomšičeva 2 

o b j a v l j a  

prosta delovna mesta za: 

TOZD VELEBLAGOVNICA KOČEVJE 

1. OBRAČUNSKEGA REFERENTA 
2. MIZARJA (PRI POHIŠTVU) 
3.ARAN2ERJA 

POGOJI: 
pod tč. 1 — ekonomska ali komercialna šola, tri leta prakse, ^ 
poskusno delo en mesec, znanje strojepisja 
pod tč. 2. — pohištveni mizar, poskusno delo en mesec 
pod tč. 3 — aranžerska šola, tri leta prakse, poskusno delo 
dva meseca • 
Za vsa objavljena delovna mesta je delo za nedoločen čas. 
Pismene ponudbe z življenjepisom in dokazili o izobrazbi 
navedbo prakse sprejema kadrovsko socialna služba podjetja, A 
Ljubljana, Tomšičeva 2/VI, 8 dni po objavi. 

j 
j 

Jedrska elektrarna 
ni - atomska bomba 
66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse 

12 

prebivalstva iz okolice jedrskih elektrarn. Ce 
upoštevamo, da je evakuacija iz redko naseljenih 
območij laže izvedljiva kot iz velemest, in če se 
pridružimo mnenju, da je evakuacija premerno 
sredstvo za zmanjšanje doz, potem sledi sama po 
sebi ugotovitev, da naprav za jedrsko energijo ne 
bi smeli postavljati v strnjenih središčih. 

VI. ZANESLJIVOST REAKTORJA IN TVE
GANJE 

42. vprašanje: Ali so jedrske elektrarne varne? 
Odgovor: 
Da,jedrske elektrarne so varne. 
Najvišji cilj pri postavljanju vsake jedrske elek

trarne je, da se vgradi toliko tehničnih varnostnih 
naprav, da z obratovanjem elektrarne ne bi na
stala kakršnakoli nevarnost za pogonsko osebje in 
za okoliške prebivalce. 

Preden smo se (v ZRN!) odločili, d^ zgradimo 
jedrske elektrarne danes običajne velikosti, so 
postavili v vseh industrijskih deželali sveta - izha
jajoč iz izkušenj z raziskovalnimi reaktorji (tak 
obstaja tudi pri nas v bližini Ljubljane!) - proto
tipne in poskusne jedrske elektrarne. Na teh 
prvih vrstah jedrskih elektrarn so preskusili celo 
vrsto različnih tehničnih varnostnih naprav. Iz 
pridobljenih izkušenj so se izkristalizirale naj
učinkovitejše in najzanesljivejše varnostne napra-

DOLENJSKI LIST 

ve za različne tipe reaktorjev, ki jih predvideva
mo za jedrske elektrarne in ki so v gradnji dan
danes. 

Absolutne varnosti ni mogoče doseči za nobe
no tehnično napravo. Kot merilo za to lahko 
izberemo le verjetnost škode in iz te ocenjenih 
nevarnosti. Ugotoviti moramo, da so dosegle 
jedrske elektrarne celega s\'eta, ki so do sedaj v 
obratovanju ali v gradnji, tako visoko stopnjo var
nosti, da je verjetnost za škodo, ki bi kakorkoli 
lahko ogrožala okolico, ocenjena kot izredno 
majhna. Doslej ni znan niti en sam primer, da bi 
bil kdorkoli v okolici jedrske elektrarne, ki je 
namenjena za preskrbo z električno energijo, 
utrpel kakršnokoli škodo zaradi radioaktivnosti. 

V tehničnem nad/ornem društvu (v ZRN!) so 
izračunali, da znaša verjetnost za „največjo 
možno predvideno nesrečo", to pomeni za hipo
tetični potek nesreče, kateri je izpostavljena vsa
ka jedrska elektrarna, letno i : 100 000. Z dru
gimi besedami in bolj nazorno in drastično pove
dano: če bi znani, egipčanski faraon Keops iz 
četrte dinastije zgradil namesto svoje mogočne 
piramide, denimo. 20 velikih jedrskih elektrarn in 
bi bile vse do danes v obratovanju, potem bi 
morali računati s tem, da bi se od takrat pa do 
današnjih dni lahko dogodila ena sama taka ..naj
hujša" nesreča. Posledice te nesreče pa bi bile pri 
vsem tem takšne, da bi lahko vsakdo dan za 

dnem gledal prek ograje jedrske elektrarne, ne da 
bi prejel več kot dovoljeno dozo sevanja. Pri 
predpostavki pa, da ne bi delovala prav nobena 
varnostna naprava jedrske elektrarne, bi se to 
zgodilo z verjetnostjo 1 : eni milijardi na leto. 
Bolj nazorno povedano pa bi to pomenilo: če bi 
že predčloveške opice iz starega terciara pred 50 
milijoni leti zgradile tiste že prej omenjene elek
trarne. -O po številu, in bi te seveda obratovale 
do današnjih dni. potem bi registrirali eno samo 
tako ,.najhujšo" nesrečo. 

In še nelcaj glede varnosti. Ce izhajamo iz 
domnevnih poškodb osebja na MW in leto. potem 
so jedrske elektrarne v primerjavi z običajnimi 
termoelektrarnami (na premog, nafto ali plin) 
100 000-krat varnejše. 

43. vprašanje: Ali reaktor lahko eksplodira kot 
atomska bomba? 

Odgovor: 
Nuklearna eksplozija jedrske elektrarne nače

loma ni možna. Vsebnost cepljivih snovi v atom
ski bombi je prek 93 Za vzdrževanje verižne 
reakcije pa rabi jedrska elektrarna kot cepljivi 
material le 2 do 4 '/r urana-235. 

Ostanek je necepljivi uran-238. Reaktor torej 
ne more eksplodirati niti zaradi malomarnosti 
niti zaradi sabotaže. 

200,000.000 Miot tMffll* 

Pri tem so v jedrski elektrarni še bistvene va  

nostne naprave, kot, denimo, kontrolne palice 
regulacijski sistemi. Atomska bomba teh nap ra  

seveda namenoma nima. Pri njih je poudarek M 
no na tem, da se doseže čim hitrejša popo in  

reakcija. ' p 
Tudi morebitno nekontrolirano zvišanje ten 

perature bi pri ^energijskem reaktorju ta  . J  

povzročilo spremembo stanja cepljivega mate. rL 
la, ki iz fizikalnih razlogov nasprotuje venL 
reakciji. Reaktor sam od sebe ugasne. GovofP. 
o „naravni neločljivi (inherentni!)4' varn° 
energijskega reaktorja. 

Prav tako je neosnovana bojazen, da bi p r' 
do jedrske eksplozije v končnem skladišču rad 
aktivnih odpadkov, ker ti ne vsebujejo več cepJ 
vega materiala. .u 

44. vprašanje: Kaj razumemo pod „najve " 
možna predvidena nesreča"? 

Odgovor: . 3  

Za projektiranje varnostnih naprav je odloč' 
v jedrski elektrarni „največja možna predvid^j 
nesreča". To je nekak miselni model. 
ukrepov za to teoretično možno največjo nes 
čo naj zanesljivo preprečijo škodljive posle ^ 
tako glede na sprostitev radioaktivnih snovi, 
tudi na resne poškodbe samega reaktorja.^ »j. 

Največja „možna predvidena nesreča" ne  W 
va na nevarnost okolja, ker je naprava v vsa* 
pogledu za to tudi prirejena (npr. postavitev re 
torja v zadrževalni hram!). 

45. vprašanje: Ali obstaja pri reaktor*^ 
tlačnih Kotlih nevarnost krhkega loma 
nevtrouskoga sevanja? 

Odgovor: ..j, 
Številni preizkusi, kijih opravljajo raziskov 

upravljalci in drugi izvedenci, jamčijo za najv  

varnost. ,ja 
Poleg tega opravljajo temeljite preiskave ^ 

reaktorskega tlačnega kotla v določenih 
presledkih v času obratovanja. Lomi ne na:st J 
nikoli kar naenkrat in imajo vedno svojo P re  ^jpj 
dovino. 

Št.  34 (1361)  -  21.  avaustuj :  



-k. 

ŠTIPENDIJE! 
KRKA -
farmacevti ka, kemija, 
zdravilišča, kozmetika 

3 z p i s u j e štipendije v letu 1975/76: 

PNT — smer kemija ali kemijska tehnologija 
- smer farmacija 

rNT — smer tehnična matematika 
»ačunalništvo) 
Fakulteta za elektrotehniko 
~ računalništvo in informatika 
Ekonomska fakulteta 
— razvoj trga ^ ' 

informacijska tehnologija 
P analiza in planiranje 

akulteta za sociologijo, novinarstvo in 
politične vede 

biotehnična fakulteta 
biološko raziskovalno tehnična smer 

^^icinska fakulteta 
^akulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
— smer geodezija 
^ smer arhitektura 

I ozofska fakulteta — psihologija 
^'Sja šola za organizacijo dela — Kranj: 

!~" "^^drovska smer > 
,y.I!?^"nalniska smer ^ 
r J ®'*onomska komercialna šola 
:^aabena tehniška šola 
^ ski zdravstveni center 
Y l^acevtski tehnik 
^ nična šola za KMP — kemija 
^ ® ^^^/^'•avstvene delavce 

^^icinske sestre 
^tjzioterapevt 

'^ja šola za zdravstvene delavce 
^ nzioterapevt 
jj °'^oniska srednja šola 

Pravno-administrativna šola 

Število 
razpisanih 

štipendij 
2 

3 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

5 
12 

4 
1 

' 1 
3 
1 

obr" fTiorajo vložiti prošnje za razpisane štipendije na 
1,65 in priložiti zadnje'šolsko spričevalo, pzi-

dilo^ '^°^rdilo o opravljenih izpitih ter frekventacijsko potr-
Vln' o premoženjskem stanju in življenjepis, 
-oge sprejema IZOBRAŽEVALNI CENTER KRKE, Ko-
^^anta Staneta 19. 

prijave je 14 dni od dneva objave razpisa. 

PRIMANJKUJE MOŠKIH 
FOLKLORISTOV 

Pri ZKPO Novo mesto se že po
spešeno pripravljajo iia na(Jaljev;inje 
kulturne dejavnosti v občini. Tako 
se l)odo v nusicdnjili mesecih /vrstile 
še preostale prireditve, predvidene 
IH) /iianeni programu z začetka leta. 
njihovo težišče pa bo okrog občin
skega praznfka. dneva republike in 
J I.A. Novost pri d.elu ZKPO i)o fol
klorna skupina, za katero je precej
šnje zanimanje med ženskami, pri
manjkuje pa moških. Zato so slednji 
še naprej vabljeni k sodelovanju. 

RAZSTAVA IKON 

17. avgusta so v domu družbeno
političnih organizoicij v Šentjurju pri 
Celju odprli razstavo (odprta bo do 
25. avgusta) impresivnih ikon .slikar
ja in likovnega pedagoga (loca Kalaj-
džiskega s Planine pri Sevnici. Raz
stavljenih je 17 ikon, prostor pa je 
aranžiran z ikebano in težkimi sveč
niki. Na otvoritvi sta zbranim obi-
skovalcei.i pripravili kratek program 
tudi domača pianistka in recitator-
ka. Po iz^vi samega slikarja se pri
pravlja tudi razstava v sevniški gale
riji. Tamkaj bo Kalajdžiski razstavil 
sodobne al^arele in olja, ki so za
enkrat še nepoznana plat njegovega 
umetniškega izražanja. 

ALEŠFENOS 

Gre za kulturno zavest 
Zgolj kulturne prireditve niso dovolj — Vsi delovni ljudje 

morajo sodelovati, nenehno živeti — kulturno 

Dokaj raznovrstna kulturna 
dejavnost v novomeški občini je 
bila tja do začetka poletja na 

v 

NEUSLISAN 
DOM KULTURE 

Baje ni sestanka, seje ali česa 
podobnega, kjer se govori o kul
turni problematiki v Novem 
mestu, da ne bi bilo spet že toli
kokrat načeto vprašanjeH) adap
taciji doma kulture. Lc-tej sta žc 
leta največja ovira družini, kate
rima šc nobenemu ni uspelo pri
skrbeti novi stanovanji. Kaže, da 
bi morala pri tej zadevi imeti več 
poslulia tudi občinska skupšči
na, kajti ob tolikšnem pomanj
kanju kulturnih prostorov v No
vem mestu bi bil prenovljen, le 
kulturi namenjen dom kot na
lašč primeren tudi za klub kul
turnih delavcev novomeške obči
ne, do lastnih prostorov bi prišlo 
društvo „Dušan Jereb" pa še 
marsikdo. 

I 

OMRL DMITRIJ ŠOSTAKOVIC 
- V Moskvi je 9. avgusta v 68. letu 
starosti unvl Dmitrij Sostakovič. 
eden največjih sovjetskih in svetov
nih skladateljev. Sostakovič je napi
sal nad 1 20 glasbenih del, med kate
rimi so najboljše simfonije. Napisal 
jih je 1 5, prvo že ko je bil star 20 
let. Ob prvi sta najbolj znani še sed
ma, imenovana „Leningrajska", in 
deveta simfonija. Toliko kot prizna
na je bila Šostakovičeva umetnost 
tudi kritizirana, še posebej v času 
stalinizma, ko so skladatelju očitali, 
da se je oddaljil od realizma, ruske 
folklore in stila. 

BRLZPLAČNL PREDSTAVE 
Letos bodo že peto leto zapored 
predstave Narodnega gledališča iz 
Leskovca brezpbčne. To je gotovo 
najbolj učinkovit korak približeva
nja kulture ljudskim množicam; 
učinkovit zategadelj, ker je gledali
šče zmeraj polno, pa ne samo v Le-
skovcu, ampak tudi v okoliških me
stih, kjer gledališče gostuje. 

ZBORNIK O JUBILEJIH - Pred 
kratkim je kulturna skupnost Tol
min izdala žc drugi „Tolminski 
zbornik". Tokratni je posvečen 

260-letnici tolminskega punta, 
800-letnici Bovca in 30-letnici osvo
boditve. Zbornik obse^ 544 strani, 
v petih razdelkih pa je objavljenih 
nad 60 člankov, razprav in zapisov, 
nad 50 pesmi in okoli 200 fotogra
fij. 

UMRL RAJ KO SLAPERNIK -
Prejšnjo sredo je v 79. letu starosti 
umrl slovenski slikar Rajko Slaper-
nik. Pokojni Slapernik, ki je iz poz
nega impresionizma prešel nekaj 
smeri v likovni umetnosti, je ustvaril 
precejšen slikarski opus, ki ob števil
nih tehnikah obsega tudi raznoliko 
motiviko. 

BROŠURI O VOJAŠTVU - Pri 
založbi Komunist je Anton Bebler 
izdal brošuri „Vprašanja obrambe in 
varnosti neuvrščenih držav" in 
„Marksizem in vojaštvo". Prva ob
ravnava zanimivo temo, ki je zelo 
pomembna ob čedalje večjem uve
ljavljanju neuvrščenosti, druga pa 
podaja pregled predmarksistične 
teorije o vojaštvu in njegovi vlogi, 
stalisča Marxa in Engelsa do proble
matike vojaštva in stališča drugih 
marksistov vse do Lenina in njegove" 
analize vojaštva. 

voljo tistim, ki tovrstno plat 
vsakdanjika ne puščajo vnemar. 
Potlej je tudi za kulturo prišel 
čas.,Jkislih kumaric", ki gaje le 
sem pa tja „osladil" kakšen kul
turni dogodek. Tokrat se že iz
teka ,Jćultumo počivanje", 
pred durmi je jesen in z njo za
četek razgibanega kulturnega 
življenja. 

Za slednje bo ob prireditvah 
ZKPO, Zavoda za kulturno dejav
nost in drugih gotovo precej^nj^a 
pomena širjenje kulturne dejavnosti 
med delovne ljudi. Šele na jesen bo 
prišel do prave veljave februarski 
sklep, po katerem so pri občinski 
konferenci SZDL, 2SMS in občin
skem sindikalnem s-vetu imenovali 
kulturno-prosvetne komisije. Pri 
slednjem so ustanovili tudi koordi
nacijski odbor za kuhuro, ki ga se
stavljajo predstavniki omenjenih 
družbenopolitičnili organizacij ter 
ZKPO in JLA. Tako je poskrbljeno 
za usklajeno delo med kulturno-
prosvetnimi komisijami, ki so že 
imele prve sestanke, na katerih so 
sprejele programe dela. 

Komisija pri OSS je izvedla tudi 
anketo po vseh OSO v delovnih 
organizacijah. Šlo je za to, da bi po
vsod poskrbeli za animatorja kultu
re. Šele potlej bi programi dela na 
tej ravni zagotavljali dv^ kulturne 
zavesti delovnih ljudi. Mišljeno je 
široko delovanje v okviru delovnih 
organizacij (glasbene, likovne, lite
rarne, recitacijske in druge oblike 
kulturne dejavnosti, le-te pa naj bi 
prispevale h kulturi dela, medseboj
nih odnosov, delovnega okolja idr.) 
in kar največja udeležba delovnih 
ljudi na javnih kulturnih prireditvah. 

V nakazani smeri naj bi delovali 
tudi animato^ kulture v krajevnih 
skupnostih. Ža to gre skrb tudi 
osnovnim organizacijam SZDL, ki 
pa zaenkrat še niso dovolj pozorne 
do tovr^nih prizadevanj. _ 

Ce bodo omeiijene priprave (do
ločnejša navodila za delo bodo ani-
matorji kulture dobili na enodnev
nem seminarju, ki bo sredi septem
bra v Novem mestu) dejansko pri
tegnile k sodelovanju kar največ de
lovnih ljudi, potlej lahko pričakuje
mo, da bo ob nenehni kulturni de
javnosti izraziteje prisotno tudi -
kulturno življenje sploh v Novem 
mestu. 

D. RUSTJA 

kultura 
in 

izobra
ževanje 

Slovenci se radi štejemo za 
kulturen narod in dokaj vneto 
gojimo zunanji videz naše kul-
turnosti - če drugega ne, si 
doma skoraj obvezno zapolnimo 
polico s knjigami. Pri tem gremo 
brez večjega godrnjanja mimo 
previsokih cen za naše knjige. 
Zadovolji nas njihova lepa opre
ma, ker drugega menda sploh ne 
iščemo več. Cenenih izdaj skoraj 
ni, kolikor pa jih je, ne zaslužijo 
mesta na polici med debelimi 
hrbti dragih knjig. 

Knjige v naSh domovih torej 
so, toda to so mrtve knjige, brez-

Skrite grbe 
vredni okraski. Statistika je brez 
milosti zabeležila porazno dej
stvo, da v povprečju Slovenec 
prebere komaj eno knjigo na le
to. 

To bo kar držalo, saj si druga
če ne moremo razl^ati dejstva, 
da kupci in bralci knjig še niso 
naših založb krenili po nosu. Vse 
večkrat se dopja, da iz zatožni-
ških hiš prihajajo knjižne izdaje, 
ki so polne napak (za vzorec si 
vzemite Leksikon Cankarjeve za
ložbe). Ne splača se omenjati 
številnih drugih, kjer so manjše 
napake tiskarske vrste; vsekakor 
pa velja omeniti, da smo v letoš
njem letu zasledili (koliko je ne-
ugotovljenih po nash domo
vih?!) samo v novomeški knji
garni več izdaj z grobimi napaka
mi; ali je manjlbla knjigi cela 
avtorska pola, ali so bili listi ne-
potiskani, ali so bile pole narobe 
vezane. Te knjige so nam sicer 
zamenjali, vendar moramo še 
enkrat poudariti in vprašati: ko
liko takih knjig se šopiri na do
mačih knjižnih policah? 

Ko bi knjige brali, bi morda 
tudi založbe morale bolj paziti, 
k a j  p o š i l j a j o  n a  t r g  . . .  
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I MILAN MARKELJ JOŽE SPLICHAL TU NEKDU MESTO JE CVETELO 

NAŠA " 
PRIJATEUlCA 
JUGOSLAVIJA 

v:" ' •' .i^v .i ', 

Zemlja je odprla svoja nedra In odkrila sedanjosti nekdaj cvetoče noesto. Predno 
so ruševine izkopali, so se stoletja nad njim pasle ovce in je samo pastir s 
piščalko motil starodavni mir. 

Iz spanja naju je prebudilo grmenje. 
V osmem nadstropju skopskega hotela 
sva prestrašena skočila iz postelj: „Kaj 
je spet potres? " Ni bil, le nebo se je 
zaklelo proti lepemu vremenu; bliski 
so parali nebo, grmelo je in deževalo 
kot za stavo. V naslednje pol ure, ko 
sva se pripravila za pot proti Ohridu, 
je dež domala ponehal, po polurni 
vožnji pa so bile okoliške gore, še 
pokrite s snegom, že obsijane od jut
ranjega sonca. Pred nama je bila pot 
proti makedonskemu morju — Ohrid
skemu jezeru. 

Ko sva se že pripravljala; da bova z 
glavne ceste, ki je peljala naprej proti 
državni meji, zapeljala proti Prilepu, 
Bitoli in Ohridu, sva na hribu na desni 
strani ceste zagledala ogromen napis: 
STOBI. Črede ovac so se pasle pod 
njim in nad njim, pastirji so bili na 
tako daljavo komaj kaj večji od kačjih 
pastirjev; ogromen, iz kamna narejen 
napis, ki so ga v tem strmem pobočju 
zapisale pridne roke domačinov, je v 
naju zbudil toliko pozornosti, da sva 
sklenila pogledati to zgodovinsko 
najdbišče; še zlasti, ker so na izkopa
nine začele opozarjati tudi table ob 
cesti. 

Tako sva se nenadejano znašla v 
Stobih. 

Travnik se nama je zazdel, kot da 
sva se znašla v starodavnem mestu hip 
za tem, ko je ogromna vojska zdirjala 
skozi mesto in ga opustošila. Nekaj 
zidov je še ostalo, večina je porušene
ga. Nekateri stebri so osamljeni pričali 
o nekdanjem sijaju mesta. Rešenih je 
nekaj mozaikov, katerih lepota priča 
o bogastvu, ki je vladalo tod pred 
opustošenjem. Na mnoge mozaike je 
lezla zemlja in jih pokrila s prahom 
pozabe. .. 

Ob teh ruševinah je krvavordeče 
cvetel mak, kot da bi pognale rože iz 

DOLENJSKI LIST 

src pobitih vojščakov. Nad poljem pa 
je vladala gluha tišina, tako značilna 
za trenutke po uničenju. 

A to je bil le prvi vtis. Ne gre za 
razdejanje, pač pa za izredno skrbno 
reševanje in proučevanje nekdanjega 
mesta, ki so ga arheologi izkopali iz 
objema zemlje po tisočletnem spanju. 
V tem neredu človek ponovno odkri
va red, lepoto in visoko civilizacijo. 

PRED MAKEDONSKIM KRALJEM 
FILIPOM V. 

Kaj so Stobi? Čeprav so arheološki 
podatki o ustanovitvi mesta Stobov še 
zelo redki in skopi, vendar vse kaže, 
da je bilo mesto zgrajeno v helenistič-
ni dobi, ne dosti pred časom vladanja 
Filipa V., kralja Makedonije. Najsta
rejši očuvani dokument, ki govori o 
Stobih, je Livijev zapis, ki omenja 
Stobe kot mesto v Peoniji. Zapis dati
ra iz 197. leta pred našim štetjem. 
Zgodovinar Livij piše, da ležijo Stobi 
na reki Erigon nedaleč od mesta, kj^r 
se Erigon^ izliva v Axius (današnji 
Vardar). Že ta zgodovinar imenuje 
Stobe staro mesto. 

Od nekdanje razkošne in lepe bazilike 
so ostali samo nosilni stebri, ki molče 
stoje pod južnim nebom .. . 

Po tem, kar je danes znanega, so 
Stobi najverjetneje nastali v stoletju 
po vojni, ki jo je Filip V. vodil proti 
Peoncem leta 359 pred našim štetjem, 
o čemer piše Diodorus. Z zmago Rim
ljanov nad makedonskim kraljem Per-
sejem 168. leta pred našim štetjem, je 
bila Makedonija razdeljena na štiri 
območja. Stobi so veljali za pomemb
no tržišče s soljo tretjega območja. 
Tako je bilo do Avgustove vlade v 
času, ko začenjamo šteti leta. V me
stu so takrat nastale velike spremem
be: prebivalstvo raste in mesto se vse 
bolj širi. Silovito rast mesta je mogoče 
povezati s tem, da so Stobi dobili na
slov municipija. O tem, da je bilo me
sto res municipij, neizpodbitno priča
jo izkopani kovanci z napisom „Muni-
cipiurn Stobensium", poleg tega pa še 
literarni teksti iz tistega časa in naj
deni napisi v Stobih samih. 

Plinij da vedeti, da so meščani Sto
bov uživali „lus Italicum" — kar po
meni, da so bili v pravicah izenačeni z 
rimskimi državljani. Mesto je cvetelo v 
blagostanju nekaj stoletij. Hiše premo
žnejših družin so bile bogato okrašene 
z mozaiki, v Stobih so naredili gledali
šče z marmornatimi sedeži (zgrajeno 
je bilo konec drugega ali v začetku 
tretjega stoletja), v katere so bila vkle
sana imena pokroviteljev gledališča in 
kasnejših iger, potem ko so po rim
skem zgledu „kruha in iger!" gledali
šče preuredili v areno. 

Najvišji razvoj so Stobi dosegli v 
zgodnjem krščanskem obdobju. Mesto 
je bilo sedež episkopa Budiosa, za ka
terega je ugotovljeno, da je leta 325 
sodeloval na Nikejskem koncilu. V 
tem času so bile' zgrajene vsaj tri 
krščanske bazilike, dve sta imeli krstil
nico. Nekaj cprkev so postavili tudi 
zunaj mesta. Kot številna druga mesta 
v tistih časih so se tudi Stobi ponašali 
z močnim obzidjem. 

V Stobih je živela tudi bogata ži
dovska skupnost; v samem središču 
mesta je dal Poliharm zgraditi sinago
go, ki je veljala za izredno razkošno. 
Sinagoga ni dolgo sijala: nestrpnost do 
Židov je z rastjo krščanstva postajala 
vse večja. Ko je rimski imperator 
Teodozij I. obiskal Stobe leta 388, je 
v juniju tega leta izdal tudi dva edikta, 
s katerima je prepovedal zbiranje ne-
vernikov kakor tudi javne razgovore o 
veri. Najznamenitejši 'meščan v bogati 
stobski zgodovini je bil — kolikor so 
zares ohranjeni vsi dovolj pomembni 
viri — Joannes Stobaeus, čigar učene 
študije so se ohranile vse do danes. 

KATASTROFA V PETEM STO
LETJU 

Peto stoletje je bilo katastrofalno 
za Stobe: leta 472 so morali meščani 
odpreti mestna vrata Teodemiru. Kralj 
Ostrogotov je takrat s svojo vojsko šel 
nad Konstantinopolis in mimogrede 
pobral še ogromno dragocenosti in 
denarja in tako osiromašil prebivalce 
Stobov. Teodemirov naslednik, sin 
Teodorik, se ni dal kupiti za bleščeč 
denar, ampak je raje delno opustošil 
mesto. To, kar so pustili Ostrogoti, je 
razrušil strašanski potres 518. leta. 
Mesto ni nikoli več doseglo nekdanje
ga blagostanja . .. 

Prebivalci so nesrečno mesto vse 
bolj zapuščali, in ko so pridrli Slovani 
in druga divja ter bojevita plemena, je 
bilo mesto domala povsem opuščeno. 
Zgodovinski viri še omenjajo stobijske 
episkope, vendar izkopanine dokazu
jejo', da po 6. stoletju v Stobih ni bilo 
mestnega življenja. 

PRVA IZKOPAVANJA: ŽE V TEM 
STOLETJU! 

Stoletja so šla mimo, zemlja pa je 
porušeno mesto vedno globlje skrivala 
pred človeškimi očmi. Da tu spi antič
no mesto, so zapazili šele v drugi polo
vici 19. stoletja, ko sta popotnika von 
Hahn in Leon Heuzey vsak zase ugo
tovila, kaj je skrito ob izlivu Črne reke 
v Vardar. Izkopavanja pa so se začela 
šele leta 1902, ko sta von Premmer-
stein in Nikola Vulić našla številne 
napise. V času prve svetovne vojne so 
nemški vojaki odkopali dele vseh treh 
bazilik. Sistematska izkopavanja so se 
začela šele leta 1924 i^ so trajala 10 
let, po malem pa ^o kopali vse do 
druge svetovne vojne. V tem času so 
odkrili večje površine zahodnega in 
osrednjega mestnega u'^'a. Skoraj vse 
važnejše stavbe: episkopsKO baziliko, 
gledališče, mestna vrata (porta Herac-. 

Delavci odstranjujejo zaščitno plast 
peska, ki je skozi zimo čuval drago
ceni mozaični pod. 

lea), sinagogo, kopališča in tri boga
taške hiše, so odkrili v tem času. 

Po drugi svetovni vojni so začeli 
načrtno izkopavati po letu 1955; 
predvsem so hoteli že izkopane spo
menike zaščititi in restavrirati. Pri tem 
delu so našli še nekatere nove stvari: 
mozaik pod sinagogo, nove dele gle
dališča, še nekatere kipe m kovance. 
Zdaj teče zadnje leto šestletnega 
ameriško — jugoslovanskega projekta, 
katerega pokrovitelj je Smithsonian 
Institution teksaške univerze v Austi-
nu. V tem projektu sodelujejo številni 
tuji in naši strokovnjaki: 'erheologi, 
arhitekti, konzervatorji, preparatorji, 
numizmatiki, antropologi in drugi. 

Poglavitni namen tega projekta je, 
dokončati izkopavanja in proučevanja 
že izkopanih zgradb ter ugotoviti 
mestne meje. Nove izkopanine so 
močno obogatile naše znanje o na
stanku, razvoju in propadu mesta. 

Kamor koli se obrneš, povsod kame
nje govori o življenju pred davnimi 
stoletji, govori o vzponu in padcu — 
pripoveduje resnico zgodovine ... 

ZGODOVINA PRIPOVEDUJE Z 
GLASOM MRTVIH 

Ko sva se sprehajala med ostanki 
starodavnega mesta, sva si ogledovala 
čudovite mozaike in druge spomeni
ke; delavci so ponekod še čistili drago
cene izkopanine, ki so jih čez zimo 
pokrili z zemljo, da bi jih mraz ne 
poškodoval. i 

Nekateri so z arheološko lopatico 
brskali po tleh; na prvi pogled jih 
sploh ni bilo mogoče ločiti od delav
cev, ki so odvažali zemljo. Šele v po
govoru z njimi sva zvedela, da so stro
kovnjaki. Med njimi je bil tudi arheo
log Djordje Petacki, ki dela v muzeju v 
Titovem Velesu. 

Djordje Petacki živi z mrtvim mestom 
že dlje časa, a mu vedno znova odkri
va nove skrivrK)sti. 

„Pravkar dokončno odkopujemo 
baptisterij — krstilnico. To je tudi naj
važnejša zgradba, ki smo jo zadnja leta 
na novo odkrili. Seveda pa glavno delo 
poteka v laboratorijih, kjer to, kar mi 

s 

Tisoči barvnih kamenčkov so 
spretnimi rokami starih nf^js^ 
strnili v živopisne podobe. 

iztrgamo zemlji, šele dobi svoj 
zgodovinsko označitev in dokon 
podobo. Vsak dan imamo 
obiskovalce, kar dokazuje 
ljudi za našo zgodovino. In 
tako, saj smo na Stobe res 
ponosni! Tako bogatega kompl^l^ , '' 
doslej je odkritih 28 objektov 
tako zaokroženi celoti ni mogoč® no 
ti daleč naokrog." 

Osuti cvet nekdanjega mesta 

Še in še bi hodila po tej 
kjer zgodovina pripoveduje z 
mrtvih, z glasom porušenih "S 
cerkva, z razbitimi mozaičnimi vo 
bami. Človek izgubi občutek 
ko hodi med kamenjem, na ka^. 
se dleta tisočletja skoraj nič ne P y 
jo; mrtvo mesto naju kar ni 
izpustiti iz svojega objema, fblj 
morala sva naprej. Čakala 
zgodovina, tako različna od 
starodavno mesto, a še vedno tiv 
pestro, mesto cerkva in ribičev. j| lar 

Zahotelo se nama je živih 
rodavnosti, prežete s sedanjosti ijf je 
dotikih mrtvega kamenja sva si f JZn 
la stiskov od dela žuljavih •'ok-/:^ 
sva se prepričati, da življenje m jgrj 
kamenje ampak delo ljudi. 

(PRI HODNJIČ: PREMALO 

ZA OHRIDSKE 
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Dežurni 
poročajo 

lNetJ)IR-ATELj Se na delu -
Ibiki-,,0 'car naprej zbira avtomo-
l2£Sci»i.Je v noči na 11. 
Ratni *?lskal fička Janeza Roliha z 
voziin • 0 Je sta' na Potovrhu. Iz 
tričn zmanjkal razdelilec elek-

1Cne napeljave. 

nočiAST?^J 81 SE V0ZIL - v 

benri^i avg"st seje nekdo lotil 
gal -črPalkc v Semiču. Odtr-
"i lo

krcaVlVC0' vendar Pa goriva 
čen ker je bil izklju-
kliuča«6 • ^ Zaradi razbite 
dlnarjevmce p" je škode 23 5 000 

no^u1 ^ocal, na hlad-
niki nr; avSUsta ponoči so milič-

cu zalotili Jakoba Ja-
23 let, doma iz 

Po mar.;' 4 , J.e oudno vozil moped 
milj fo ! cesti- Ker so ga osu-
nadalievi. Vm^e"' so mu PreP°vedali 

kmalu d,' Voznjo> vendar so ga 
Tokrat en s^et na mopedu. 
Prečili taLT nada|jnjo vožnjo pre
dor 7a ^ so 8a Odpeljali v pro-

«iztreznitev. 

aveua,s11 je ležal - 14. 
difaii s° do iztreznitve pri-
let) dnm ^J23 Zupančiča (33 
^ivaiorn a S }rmen vrha in začasno 
pančir Mubljani. Ta danje Zu-
^er Da ; ^1Va' v Novem mestu, zve-
izbral iT °fTla8a' in si je za počitek 
žanjem 

ar ^andijsko križišče. Z le-
Ogrožai 113 *:est' je oviral promet, 
zato sr« J?a Je. tud' testno varnost, 
Prostorih U Pfislcrbeli varno ležišče v 

usl°nh za pridržanje. 

Vse priznala 
Bezgovi 3 leta in 6 mese

cev strogega zapora 

Odkrito prizuaiije in obžalo
vanje sta vela iz zagovora Novo-
meščanke Sonje Bezeg, ki se je 
pred okrožnim sodiščem zago
varjala zaradi poneverbe 95.096 
dinarjev. 

Sodišče je smatralo za dokazano, 
da je 45-letna Sonja Bez^ kot vodja 
vložišča na Gozdnem gospodarstvu 
v Novem mestu od začetka leta 
1965 do decembra lani jemala od 
zaupanega ji denarja in kolkov ter 
znamk in si tako prisvojila lep kup
ček, kar štejejo za grabež in hujšo 
obliko gospodarskega kriminala. 

Njen zagovor je bil kratek: „Vse 
priznam in se kesam." Kot je pove
dala, je jemala sprva naposodo zara
di domačih težav, potem je bilo „iz
posojenega" že preveč, da bi lahko 
vrnila. Kot olajševalno ji je senat štel 
to, da je odkrito priznala vse od za
četka. Prisodili so ji 3 leta in 6 me
secev strogega zapora, izrekli pa so 
tudi varnostni ukrep: prepoved 
opravljanja poklica, vezanega na 
samostojno razpolaganje s premo
ženjem za dobo treh let. Sodba še ni 
pravnomočna. 

SAMO AVTO 
SO REŠILI 

Med nevihto,, ki je 14. avgusta 
divjala kmalu po kosilu v Beli kra
jini, je strela udarila v skedenj Ivan
ke Zunič v Krivoglavicah. Skednju 
je bila prizidana garaža, v kateri jc 
bil avto, skedenj pa je bil poln sena, 
pšenice, orodja, lesa in opreme. 
Ogenj je tako hitro zajel poslopje, 
da so gasilci in domači lahko rešili le 
avtomobil, potem pa so nemočno 
gledali, kako ognjeni zublji uničuje
jo premoženje, akodo cenijo nad 
100.000 dinarjev. 

FANTIČ JE 2E DOMA 
11. avgusta dopoldne je v Mač-

kovcu nenadonia stekel čez cesto 
4-letni Andrej Žura, tedaj pa je to
vornjak s prikolico po cesti pripeljal 
Boris Murko iz Dol. Skopic. Voznik 
je močno zavrl, kljub temu pa 
dečka z lučjo zadel in ga zbil po 
tleh. Fantička so takoj prepel^li v 
bolnišnico, kjer pa so ugotovili le 
lažjo poškodbo in je lahko takoj 
odšel v domačo nego. 

ZARADI NAGLICE 
13. avgusta dopoldne je pri 

Trebnjem vrglo s ceste austin, ki 
ga je proti Zagrebu vozil Branko 
Kop iz Pakraca. Po nesreči so 
potniki izstopili in avto zrinili na 
cesto, spregledali pa so avto, ki 
ga je vozil Italijan Aurelio Mo-
retti. Prišlo je do trčenja, nak^ 
je Italijana odbilo še y levo, da je 
trčil v kombi Nemca Joha na 
Kahraua. Vsa tri vozila so zaprla 
promet za pol ure, pri nesreči pa 
sta se poškodovala voznika v 
italijanskem in nemškem avtu, 
ranjeni pa sta bili tudi Italijano-
va žena in hčerka. Vse so odpe
ljali v novomeško bolnišnico, 
gmotne škode pa je kar za 
65.000 dinarjev. Zaradi Kopove 
nepremišljene naglice so ^irje 
poškodovani, da ne omenjamo 
tudi velike škode in zamude za
radi zaprte ceste. 

Prve žrtve asfalta 
Tri nesreče v dveh dneh 

Pred kratkim so asfaltirali cesto iz 
Dolenje vasi do Lipovca v ribniški 
občini. Prva žrtev ovinka je bil 12. 
avgusta ob 24. uri Milan Tekavec iz 
Ribnice, ki je z osebnim avtom po
drl najprej ograjo na mostu, nato pa 
je padel avto 3 m globoko v suho 
strugo. Pri nesreči so se laže poško
dovali voznik, njegova žena Marta in 
sopotnik Emil PaWž. Na avtomobilu 
je za 12.000 din škode. 

Dober dan kasneje, 14. avgusta 
ob 2. uri, sta se na tem ovinku zgo
dili še dve nesreči, obe zaradi nepri
merne hitrosti. Najprej jc prav tako 
v suho strugo padel moped z vozni
kom Stojanom Mrdjo iz Sodražice 
in sopotnikom Alojzem Horeničem 
iz Ribnice. Horenič si je pri padcu 
zlomil desno nogo. 

Takoj za to nesrečo se je zgodila 
v neposredni bližini še druga. Zaradi 
neprimerne hitrosti se je z mope
dom zaletel v prometni znak Janez 

• Arko iz Lipovščice. 

ZLOMLJENA NOGA 
Anton Gore iz Trdnjave 19 ru 

Rudniku pri Kočevju, star 65 let, je 
zapeljal 11. avgusta ob 16.40 s 
stranske na Roško cesto v Kočevju s 
kolesom s pomožnim motorjem, ne 
da bi se prepričal, če je prednostna 
cesta prosta. Takrat je peljal z avto
mobilom po Roški cesti 30-letni 
Janez Kožar iz Šalke vasi 108, ki 
nesreče ni mogel preprečiti. Gorca 
je zadel z desnim blatnikom. 

Preveč zaupanja škoduje 
so nadzorni organi sicer kontro
lirali njegovo delo pri blagajni, 
vendar pa je bil nadzor bolj po
vršno opravljen, zato primanj
kljaja tudi niso ugotovili. Pre
več zaupanja pa je Zemljaka 
morda spravilo v izkušnjavo. 

Obtožnica za Zemljakov go
spodarski kriminal je precej 
huda, koliko pa je kriv in koli
ko „grehov" mu bodo lahko 
dokazali, bo pokazala razprava 
pred novomeškim okrožnim so
diščem. 

„ Viktor Zemljak obtožen grabeža na račun blagajne samopomoči 

ć neda^Žni tožilec je pred 
61^» v'°žil obtožbo zoper 

•ttSSKP«* z"»ljaka« 
D vo „ T1; BU je referent za naba-

11 'i>iurn c0iZ^ega lesa v tovarni 

•w swdto?j'h!,kratipajevodu 

t samopon^^ gajno vzajemne 

h blara0in udol8oletni sodelavec in 
i ne0mai Je užival takorekoč 

o 2ato jin° zaupanje med kolegi, 
tiv ji est o poneverbi kolek-

j) lam /a« Presenetila. Ko je 
! gajn0 «n bolezni predal bla-

2?Je Prišeim
n°P^moči kolegici, Pa 

„t! žnesku 50 i*??. P^n^njkljaj v 
,|f °btožbfl u aijev-

grabeža premeni Zemljaka 
K hi10 S'cer naj bi ga storil 

ieta WoJe,v®č kot Pet let, od 
F1*! iz hI . ie' Potopoma je-

'Pai tuH; a^aine samopomoči de-
Zase- Vsako drugo leto 

j^^TRELA. OGENJ 

®^le kr.,1 strela v kozolcc" 
' ^ Veliki ^vnici 
^^ril I? ^enj se je naglo 

uL* pod- Obe poslopji 
"'a Vred n' "pcpeljcni, z nji-

zgorelo tudi razno 
m p' punica, seno ter 

K?- ^kodo cenijo 
stan dinarjev. Ker je bila 

2 oh^^^.^jska hiša, so sega-
so močno tnidi-

°"^^vali vas še hujše 

BREZ VODE ^ASiui 

^ '2* avgusta jc 
fti k(^ nevihta na posav-
V neurjem je 
v'^jsko h strela v stano-

f Ji*'^mn Maruša iz 
S '^ca 
J^^edjc - 5 zdoma. Gasilci in 
iPI® PritrnPo^r omejiti, 

^"J'^ovalo je vode, zato 
® Ooo in je nastalo za 

škode. 
liu^ Stant ^n''"do škodo utrpel 
^'»•koi^.^csnikvmrčnihse-
wP^dar<i. ^ njegovo 

*̂ 1 ii„ Â  gašenje, zato te 
l/^djc in^f» . poslopje, razno 

'O tO" sena. 
^0 oScodovani za bli-

^^x.^l;ij^dmarjev. 

PODGRAD; NEVARNI OVINEK 
- Pri odcepu za Podgrad je 12. 
avgusta dopoldne preizkusil nevarni 
ovinek tudi Italijan Luigi Gradsola. 
Ko je med vožnjo proti Novemu 
mestu preliitro pripeljal v ovinek, je 
zdrknil na bankino, nato pa trčil v 
skalni usek. Po nesreči so voznikovo 
ženo z zlomljeno roko odpelmli v 
bolnišnico, na avtu pa je za 5.000 
dinarjev škode. 

BRUNA VAS: OBA PO SREDI -
13. av^sta dopoldne jc Zvonko 
Duh z Mirne vozil osebni avtomobil 
proti Pijavicam, v ovinku pri Bruni 
vasi pa sta se na sredi ceste srečala z 
nasproti vozečim avtomobilistom 
Srečkom Gorencem iz Velenja. W 
čelnem trčenju so se oba voznika in 
sopotnik laže poškodovali. Škode je 
za 35.000 dinarjev, voznikoma pa so 
odvzeli prometni dovoljenji, ker 
vozili nista bili sposobni za vožnjo. 

ViaiKI GABER: ZAPRL JE 
POT - Dušan Mežnaršič iz Vel. 
Gabra jc 13. avgusta popoldne vozil 
škodo proti Biču in v križišču zape
ljal na prednostno cesto tako, da je 
zaprl pot fičku, ki jja jc vozil Jože 
Pajek iz Vel. Dol. Vozili sta trčili, 
voznikoma ni bilo nič, materialna 
škoda pa znaša 12.000 dinarjev. 

CATE2: TRK V OVINKU -
Darko Praznik iz Vel. Gabra jc 14. 
avgusta zvečer vozil osebni avtomo
bil proti Čatežu, med potjo pa je v 
nepreglednem ovinku zavrl, nakar ga 
jc zaneslo v osebni avto, s katerim se 
je nasproti pripeljal Bruno Utenkar 
iz Gabrovke. Škode jc bilo za 
12.000 dinarjev. 

PODREBER: KARAMBOL MED 
SREČANJEM - 14. avgusta sta si 
preU vasjo pripeljala nasproti z avto
mobiloma Vojko Jak.ša iz Vavpče 
vasi in Peter Simonič iz Semiča. 
Med srečanjem je Jakša zapeljal v 
levo in trčil v Simoničev avto. Ško
de je za okrog 4.000 dinarjev. 

dinarjev. 

SMRT PRI TREBNJEM 

Nova huda nesreča s 
smrtnim izidom se je zgodila 
16. avgusta na magistrali bli
zu Trebnjega. Dragan Basara 
iz Slunjskih Moravcev je vo
zil proti Zagrebu in zaviral, 
ko je dohitel kolono vozil, 
pri tem pa ga je na mokri 
cesti zaneslo. Ko je bil na 
levi strani cestišča, je trčil v 
nasproti vozeči avtomobil 
Alojza Dragoša iz Kranja. 
Trčenje je bilo tako silovito, 
da je 37-letni Dragoš umrl še 
med prevozom v bolnišnico, 
hudo poškodovane Dragoše-
vo ženo Marijo, sina Marka 
in sopotnico Dušanko Hri
bar ter Baraso in njegova dva 
sopotnika pa so prepeljali v 
bolnišnico. Nesreča je teijala 
še za 60.000 din^iijev gmot
ne škode. 

v krožni dirki Peli peta 
Peli in Jože Antončič zmagala v dirki „Ljubljana" 

90. konjsko dirko — te dni 
slavi šentjernejski klub za konj
ski šport 90-letnico — so Šent-
jemejci pripravili odlično. Na 
obnovljeni progi, kije bila zara
di močne pripeke preveč praš
na, so se ponovno pomerili naj
boljši kon^ iz Slovenije in Hrva
ške. 

Več kot 5000 gledalcev je nestrp
no pričakovalo najbolj zanimiv če
trti tek za krožno dirko Slovenije, v 
katerem jc zmagala Findina. Na ra
čun so prišli tudi domači gledalci, 
saj je domačin Jože Antončič s svo
jo Peli zmagal v tretji dirki „Ljublja
na", v krožni dirki pa je po hudem 
boju zavzel solidno peto mesto. 

Rezultati; dirka „Šentjernej" -
enovprežna vožnja za 3-letne kasače 
z območja Šentjerneja na progi 
2000 m: 1. Daga (Narat - Šentjer
nej) 1 ;41,4; dirka „Dolenjska", eno
vprežna vožnja za 3-letne kasače na 
progi 2000 m: 1. Araver (Hafner -
Zagreb) 1:52,1; dirka „Ljubljana", 
enovprežna vožnja za 3 - 12-lctne 
kasače na progi 1800 metrov: 1. 
Peli (Antončič - Šentjernej) 
1:29,3; dirka „Ljutomer", eno
vprežna vožnja za 3 - 12-letne kasa
če, 1800 m - handicap: 1. Magirus 
(Krušič - Ljubljana) 1:32,9; dirka 
„Mladost", ravna galopska dirka za 

TE2KA VODA: RANJENA 
AVSTRIJKA - Vincenc Cerar iz 
Domžal je 16. avgusta dopoldne vo
zil proti Methki. V ovinku pri T^ki 
vodi je avto zanašalo in trčil jc v 
osebni avtomobil Avstrijke Gislende 
Loacker. fti nesreči se je Avstrijka 
laže poškodovala, gmotne škode pa 
je za 20.000 dinarjev. 

GOR. POLJE: ZALETEL V 
AVTOBUS - 16. avgusta je avtobus 
celjske rt^istracijc vozil iz Žužem
berka proti Straži, v ovinku na Gor. 
Polju pa mu je po sredi pripeljal na
sproti Milan Bradač iz Loške vasi. 
Avtobus je sicer pred srečanjem 
usta^. vseeno pa Je Bradač vanj za
del. Škode ja za 15^.000 

Mikavnost tradicionalnih konj
skih dirk so tudi tekme v dvo-
vprežnih vožnjah, kjer odloča o 
prvem mestu predvsem spretna/ 
in dobro načrtovana vožnja. 

domače konje z območja Šentjerne
ja na progi 1800 m: 1. Rubi (Metel
ko - Šentjernej), 2. Bcba (Bratko-
vič - Gornja Brezovica); 4. tek dir
ke „Krožna dirka Slovenije", eno
vprežna vožnja, 2000 m: 1. Findina 
(Slavič ml. - Grabe) 1:27,9; 5. Peli 
(Antončič - Šentjernej) 1:30,9; 
dirka „Mladost", ravna galopska 
dirka, 800.m; 1. Pikica (Jerele -
Šentjernej), 2. Bisa (Bratkovič -
Gor. Brezovica); dirka „krajevna 
skupnost Šentjernej", dvovprcžna 
vožnja za 4-letne in starejše kasače 
in križane kasače, 2400 m; 1. Atena 
- Atenka (Košak - Hrvaški Brod); 

ELANOV POKAL 
JESEisllCAM 

v nedeljo so se na novomeškem 
nogometnem stadionu „Bratstva in 
enotnosti" za pokal NK Elan pome
rile enajsterKe Brežic, Ljubnega, 
Elana in Jesenic. Po najboljS igri so 
pokal zasluženo osvojili gostje z Je
senic. Rezultati: Brežice - Elan 1:0, 
Ljubno — Jesenice 2:3, Elan -
Ljubno 3:2, Jesenice - Brežice 6:5. 

LITIJA 
JE BILA BOLJŠA 

Nogometni klub iz Litije, ki se v 
Novem mestu pripravlja na novo 
tekmovalno sezono, je prejšnji torek 
in četrtek odigral z domačim Ela
nom dve tekmi. V obeh so bili boljši 
gostje: zmagali so s 4:0 in 6:1. 

KOČEVJE-AFRIKA 
8:0 

v prijateljski nogometni tekmi so 
v Kočevju gostovali afriški študent
je, ki študirajo v Ljubljani. Po zani
mivem srečanju je okoli 1200 gle
dalcev z močnim pkiskanjem poz
dravilo domačine in borbene goste. 
Zadetke so dosegli; Kopač 3, Kovač 
2, Palavra, Cilenšek in Deitovič po 
1 .  

Z. F. 

LITIJA - ŠENTJERNEJ 
5:5 

V Novem mestu sta se sredi tedna 

Eomerili ekipi Litije in Šentjerneja. 
'olenjci so igrali odlično, saj so za

tresli mrežo gostov kar petkrat. Za
detke so dosegli 2abkar in Luzar po 
2 ter Lešnik. 

dirka „skupščina Novo mesto" dvo-
vprežna vožnja za 3 do 12-letne ka
sače, 2200 m: 1. Kima - Labizona 
(Hojs - Ljubljana). 

DOBRI REZULTATI 
Konec tedna so novomeški atleti 

organizirali na stadionu manjši atlet
ski miting. V vsaki disciplini je bilo 
okoli 16 tekmovalcev. Rezultati naj
boljših - 100 m: Šimunič 11,2; 400 
m: Majerle 55,1; 3000 m: P. Bučar 
9:25,3; troskok: Kranjčič 12,47; 
disk: Okleščen: 33,60; ženske: 100 
m: Zaletelj 13,1; daljava: Kralj 4,18; 
disk: Valentič 22,88. 

Novomeščani so se udeležili tudi 
mednarodnega mitinga v Kranju. 
Keržan ie bil v teku na 100 m drugi 
(11,1), Simunič pa je progo pretekel 
v 11,4. Tretje mesto je zavzela tudi 
štafeta 4 x 100 m, dosegla pa je čas 
44,7. Na 400 m z ovirami je nastopil 
Nagode in na cilj pritekel četrti. 

NAUČIMO 
SE PLAVATI 

Brežiška telesnokulturna skup
nost je letos oblikovala dolgoročnej
ši program akcij, ki naj čim več mla
dih in odraslih nauči osnovnih ve
ščin plavanja. Prvi rezultati načrtne
ga dela so že vidni. V - Čateških 
Toplicah so v okviru šole v naravi 
učili plavanja učence vseh četrtih 
razredov, prvič pa se jim je pridruži
lo tudi 86 otrok predšolske ustano
ve. Posebno uspešne so bile dijakinje 
pedagoške gimnazije, ki so pomagale 
pri vadbi mlajših v Poreču, Brežicah 
in Savudriji. Najuspešnejšim so po
delili značke delfinčka in diplome. 

Drugi del akcije bo stekel septem
bra. Nadaljevali bodo vadbo predšol
skih otrok, vsem šolam bodo predla
gali, naj en športni dan namenijo 
plavanju, razpisali pa bodo še tečaje 
plavanja za odrasle. 

V. P. 

ZMAGAL LIK 
V okviru sindikalnih športnih iger 

v malem nogometu se je prejšnji 
teden v Kočevju končalo tekmova-, 
nje v nogometu. Med 10 ekipami so 
zmagali Likovi Nogometaši, ki so v 
finalu premagali Kemično s 5:4. 

Z. F. 
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BRSLIN - Na prvem turnirju 
pionirskih ekip dolenjske košarlar-
ske lige so na košarkarskem, igrišču 
pri osnovni šoli v Bršlinu nastopila 
tri moštva: „Obutev" Vavta vas in 
Podbočje. ftvo mesto so osvojili 
pionirji iz Vavte vasi, ki so pokazali 
največ košarkarsk^a znanja, toda 
po mnenju igralcev ostalih ekip so 
bili zmagovalci že mladinci, zato sta 
se Podbočje in Bršlin pritožila. 

KRSKO - Prejšnji ponedeljek je 
krški plavalni klub organiziral re
publiško prvenstvo v plavaniu za 
mlajše pionirje A II. razreda. Nasto
pilo je okoli 60 tekmovalcev iz 6 
klubov, največ uspeha pa so imeli 
domači plavalci ter gostje iz Radov
ljice in mariborskega Branika. 

Rezultati Celulozarievih tekmo
valcev - pionirke — 200 m kravi: 1. 
Blatnik 2:48,6; 50 m delfin: 1. Blat
nik 39,5; 4 X 50 m kravi: Celulozar 
2:30,6; 100 m kravi: 1. Blatnik 
1:15,8; 50 m hrbtno: 1. Pohorac 
40,4; 50 m kravi: 1. Blatnik 33,4; 4 
X 50 m mešano; 1. Celulozar 
2:55,6; pionirji - 50 m delfin; 1. 
Koprivnik 42,1 

LJUBLJANA - Na 6. seji Izvršne
ga odbora skupščine telesnokultur-
ne skupnosti Slovenije, združeni z 2. 
sejo upravnega odbora kreditn^a 
sklada, so končno razdelili kredite 
za letošnje leto. Ustreli so petnaj
stim prosilcem, med katere so razde
lili 1.010 milijonov, toda nihče ni 
dobil več kot 900.000 din. Kredit 
so dobili tudi Brežice (400.000, 5 
let, 8 odstotne obresti). Novo mesto 
(900.000, 4,9) in Metlika (900.000, 
5,7). (D. P.) 

NOVO MESTO - Enajsterica 
novomešk^a Elana se na novo 
prvenstvo, v katerem želi osvojiti 
„lovoriko", pripravlja že dalj časa. 
ftvenstvo se bo pričelo 31. avgusta, 
do prve tekme z nogometaši elemen
ta pa bodo Novomeščani odigrali 
osem prijateljskfli tekem. Kot l^e, 
v letošnji sezoni Novomeščani misli
jo na' številna prva mesta, saj imajo 
vsa moštva nove trenerje. (N. G.) 

Novotcks - dojenjski ligi 3:0 
V treh tekmah Novoteks dal 342, prejel 164 košev 

V okviru priprav na novo 
tekmovalno sezono v prvi slo-
vendci košarkarski ligi so Novo-
teksovi igralci v soboto gostova
li v Podbočju, kjer so v zanimivi 
tekmi premagali domače igralce 
— Podbočje nastopa v dolenjski 
košaikarski ligi — s 44:94. 

Novoteksovi košarkarji so v Pod
bočju v prvem delu prijateljsk%a 
srečanja „trenirali" predvseiT[i ob
rambo, priznati pa moramo, da so se 
domači igralci odlično kosali s pre
cej višjimi in izkušenejSmi sloven
skimi lirai, ki jih vodi trener Andrej 
Petrič. V obrambi so igrali zelo dob
ro in Novomeščani so jim dali samo 
36 košev. Na odmor so dolenjski 
ligaš - spodbujalo jih je več kot 
200 gledalcev - odšli na moč zado
voljni, saj so uresničili vse trenerjeve 
zamisli. 

V nadaljevanju so gostje s presin-
gom vzeli domačim vrsto žog in raz
liko v koših povečevali. Kljub temu 
je dalo Podbočje, ki po prvem delu 
v dolenjski koš^karski ligi vodi, kar 
27 košev. Pri Novomeščanih je že 
kot ponavadi dobro igral Slavko Ko-
vačevič, organizatorske „vezi" v 
napadu pa je spretno vodil Marjan 
Kopač. Pohvalimo lahko tudi mlajše 
igralce. Z mirno in točno roko seje 
izkazal Janežič, ki je zamenjal po
škodovanega Žarka Kovačeviča. Pri 
domačih zaslužijo pohvalo vsi (tudi 
organizatorji), saj so se srčno borili 
do konca tekme. 

Podbočje: J. Zupančič 8, Jalo
vec, Kodrič 3, Sintic, Dejak9, Prah 
10, Grame 4, Cernoša, Jurečič 8, 
Glinšek in A. Zupančič 2. 

ATLETI SO 
NA GORJANCIH 

v ponedeljek je odSo na priprave 
na Gorjance 10 nadarjenih novome
ških atletov-tekačev, ki jih vodi 
državni reprezentant Janez Penca. 
Mladi Novomeščani se pripravljajo 
za številna letošnja tekmovanra, 
predvsem za slovensko mladinsko 
prvenstvo, ki bo konec avgusta v 
Kranju in Mariboru. 

Novoteks: Janežič 22, Bajt 8, P. 
Seničar 16, Kopač 9," S. Kovačevič 
14, Ivančič 19, S. Seničar 2, Pire, 
Besednjak 2 in Plantan 2. 

J. PEZEU 

SEMIC - NOVOTEKS 
48:119 

v okviru popularizacije košarke 
na Dolenjskem je novomeški Novo
teks prejšnji teden gostoval v Semi
ču, kjer je odigral prijateljsko tek
mo. Vrsto Semiča so okrepili trije 
igralci, kljub temu so slovenski ligaS 
dosegli rekordno zmago. W Semiču 
sta se izkazala gosta i^mnikar (KK 
Črnomelj) in Lutman (KK Obutev), 
pri gostih pa je bil najboljši center 
Ivančič. 

Zavzete priprave 
v brežiški občini je rokomet še 

vedno šport številka ena. O tem zgo
vorno pričajo številne ekipe, ki na
stopajo v različnih ligaških tekmova
njih, vse več naraščaja pa prihaja 
tudi iz šolskih športnih društev. 

Posebej skrbno so se priprav na 
novo sezono tokrat lotili v Brežicah 
in Dobovi, kjer so s treningi pričeli 
že prve dni avgusta, nadaljevali pa so 
jih na skupnih pripravah. Kji 30 
članov moške in ženske ekipe TVD 
Partizana Brežice je zaTdjučilo osem
dnevno vadbo v Troaru, kjer sta tre
ninge vodila Darko Šetinc in Marjan-
ca Mauber. Te dni ponovno vadijo 
doma, pred prvenstvom pa bo stro
kovni štab skušal organizirati še 
močnejši turnir. 
' Igralci Artič so prvi del priprav 

izkoristili za ureditev garderob in 
sanitarij v pododrju prosvetne^ 
doma, medtem ko ekipa Cerkelj s 
treningi nekoliko zamuja. Pospešeno 
vadijo tudi Dobovčani, novi člani 
republiške lige. Za njinu je uspel 
mednarodni turnir (zmagala je Sev
nica), ta čas pa so na skupnih pri
pravah v Mozirju. 

Kaže, da bodo ekipe iz Brežiške 
občine za novo sezono dobro pri
pravljene, zato ne skrivajo- optimi
stičnih pričakovanj. 

V. P. 

Zmagovalec letošnjega avstrijskega grand prix je specialist za vožnje v dežju Italijan Brambilla. 200.000 
gledalcev na stezi (bilo je tudi mnogo naših!) pa je minulo nedeljo prišlo na račun že med dirkami 
manjših asov pred popoldansko nevihto - na sliki zaplet fordov, vendar brez prask na koži! Prihodnjič 
več o dirki. (Foto: A. Železnik) 



J. SPLICHAL: 

POT DO 
ZLATA 
Bili smo neuradni prvaki sveta in driijii na uradnem svetovnem prvenstvu, 

drugi na olimpijskih igrah vse to v letih 1966, 1967 in 1968. Kaj je ImIo 
potemtakem lH)lj luravnega od želje, da bi si priborili še naziv evropskih 
prvakov, naslov, ki so ga tako trdovratno čuvali Sovjeti? 

Neapelj jc bila naša velika priložnost, so trdili vsi. Zalo smo evropsko 
prvcastvo 1969 pričakovali nestrpno. predtekmovanju v Caserti, kjer smo 
bili v isti skupini s Sovjeti, se nam je vendar izpolnila dolgoletna želja. 
Najprej je padla (Irčija, za njo pa kot po tekočem traku: Švedska, Bolgarija, 
Madžarska in končno še Sovjetsku zveza 73:61. To je bil veliki večer Kreši-
mirja Cosića, ki enostavno ni mogel zgre.šiti, naj je metal izpod koša ali pa 
osem metrov .stran od njega. Zdi |>a se, da je bila to hkrati tudi odlična 
taktična ukana sovjetskega trenerskega štaba, saj potem v finalu Cosič ni bil 
drugega kot le - statist. V polfinalu s Poljaki nismo imeli težav - 76:64, 
toda v finalu so bili Sovjeti spet nenadknljivi - 72:81 je bilo zanje in vse več 
jo bilo glasov, da je Jugoslavija izgubila zaradi „sovjetskega kompleksa" . . . 
Ostalo nam je le upanje in glasno izražena želja za revanšo naslednje leto v 
Ljubljani! 

Maj 1970 bo v zgodovini jugoslovanske košarke zapi.san z zlatimi črkami. 
Dvorana Tivoli v Ljubljani je bila nabita do zadnjega kotička, ljubitelji košar
ke in navijači pa so s transparenti prišli spodbujat „modre". In osmi dan 
prvenstva je moralo priti do razplet.a. Pred tem smo premagali Italijo 66:63, 
Brazilijo 80:55 v tekmi, ki je gledalcem še dolgo ostala v spominu, CSSR 
94:84, Urugvaj 65:43. „Luna vaša - zlata naša!" je klical transparent pred 
odločilno tekmo med našimi in ZDA. Tvrdič, Simonović. Jelovac. Rajkovič, 
Žorga, Kapičič, Dancu, Cosič, Šolman, Plečaš, Cermak in Skansi. Skansije 
odigral verjetno žN ljenjsko tekmo v dresu z jugoslovanskim grbom, Simono
vić je kot meteor zasvetil na košarkarjlkem nebu. Žeravica je preudarno kot 
vedno vodil našo barko; v vseh letili, kar je bil zvezni trener, je moral požreti 
en sam hujši očitek - da ni izbral v ekipo Slavniča. 

Boj je bil sorazmerno izenačen, čeprav so naši vodili večji del tekme. Ko 
so se začele zadnje tri minute, je Ivo Daneu, ki se je v Ljubljani poslovil od 
reprezentance, z dvema izrednima metoma čez glavo dokončal bitko -
.Američanom ni poinagai niti izredni Silliman niti nadvse borbeni in eksplo
zivni Washington. 70:63 je bilo za YU in zlata je bila naš«! Zadnja tekma s 
Sovjetsko zvezo jc bila zgolj formalnost - naši so jo izgubili 72:87. Stane 
Dolanc je takoj sporočil veselo novico Titu. košarkarji pa so rekli: „Zlato 
poklanjamo ljubljenemu maršalu in. rojstni dan!" 

Ljubljana je ponorela, do zjutraj je po tekmi z Američani slavila zmago in 
zlato medaljo. Žeravica jc bil, tako kot igralci in gledalci, presrečen; posebej 
je pohvalil delež občinstva v odločilnem boju z Američani. Pariški časnik L' 
Equipe, najbolj ugleden športni časopis na stari cebni, jc zapisal: ,,Jugoslo
vansko moštvo, ki se je na to prvenstvo pripravljalo več let, je bilo najboljše 
0Ć vseh, ki so sodelovala v tem finalnem turnirju. To so Jugoslovani dokazali 
že pred tekmo z Američani, zato so si naslov priborili zasluženo, čeprav 
vemo, da so najboljši igralci košarke na svetu doma v Združenih državah." 

Svetovni prvaki pa so si vedno želeli postati najboljši tudi v Evropi! 
(se nadaljuje) 

BoleaHlil ll»( ] 

Gasilci so slavili 
POMHMBNO GASILSKO prireditev so imeli 7. avgusta v 

Bršlinu pri Novem mestu; požrtvovalni člani žele/.ničarskega 
prostovoljnega gasilskega društva so izročili svojemu namenu 
nov prostoren gasilski dom. Svečanost je bila zdmžena z večjo 
gasilsko prireditvijo vseh novomeških gasilskih društev ter PCiD 
Mirna peč. Vaje je obiskalo veliko gledalcev. 

NA CREŠNJI'VCU je majhna kmetijska zadruga, najmanjša v 
Beli krajini. Tudi njeno področje ni veliko, saj obsega le majhen 
kot med Semičem, Metliko, Štrekljevcem in (Gradcem. V vseh 
teh okoliških krajih obstajajo močnejše kmetijske Zadruge, 
močnejše sicer po številu članov, nikakor pa ne po dejavnosti. 
Obisk v tej zadrugi se izplača vsakomur, najbolj pa bi bil kori
sten za tiste poslovodje in vodilne uslužbence kmetijskih zad
rug, ki imajo tisoč izgovorov za to, da ne delajo tako kot bi bilo 
treba v korist občanov. 

KOMAJ SMO PRI'BOLtLI sladkorno in kvasno krizo, zo je 
vrag prinesel še solno Meni ni razburilo živcev, ker sem bolan 
na ledvicah in jem napol osoljeno, drugam pa je bilo pri drugih. 
Kot strela z jasnega je udarilo po naši „slavni" ribniški dolini; 
soh ne bo. in ko bo prišla nova pošiljka, bo sol za 100 din pri 
kili dražja. 

ŽIVIMO V Času kreditov. Upravičeno bi lahko poimeno
vali to obdobje kreditno dobo. Ko govorimo o kreditih, ne 
mislimo na tiste, za .katere se na žive in mrtve pulijo razna 
podjetja in zadruge, da lahko vsaj sproti „dihajo" temveč na 
druge, na potrošniške kredite. Živimo na kredit, ker je tako pač 
lepše in modernejše, a neki moj znanec pripominja, da človek 
samo enkrat živi, pa naj potem na kredit ali na svoje. 

UPRAVIČENO VPRAŠANJE - „Kaj metiiš: ali bo v letoš-
nejm poletju sploh kaj poletja? . . . 

(Iz DOLENJSKhliA LISTA 
19. avgusta 1955) 

posmumu 
POLTRETJA TONA SP1-' 

SOV - Bivši ameriški predsed
nik Richard Nixon je časopisu 
„Saturday Evcning Post" odsto
pil precej osebnih spisov z do
voljenjem. da jih uredništvo 
uporablja za različne prispevke. 
Le-to bi ne bilo nič zanimivega, 
ko bi po Nixonove spise ne pri
šel celo kamion, kajti bilo jih je 
kar za - dve toni in pol! Kritič
ni opazovalci menijo, da bo 
strošek za bencin povrnjen že, 
če bodo novinarji iz gore papir
ja izluščili vsaj - ščepec soli! 

MANJ JE STALO - Anglež 
Kevin Everitt je sedemiridvajset-
krat zaman trkal na vrata delo
dajalcev. Povsod so ga zavrnili 
zategadelj, ker je bil tetoviran 
tudi po obrazu in vratu. Pred 
nedavnim so m'u v bolnišnici 
odstranili pisani „kamen spoti
ke", stroške kirurškega posega 
pa je plačalo socialno zavarova
nje. Možje pri slednjem so ugo
tovili, da je to precej cenejše, 
kot pa Everittu dajati podporo 
za brezposelne. > 

SAMOPOSTREŽBA - Nez
nani dolgoprstneži so v ameri
škem mestu Richmondu teme,-
Ijito „počistili" neko samopo
strežno trgovino. Z najrazličnej
šim blagom niso napolnili samo 
tri kamione, ampak so razstavili 
tudi alarmne naprave in jih — 
odpeljali s seboj, kajpak! More
biti pa bodo zavarovali skladi
šče z ukradenim blagom? ! 

„LJUBITELJI KNJIG" -
Edinburška javna knjižnica je 
objavila „amnestijo" za vse, ki 
že dalj časa niso vrnili izposoje
nih knjig. Tako so, ljudje bre;^ 
bojazni pred kaznijo vračali 
knjige, ki so si jih izposodili že 
leta in leta naziij. Neki dedek je 
vrnil knjigo, ki si jo je izposodil, 
reci in piši, leta 1937! Bolje po 
štirih desetletjih kot nikoli! 

RAZLIKA - Neki mladenič 
iz ameriške države Ohio je 
opsoval policaja, ki gaje ustavil 
zaradi prehitre vožnje, z „dol-
gonoso svinjo". Sodišče mu jc^ 
prisodilo naslednjo kazen: Obi
skati je moral kmečko farmo in 
eno uro opazovati svinje. Ko se 
jih je nagledal,je moral napisati 
še prosti spis o razliki med svi
njami in policaji. Res vzgojna 
kazen, ni kaj! 

VZPON • Kako je strnila svoje 
vtise po |x)vzpetju na tujvišjivrh na 
svetu prva ženska, Japonka Junko 
Tabei, smo že pisali. Tokrat zapisu
jemo še besede druge ženske, ki je 
splezala na Mount Everest. 37-letret 
Kitajka 1'an Tog, mati treh otrok, je 
dopisniku agencije „Nova Kitajska" 
dejala: ,,Vzpon je bil zelo težak, na
poren in nevaren!" Le kdo ji ne bi 
verjel! 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. 

Lepo ustvarjen život mrjascev 
( P r a š i č j a  r  e  j  a )  j e  d o m a  n a  s p o d n j e m  

Dolenjskem in ti kraji zalagajo vso Dolenjsko s 
prašiči. Prašičje pleme po teh okrajih je dobro, 
vendar se da še mnogo zboljšati. V novejšem 
času smo začeli vpeljevati z^ zboljšanje doma
čega plemena an^eške mrjasce in sicer tako 
imenovanega belega jorkširskega plemena. To 
pleme je žlahtno in se odlikuje po tem, da je 
izvrstno /z pitanje. I^i zadnji razstavi v Novem 
mestu so se prašiči tega plemena posebno odli
kovali in vzbujali splošno zanimanje zaradi lepo 
ustvarjenega života in svoje debelosti. Po svojih 
dobrih lastnostih je to pleme vredno, da se z 
njim naše zboljšuje. 

( P r o m e t  n a )  d o l e n j s k i  ž e l e z n i c i ,  z l a s t i  n a  
novomeški progi čimdalje peša. Lani je zvozila 
veliko več nego letos. Kaj bo, ako bo dežela 
morala zakladati. Največ so vzroki slabi vožnji 
neugodna zveza in previsoke cenc. Pa tudi vož

nja sama, zlasti opoludne je nad vse mere po
časna. 

( C e s a r  s e  t  e )  d n i  m u d i  n a  I š l u  v  s v o j e m  
letovišču. Ker se je te dni sliajalo tam mnogo 
najvišjih državnikov, ugibati so začeli časnikarji, 
kaj neki so se ponienkovali. Nekateri so že skle
pali da utegne priti zaradi makedonskih in bol
garskih homatij 'do krvave vojske z Rusom. A 
tega se nam doslej pač še ni bati! 

( K i s l o  m l e k o )  d o b i t i  j e  n a  v r t u  k m e t i j 
ske šole na Grmu vsaki dan in sicer v navadnih 
latvicah po 10 kron, v malih latvicah pa po 3 
krone. Razun kislega mleka se lahko dobiva za 
zdravljenje tudi jutranje sladko mleko (izpod 
krave), kakor tudi ohlajeno sladko mleko in 
smetano po navadnih cenah. Za kruh, posodo in 
strežbo je skrbIjeno. 

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. avgusta 1895) 

Bencin bo 
še smradil 
Električni avtomobili le 

počasi v prometni 
vsakdan 

Čeprav je naftna kriza 
mimo, je njene poledice ču
titi še vsepovsod, pa naj gre 
za slabe ali dobre. Med zad
nje lahko brez dvoma uvrsti
mo tudi pospešena iskanja 
takih o.<iebnih prevoznih 
sredstev, ki bi jih ne gnal 
dragi bencin in bi hkrati ne 
smradila ozračja v taki meri, 
kot ga zdaj množica avtomo
bilov. 

Avtomobilski konstruk-
toiji po vsem svetu so se 
vr^ na raziskave električne
ga avtomobila. Pojavili so se 
mnogi prototipi teh vozil, 
nekaj jih izdelujejo že tudi 
serijsko, vendar pa konstruk-
toiji niso zadovoljni. Elek
trični avto noče in noče biti 
tak, kakršnega želijo naredi
ti. 

Predvsem so vsi modeli 
električnega avtomobila po
časni, slabo pospešujejo in 
ne zmorejo daljših voženj.^ 
Akumulatoiji se jim izpraz
nijo že po nekaj deset kilo
metrih in treba je čakati več 
ur, preden se spet na elek-
tnčnem omrežju napolnijo, 
izračunali so, da bi bil večji 
in trajneja vir energije prete
žak. . Da bi električni avto 
prevozil 200 kilometrov 
mestne vožnje brez polnje
nja, bi moral imeti akumu
lator, ki bi tehtal tono in 
pol. 

Med najuspešnejše elek
trične avtomobile, ki jih v 
nekaterih državah srečujejo 
sredi prometa, sodi Copper-
jev električni avtomobil. 
Dvosedežno in drzno obliko
vano vozilo lahko prevozi z 
enkratnim polnjenjem blizu 
180 kilometrov, potovalna 
hitrost znaša 64 kilometrov 
na uro, največja brzina, ki jo 
lahko razvije, pa 88. 

Strokovnjaki menijo, da 
vsa bodočnost električnega 
avtomobila leži izključno v 
raziskavah, katerih namen je 
najti dovolj lahak akumula
tor. 

Ali pričakuje, da mu bodo 
starši zavrteli najnovejšo ja
ponsko ploščo? 

Materino telo 
poje uspavanko 

Kaj storiti, kadar dojenček 
neusmiljeno joka in ga nič ne 
more {Potolažiti? Iz roda v rod 
so matere svojim otrokom pre
pevale uspavanke, da seje otrok 
pomiril in zaspal. Toda peti 
uspavanke sredi noči verjetno 
ni najbolj želeno in prijetno 
opravilo, pa imejmo otroka še 
t^o radi. 

Japonec Hajime Murooka po
nuja izredno zanesljivo sred
stvo, uspavanko najmodernejše 
vrste. Poskus je izvedel s preko 
500 dojenčki in izkazalo se je, 
da je tretjina otrok že po pol 
minute sladko spala, ostali pa 
so nehali jokati. Le kako mu je 
to uspelo? 

Preprosto! Na gramofon je. 
goložU ploščo in jo zavrtel. 
Čudni zvoki, ki so priliajali iz 
zvočnika so pomirili jokajoče 
malčke. Ta čudežna plošča je 
na Japonskem že v prodaji, nosi 
pa nenavaden naslov „Uspavan
ka v maini". 

Ne gre za nikakršno skrivno
st. Japonski ginekolog je s po
sebnim mikrofonom posnel 
šume, kakor jih sliši otrok, ko 
je še v materinem telesu. Mikro
fon je namestil v maternici pri
bližno na mestu, kjer ima otrok 
glavo, potem pa impulze ojačil 
in posnel. Tako je dobil zvočni 
zapis, ki ga dojenčki, ko se že 
rode, prepoznajo in jim daje 
občutek tiste varnosti, ki so jo 
čutili v maieiinem telesu. 

Seveda pa plošča m vsemo
gočna. Ce otrok joka zaradi bo
lečin ali drugih nepravilnosti v 
malem organizmu, ga je pač tre
ba odnesti k zdravniku, ne pa 
navijati plošče v neskončnost. 
„Uspavanka v mami" je name
njena zdravim dojenčkom. 

a 
i 

Pasja žalost 
„Kaj ti je Štefan, da se 

tako kislo držiš, saj si pasje 
dneve preživel na dopustu 
ob morju? " sem drezal v 
Hribarjevega Štefana, ki je 
sedel na klopci pred hišo in 
jezno s šibo tolkel po pesku. 

„Kakšen dopust neki? 
Povem ti, da je to prava pas
ja žalost, ko te tako ali dru
gače suvajo v zadnjo plat." 
je čemerno odgovarjal 

„Cemu mi tveziš take 
reči, ki niso za tovor ne za 
voz. V naši socialistični 
družbi kaj takega sploh ni 
mogoče," sem oporekal. " 

„Kakor hočeš. Nikjer na 
svetu tako grdo ne delajo z 
domačimi gosti kot pri nas. 
Ogovarjajo in pozdravljajo te 
večinoma po italijansko ali 
nemško. Ako naročaš hrano 
in pijačo po naše, te nihče 
ne sliši ali pa ne razume in 
dobiš nekaj čisto drugega. 
Se poliča vina si nisem mo
gel privoščiti, ker ga nianj 
kot en liter niso točili, pa 
sem ostal žejen, 

Zfl letos sem lepo planiral, 
oa me je uneslo. Prej smo le
tovali v raz/\ujanih hiHiaji . 

ali šotorih, kjer smo si mora
li sami iskati hrano in kuha
ti, zato sem se vračal domov 
še bolj utrujen kot prej. Le
tos sem si hotel privoščiti 
počitek kot treba. Naj še 
meni strežejo kot tujcem, a 
ni šlo. S plačo, regresom in 
prihranki nisem preživel niti 
en tedkn. Ostali smo brez 
novcev, zdaj bomo pa žviž
gali do konca meseca." 

„Potemtakem so bili tudi 
tujci udarjeni? " 

„Kje neki. Z njihovimi 
plačami in novci se lahko 
mastijo pri nas nekaj tednov 
in še ostalo jim bo." 

„Mesec bo hitro naokoli, 
pa boš spet dobil novce," 
sem ga tolažil. 

„Sgj to je tisto, kar tne 
skrbi. Naši izdelki gredo sla
bo v prodajo in imamo že 
velike zaloge. To je tako, 
kot bi ti v dežju stal s soljo v 
vrečah, pa je ne bi imel ko
mu prodati Ako so tudi 
drugi ostali brez novcev, ne 
vem, kdo bo od koga še ku
poval. " 

.  i, MAHmKKd^ 
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Amater našel 
dragocenost 

Leventhal je z detektorji 

iskal kovance, našel kij 

Morton Leventhal, 
Izraelec, ima po^bnega Kon? 
ka: v prostem času se po_ 
po poljih in ruševinali sed. 
izraelske države in s 
detektorjem m kovine iSče 
re kovance. Konec 
meseca pa se mu je nasnicl'. 
sreča. 

Med obiskom v kibucu- j 
živi njegova sestra, mu žili^^ 
dala miru. Odpravil se je^ 
lico kibuca in z detektoij^ 
iskal kovance. Izkopal je 
starih konzerv, ostankov^ 
jev in dmgili kovinskili 
tov, ki so jih vojaki 
zemljo — vse brez kake 
sti. Ko je že mislil odneha. 
detektor še enkrat 
znak, da pod zemljo 
ski predmet. Od kopal je 
plast in zagledal bronasta, 
drčke. Kopal je dalje in 
je imel v rokali bronasto a", 
no glavo. Zavil jo je v maj"": 
odnesel v kibuc. ' ' 

Druga na svetu — bronast 
Rimljana Hadrijana. 

Šele strokovnjaki, ki ^ji 
obvestilo prišli, so ugotoV"^ 
gre /ja dragoceno najdbo- .i  
terski arheolog je namreč 
pal bronasto glavo 
imperatorja Hadrijana, 
dal od 117. do 138. leta-
Izraelci je znan predvsen^ 
vojskovodja, ki je krva^' 
dušil židovsko vstajo v 2,5' 

Izkopavanja, tokrat 
na, še potekajo. Arheologi 
ne vaj o, da je na mestu 
nekdaj stal vojaški tabor-
li so še roko, poprsje 'p { 
drugih manjših delov kiPj 
bo kip v celoti i^^kopa" li 
s t a v r i r a n ,  b o  t o  d r u g i .  j  
nov kip v naravni velik'' j 
jih dosedaj poznamo. j 

Leventhalu pa je 
starine v z.ahvalo podanM 
starih novcev — saj te J 
iskal. 

Riše in piše: 

26. Strahota! Sne ž O1  ̂
opisati pekla, ki je djVF 0f 
šibko je pero, da bi * jv 

I ćopič, da bi to u podob 
na Himalaji taki vih»rJ' $ 
tedne. Samo čudež bi ^ 0i 
Čudežev na, kot ven>o» Jf 

[letju mlade tehnike JJp*\ 
cude/, bi moral, će 
zdrava naš« občana & II 
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f°d zglavjem KJER BOG ROKO VEN MOLI 
acenjamo danes na zadnji strani Priloge — tam, 
jer je skoraj dve leti tekla serija o gradovih in 
J i no v i h usodah — objavljati novo serijo: Andrej 
artelj in Jože Splichal bosta zapisovala zanimive 
°9odke iz dolge zgodovine znanih dolenjskih 

jjostiln. Pod naslovom „Prvi birt u Šentjer-
r»ej"; •" objavljamo danes prvi zapis; govoril bo o 

ecljevi gostilni v Šentjerneju in njeni več kot 
stoletni tradiciji. 

|..v90st'lne, ta nekdanja zbirališča ljudi in mrav-
ca družabnosti, hranijo v svojih spominih pre-

k® atere zanimivosti, drpbne in velike dogodke, 
So j'm bili priče oštirji; v gostilnah se je nekdaj 

kovala politika; gostilne so nekoč naoomebudie 
televizijo in kino; v gostilnah so poiskali nekdaj 
ljudje uteho za žalost in se v njih znali poveseli-
ti . . . 

Dobro kupčijo so potrdili v gostilni, ko je 
prišel na mizo Štefan; ko so potrdili ženitev, so šli 
v gostilno; stare kmečke praznike so počastili v " 
gostilni . . . 

Ljudje so imeli navado reči, da „bog roko ven 
moli". Tu so bila zatočišča popotnikov: trudnih 
in žejnih, lačnih in zaspanih. 

In o takih starih zbirališčih ljudi bo tekla be
seda v naši novi seriji. 

grozd 
kačjih jajc 
na postaji 

je |etQ 
,e So spomladi govorili, da bo letos kač-

lapo ' 90vorica j® govorica in marsikatera taka 
letojn

e, 'e mimo, ne da bi se uresničila. Več 
naPoveH C'090t*'<0V Pa dokazuje, da take ljudske 
trte »u-* 0prte na razna znamenja, niso vedno iz 

Pf 
kak0 ^atkim smo v časopisih lahko prebrali, 
Živj Li ustrašil avtomobilist, ki je zavozil na 
^di v®^ deset kač. Kdo bi rekel, da je 

Niht 
Učai' 

l>ovjič 
e pa ne bo mogel prepričati kmeta Janeza 

**%>dek'* Cučie m'ake pri Šentjerneju, da je tudi 
*go|; n s® mu je pripetil v petek 8. avgusta, 

len 'e in ni v zvezi 5 »kačjim letom". 
br5'ihsk Pov5ič na odlagališču leša na 
dal |ej 1 *e'ezniški postaji v Novem mestu nakla-

*a bipcdrom v Šentjerneju. Kakih 40 cen

timetrov globoko v lešu je osupel zagledal približ
no pol metra dolg grozd zlepljenih kačjih jajc. 
Bilo jih je okoli 150. 

Že ob samem pogledu na tak nenavaden prizor 
človeka spreleti srh. Povšič je razbil nekaj jajc in 
iz vsakfcja je zlezla za dober pedenj dolga kača. 

„Videl sem že precej kačjih jajc, ampak tako 
velikih in toliko skupaj zlepljenih v grozd pa še 
ne," je pripovedoval radovednežem, ki so se kma
lu nabrali tam okoli. 

Tudi inž. Jože Tršar iz novomeškega živilskega 
laboratorija skoraj ni mogel verjeti svojim očem. 
„Kaj takega v življenju še nisem videl, pa že več 
kot 45 let hodim po hribih," se je čudil. Inž. 
Tršar je vzel cela kačja jajca, da bo strokovnjak 
povedal, kakšne kače bi se v kratkem izlegle. 
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STOIKLUSIJIPnnilHU 
„če ni namenjeno, se pa tako naključi," je 

rekel ginekolog dr. Springer, ko sta na isti dan, 
v nedeljo 27. julija, v novomeški porodnišnici 
rodili sestri dvojčici Marija Goreč iz Breze in 
Viktorija Gabrijel iz Rodin pri Trebnjem. 

25-letni dvojčici, rojeni Planinšek, sta bili 
dan pred tem z možema na bivšem domu v Veli
ki Loki. Čeprav bi Marija morala roditi skoraj 
mecec pred Viktorijo, ji je rekla: „Le glej, da ne 
boš šla pred mano v porodnišnico . . ." Pa ven
dar je šla prva Marija. V nedeljo ob sedmih zjut
raj so jo pripeljali, ob pol enajstih pa je že povi
la hčerko Tanjo. Viktorija je prišla v bolnico 
popoldne in ob pol sedmih zvečer rodila sina 
Bojana. Ker je bil rojen 24 dni pred rokom, so 
ga za tri tedne odpeljali v ljubljansko bolnišni
co. 

Seveda se je vest o nenavadnem, dogodku 
takoj razširila po oddelku in čestitke srečnima 
mamicama so prihajale od vseh strani. Marija in 
Viktorija sta se nameravali tudi poročiti na jsti 
đan, vendar je ta načrt preprečila materina 
smrt; tako se je Marija poročila novembra lani, 
Viktorija pa februarja letos. Zanimivo je, da 
imata tudi obe materini sestri dvojčici, sicer pa 
v njihovi vasi ni drugih dvojčkov. 

Marija in Viktorija sta zaposleni v grosupelj
skem Motvozu in platnu — v istem obratu, nju
na moža sta oba Trebanjca in tudi njuna sedanja 
priimka se začneta z G: Gorenc in Gabrijel. 

In da bi bilo vse v slogu, se je potrudila še 
štorklja, ki je tisto nedeljo za Planinškovi dvoj
čici dvakrat priletela s „tovorom" .. . 

A. B. 

Leta 1971 je razpadla skupina, ki je takrat 
predstavljala eno najnaprednejših skupin svojega 
časa. V njej so igrali glasbeniki kot Dick Heckh-
stall-Smith, Dave Greensiade, Jon Hiseman, 
Chris Farlovve, Dave „Clem" Clempson, James 
Lutherland. Igrali so glasbo, k[ je pomenila 
mnogim ansamblom pot naprej. Šele kasneje so 
za njihovo glasbo našli izraz jazz-rock. Imeno
vali so se Colosseum. 

Po razpadu so šli vsi člani po svojih poteh. 
Clempson se je pridruži! Humble Pie, Greensia
de je ustanovil svojo skupino, Heckhstall-Smith 
je delal kot session glasbenik, Jon H iseman pa je 
ustanovil ansambel TEMPEST. Skupina je delo
vala v letu 1973. Njihova glasba pa je imela zelo 
malo ali nič skupnega .z glasbo skupine Colo
sseum. Igrali so glasen ročk in mnogi so dejali, 
da to ni bila glasba, ki bi ustrezala Jonovemu 
načinu bobnanja. 

Potem, ko je razpustil TEMPEST, je začel 
iskati člane za novo skupino. Prvi somišljenik, 
ki ga je našel, je bil 22-letni kitarist Garry 
Moore (včasih pri Skid Row). Da bi našla 
ustreznega organista in basista sta prirejala dol
gotrajne avdicije, na katerih sta preizkusila 
okrog 60 glasbenikov. Končno sta izbrala malo 
znana organista Dona Aireja in basista'Neila 
Murraya. Povsem slučajno sta našla še povsem 

neznanega pevca Mikea Starrsa in Colosseum " 
so bili zbrani. Jon pravi, da je z novimi glasbeni 
ki zelo zadovoljen. Zaenkrat še ni povsem jasno, 
kakšna bo glasba te nove skupine. Jonjaravi, c}a 
se njegove ideje še niso spremenile. Se vedno 
hoče ansambel, ki bi znal združiti petje z mož
nostjo improviziranja. Všeč so mu skupine kot 
Mahavishnu Orchestra, Larry CorrvelTs Ele' 
venth House, skupina BilJy Cob, hama. Pravi, da 
so to natanko take skupine, kot si jih predstav
lja sam, le da so brez petja. Izgrajujejo take 
strukture, ki so odprte vsaki obliki interpreta* 
cije, tako da glasba lahko raste na odru. Zaveda 
se, da traja precej časa, preden skupina doseže 
svoj zenit. Glasbenike je zbiral skoraj celo' leto, 
zato pravi, da naj bodo potrpežljivi tudi poslu
šalci. Preživljali so težko leto in večkrat je sko
raj izgubil pogum. 

Gramofonsko družbo so že našli in sicer 
družbo Bronze, za katero so snemali že original
ni Colosseum. Na jesen se bodo odpravili na 
svojo prvo turnejo, ki bo vključila tudi Evropo-
Obstaja tudi možnost skupnega nastopanja z 
Baker-Gurvitz Army in z Mahavishnu Orchestra-
Po končani turneji pa bodo začeli snemati svoj 
prvi album. Če lahko verjamemo Hisemanu,bo 
to skupina, ki bo ljubiteljem dobre moderne 
glasbe prinesla še veliko užitkov. 
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Fižol smo vajeni jesti kot 
običajno hrano, je pa tudi zdra
vilen, če ga pravilno pripravi
mo. Ker je v kožici semen in 
luščin precej kremenčeve kisli
ne, pospešuje fižol izločanje 
seča, vpliva pa tudi na sladkor v 
krvi. 

Iz drobno narezanih luščin 

pripravljamo čaj (10 gr na sko
delico vode), uporabljamo pa ga 
kot zdravilo pri vodenici, revmi, 
išiasu. Pomaga tudi za bolezni v 
mehurju in ledvicah, pa tudi pri 
kroničnih boleznih sečnih orga
nov. Tako pripravljen fižolov 
čaj koristi tudi sladkornim bol
nikom. 

Moka i? fižolovega semena je 

prav tako zdravilo. Suši nanrire 
vlažne izpuščaje na koži, oo 
kladki iz moke pa mehčajo trd 
čire in zdravijo mokre lišaje-

Zanimivo je vedeti še to, 
je prišel fižol k nam v 16. sto 
letju iz Amerike in da je traja"' 
skoro sto let, da se je zares udo 
mačil in razširil. 

Letos nismo in nismo dočakali običajne po
letne vročine z jasnim in ustaljenim sončnim 
vremenom, tako da smo nove poletne obleke z 
golim hrbtom nosile lahko kvečjemu nekaj dni 
na morju. Sredi avgusta že običajno močnejši 
dež ohladi vreme in misliti začenjamo na garde
robo, ki nas v prehodnem obdobju pelje k jese
ni. 

Če je dopust mimo in nas znova čaka vsak
danjik v službi, nam bo najbolj prav prišlo krilo 
z bluzo. To je večno uporaben del ženske garde
robe, ki pa ima v vsakem modnem obodbju le 
svoj poseben pečat. 

Povsem gladkih in izrazito moško — športno 

krojenih bluz ne bomo nosile več, razen na izle
tih, pač pa bomo na novih bluzah imele večje 
ovratnike, robčke in naborke. Novi rokavi sega
jo do komolca, lahko so dolgi, p? tudi tričetr-
tinski se močno uveljavljajo. 

Če kupujete krilo, ne pozabite, da je mode
ren črtast vzorec, karo je tako in tako vedno 
aktualen, pa tudi krilo s cvetličnim vzorcem ni 
pozabljeno. Črtast in karo vzorec, krojena po
čez, dajeta zanimive kombinacije, pas in žepi pa 
so droben modni dodatek, brez katerega ne gre. 

Zaljubljene v širša krila naj si le dajo duška, 
kajti na obzorju je že novi val: ozko oprijeto 
krilo. Ampak to bo šele v pravi jeseni. 

R.BAČER 

IJLJt 
SLADOLED 

Gostišče Prinovec sredi vi-
kendaškega naselja pri Šmarje
ških Toplicah je posebno pri 
otrocih priljubljeno zavoljo sla
doleda. Pravijo, da je tam dober 
in otroškemu okusu glede tega 
najbrž lahko verjamemo. Zakaj 
pa mama ne bi tako poslastico 
pričarala iz domačega hladilni
ka? Kot je povedala Irena Hri
bar, šolana kuharica iz tega go
stišča, je priprava sladoleda 
povsem enostavna stvar. Zato 
namreč, ker daje Podravka na 
trg že pripravljeno maso za vse^ 
vrste sladoledov, doma pa doda

te samo navadno vodo 
V Prmovcu je vsa skrivnost 

dobrega sladoleda v tem, da se 
točno držijo navodil Podravke. 
Takole delajo: 

„V posodo zli jemo maso za 
sladoled. Lahko izbiramo: va
nilijo, čokolado, marelice, jago
de, maline, ribez in še druge. 
Dodamo liter vode, z metlico 
ali mikserjtMTi dobro zmešamo, 
prilijemo še en liter hladne 
vode, spel zmešamo in pustimo 
stati najmanj 15 minut. To ma
so (lamo v stroj, doma pa v 

zmrzovalnik m sladoled 
mimogrede gotov. Za družinsj^ 
uporabo prodajajo tudi manj^ 
zavitke pripravljene mase. 
sladoled servirate, ga lahk" 
okrasite še s kupčkom tolč^n® 
sladke smetane." 

Enostavno, mar ne? 
pripravljen sladoled bo 
užival tudi tak, ki nima preve 
dobrega želodca, kajti sladole 
bo zagotovo svež. Nikakor 9^ 
ne smemo pustiti do naslednji' 
ga dne. Ko je sladoled gotov, 9^ 
čimprej poiejte. . ^ , 

R- P'i 
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NEMINUin 
Sko • 

jJl^j J ^spregledno temnjavo časa, ko je člove-
Dq- Lp ^"oyal in se zoperstavljal naravi in njenim 
^bsurri^ strastenn, smo priče zgodovinskih 
stoj nemalokrat ogrozili človekov ob-
nejša~"-!°^® zrnerom je bila tista temna, najtem-
'iudsk*^ k' zavirala napredek in uničevala 
bre^c v prav v ljudeh samih, v njihovem 
(JQ nekulturnem odnosu do napredka, 
krytQ anonimne;ga človeka, ki je nosil 
°dqra^HK^^ sveta na svojih ramenih in bil cenejši 

^ s katerim so gradili pira-
|rif|,i ' ^®^3kombe, gradove, in „sužnjev", s kate-^ 

TI pobitih vojakov. 
letno kozolec - kako never-
sovra?*^ - je bil deležen burnega obdobja 
^orjev h^ nerazumevanja; čeprav je že v Valva-
tegg '".^3sih - prav po zaslugi tega moža, vne-
Jir?i ®^'^'^°valca kranjske dežele — postal znan 
'^j^^vetovni javnosti. 

''jiva 'ahko zgodilo samo zato, ker neunič-
ogrjL sosedov na severu v nekdanjem avstro-
*elislcJr ni prenesla inovacije in iznajdi-

duha svojih podložnikov. 

že leta 1775 je tednik WKb (VVochentliches 
Kundschaftsbiatt des Herzogthums Krain), napa
dal in podiral — kakor je zapisal Jože Stabej — 
slovenske kozolce na dvainpedesetih straneh, za
govarjal pa jih je samo na desetih. Tako je porabil 
za kozolčjo pravdo skupaj dvainšestdeset strani, 
to je le dve strani manj kot štiri polne številke po 
šestnajst strani. 

Z vso silo in najtežjo gorjačo pa je mahnil po 
slovenskemu kozolcu Baltazar Hacguet, ki je bil 
med drugim tudi tajnik Kmetijske družbe v Ljub
ljani in je takole označil svoje stališče; 

„Če se bodo dali kmetje, ki jih je zavedla od 
nepomnijivih let običajna uporaba kozolcev 
(nemško der Harfen) pri branju teh opomb vsaj 
malce prepričati, upam, da opombe ne bodo 
brezuspešne. 

Kolikor vem, so kozolci posebnost samo deže
le Kranjske in jih pri prepotovanju drugih avstrij
skih dežel nisem videl; tudi tujci raznih narodov 
in pisci gospodarskih knjig ne vedo ničesar o njih 
ter jih ne omenjajo. Pomisli naj se, nadaljuje 

Hacguet, koliko tisoč mladih debel je bilo po
trebnih za veliko število kozolcev, ki so samo v 
okolju ure hoda iz Ljubljane, in kaj šele, če bi 
bilo Ljubljansko barje orna zemlja. Ali so naši 
gozdovi številni in obširni? Ali si bo z vinogradi 
prenatrpana Dolenjska kdaj opomogla, če ji jem
ljejo kozolci še vse preostalo upanje? Kozolci 
pač niso potrebne stavbe, drugače jih ne bi mogla 
pogrešati nobena dežela. 

Ker naprava kozolcev ni ravno poceni, bi si 
kmetje prihranili les in delo, torej nepotrebne 
izdatke, ki so kmetu tako zelo nujni in koristni 
drugod." In nadaljuje — „Kmet nima od kozolcev 
prav nobene koristi in nikakršnega prida, akorav-
no misli, da mu jo kozolec daje. Vsako zagovarja
nje kozolca je ničvredno in neutemeljeno; komo
lec je nepotrebna in zelo škodljiva naprava, ki jo 
je treba odpraviti. 

Z ničimer boljšim ne bi mogel zaključiti svojih 
opomb", konča Hacpuet obravnavo, „ko z nekim 
nagrobnim napisom, ki ga je kakor pravijo, vgre-
bel neki kmet v spomenik na kozolčjem pogori
šču potem, ko je bil že dolgo prepričan o veliko. 

"veliko večji škodi, ko pa o koristnosti kozolca, in 
ko je bil dodobra spoznal, da mu ni bil kozolec 
nikoli bolj sadoroden ko tedaj, ko mu je spogo-, 
riščnim pepelom pognojil zemljišče: 

TU JE GROBIŠČE KOZOLCA, KI JE ŠELE 
TEDAJ SLADKO ZAPEL, KO GA JE SPREME
NILA STRELA V PEPEL." 

V premišljevanju in iskanju gradiva o rasti in 
usodi slovenskega kozolca sem se dotaknil v Sta-
bejevi študiji „Gradivo za obravnavo o kozolcu 
na Slovenskem" samo na omenjeni primer — jih 
je pa gotovo še več in so tudi v drugih publikaci
jah — kar pa samo potrjuje avtohtonost in izvir
nost arhitekture „slovenskega kozolca", ki traja 
skozi stoletja, ne samo zaradi dvojne, trojne žetve 
in košnje v letu, ampak tudi zaradi stavbarske 
posebnosti. Saj je kakor svobodna, srečna ptica v 
pokrajini, v soncu in dežju in na prepihu resnična 
„HARFA V VETRU" z večno melodijo in govo
rico o usodah ljudi, ki jih ni več in so pustili v 
latah in tramovih stoletnih hrastov svoje sporo
čilo. 

JANEZ RUGAJ 
,,v s. 

^ alkoha^8rn Pr'meru mora službo zdravljene-
*e9a no-,0"^ Poskrbeti predsednik občine. Če 
^e$t0 

e a,i ne more, mora odstopiti in dati 
°Vno,Stemu' t0 zmore 'n hoče!" s trdno 

|V° Pod|^St'° r.e^e dr. Janez Rugelj in to svojo izja-
H je ;°Pi z udarcem pesti po mizi. Njegova 

^ vs >•' rr,0^na' kot Pest odločnega kmeta, 
^gotovi Zlv''enie bori z zemljo in naravo, da si 

"•da k SVo' Pr°stor ravno tam, kjer se je odlo-

L °notn 
eL 

°$t ^ ost< nepopustljivost, delavnost, dosled-
Pclentov° 2a^teva dr- Rugelj tudi od svojih 

ler^je, jjgj a'koholikov, ki so se odločili za zdrav-
VSg 

Se družbeno in moralno rehabilitirali. 

^a|e ie Značilnosti so se pri Janezu Ruglju po-
h ^'rno !^rat' ko je iz Brezovice hodil v šolo 
J*kova l a ^'r' leta 9a ie učila učiteljica Lu-
k6n^ine L3!er' se 'ma zahvaliti za vse znanje slo-
Nke 'kajti kasneje je hodil v glavnem v srbo-
E^'iico ° le" ^ Pe^em razredu je dobil novo 
k!° ir>a| °j'n. *e P° 14 dneh je bistri odličnjak 
r^nik'j 3 'e "ta nova" slaba učiteljica. Kratko-
N0, vervj stoP'l k šolskemu ravnatelju in mu mir-
i ^ ra?rP °dločno reke': »»Ali boste dali mene v 

he k/ed ali boste zamenjali učiteljico, sicer 
v

4 dojj 01 več prišel v šolo!" Ravnatelj je fanti-
^k cjari Poznal, vedel je, da je ukaželjen, da 
u ^itn t(*^e °d doma, da lahko ujame vlak, ki 
fs^ko^0 Pr'Pelje časopis, samo da ga že pred 

Prebere. Vedel je»tudi, da bo mali Janez 

naredil, kot je rekel; zato je malo premislil in 
fanta vzel k sebi - v šesti razred... Tako je 
preskočil peti razred in pridobil eno leto. Redno 
šolanje bi gotovo končal prej kot njegovi vrstniki, 
če ne bi prišlo do vojne. Še ne 13-leten je že 
vedel, kje je njegovo mesto, in začel delati za 
partizane na terenu, s 14. leti pa je odšel med 
borce. Namesto da bi po vojni nadaljeval šolanje, 
je moral ostati v armadi, kjer je preživel celih 26 
let. Najprej je služboval na vseh slovenskih mejah. 
Med službo je končal gimnazijo in potem še vo
jaško akademijo ter-postal zdravniški pomočnik. 
Vendar je vedel, da še ni dosegel vsega, kar si želi. 
Takrat pa so bile, če si bil v službi v armadi, 
možnosti za nadaljnji študij zelo majhne. V Sara
jevu se je 1954 na skrivaj izredno vpisal na zem
ljepis in zgodovino; ko so za to zvedeli njegovi 
predpostavljeni, je od komandanta sarajevske 
armade dobil pismeni ukaz, da se mora v treh 
dneh izpisati in prinesti potrdilo. „Takrat so bili 
čudni časi. Popoldne si lahko posedal v kavarnah 
in zabijal čas, študirati je bilo pa prepovedano," 
se danes spominja. 

Brž ko se je stanje izboljšalo, je izkoristil prvo 
priložnost. Čeprav je imel že 27 let in dva otroka, 
fe zaprosil za študijski dopust in se vpisal kot 
redni študent na medicino in študij 1962 v Ljub
ljani končal. Že med študijem se je odločil, da bo 
specializiral psihiatrijo. In za kar se je doslej Ja
nez Rugelj odločil, je vedno tudi izpeljal. Kot 

psihiater se je začel ukvarjati s problemom men
talnih motenj v armadi in se zavzemal za moder
nizacijo vojaške psihiatrije. „Skupinskega dela za 
nevrotike, alkoholike, delomrzneže, pohajkače in 
druge problematične mlade ljudi ni bilo." On pa 
se je zavzemal ravno za tak način dela. Analiziral 
je to stanje, napisal zaupno študijo, podal pred
loge za rešitev, ki so vsebovali ostre zahteve, ter 
to poslal zveznemu izvršnemu svetu. Ker pa pri 
najvišjih vojaških oblasteh s svojimi zahtevami ni 
uspel, je 1970 napisal prošnjo za demobilizacijo. 
Takrat je imel čin podpolkovnika. 

Službo je dobil na klinični bolnišnici za psihi
atrijo in se odločil za delo z alkoholiki. Postal je 
šef oddelka za zdravljenje alkoholikov, ki ga 
sploh še ni bilo in m je moral najprej ustanoviti. 
Tudi bolnišnica v Škofljici takrat še ni spadala 
pod ta oddelek. Brž ko je sprejel Hudolinovo me
todo in začel pri zdravljenju alkoholikov hoditi 
nova pota, so se nad njim začeli zbirati črni obla
ki. Njegov predstojnik mu je hotel vsiliti neko 
svojo metodo, še ne raziskano in opisano. Seveda 
dr. Rugelj ni popustil in proti njemu se je začela 
prava vojna. 

,,Tako odgovorno delo, kot je vrnitev zdravlje
nega alkoholika v družbo, iz katere je bil izrinjen, 
se ne sme zaupati le eni stroki, še najmanj pa 
psihiatriji; le-ta je namreč v preteklosti zagrešila 
prehude napake. Zato sem se zavzemal in zahte
val, da zdravljenje alkoholikov poteka pod kon
trolo in s sodelovanjem javnosti." 

Ko se je priključila Škofljica, je bil dr. Rugelj 
spet "na začetku: vzgojiti je moral zdravniški ka
der, uvedel nov način dela. Škofljica je postala 
odprta ustanova. „Vsak je lahko prišel tja in vi
del, kaj delamo. Pri nas nobene stvari nismo reše
vali med štirimi očmi, naše delo je bilo javno," 
zatrdi. ' 

Ljudje so začeli drugače gledati*na zdravljene 
alkoholike, ko so jih videli urejene, delavne, 
iskrene. To je začelo premikati družbeno zavest 
in ljudje so spoznali, da je iz alkoholikov možno 
spet narediti prave ljudi in dobre samoupravljal-
ce. Dr. Rugelj je dosegel, da so pri zdravljenju 
alkoHolika sodelovale družine in delovne organi
zacije, v katerih je bil alkoholik pred zdravlje
njem zaposlen; po vsej Sloveniji je organiziral klu
be zdravljenih alkoholikov. Ker je bil med 30-
članskim kolektivom na Škofljici edini komunist, 
je na njem ležalo tudi vse družbenopolitično de
lo. V treh letih ni bil niti enkrat na dopustu, 
vsega ^skupaj pa se mu je nabralo za 10 mesecev 
nadur. Neplačanih! 

Zato pa je danes v vseh občinah v Sloveniji več 
kot 120 klubov in skupin zdravljenih alkoholi
kov; njegovo metodo zdravljenja so sprejele vse 
občine, letos je dobila tudi strokovno priznanje 
na občnem zboru Slovenskega zdravniškega dru
štva. 

Kljub temu so tisti, ki so bili proti njegovemu 
načinu dela, začeli širiti laži o njegovi metodi in 
njega samega s stalinističnimi metodami hoteli 
spraviti na kolena: grozili so mu s suspenzom, 
dobil je dekret o prisilnem dopustu, sledila so 
magnetofonska zasliševanja, zbirali so podpise, 
zasliševala ga je komisija, v kateri ni bilo niti ene
ga komunista itd., itd. Iz Škofljice so ga premesti
li na polikliniko, kjer nekaj časa ni imel niti svoje 
ordinacije. Končno jo je dobil, vendar brez sode
lavcev, telefona in administracije .. . 

,,Hoteli so me spraviti na kolena, pa so se znr>o-
tili. Mislili so, da sem iz slabšega jekla," se mirno 
zasmeje dr. Rugelj. „Sklenil sem, da bom delal v 
vsakršnih pogojih. Sedaj, po enem letu, so mi na 
skrivaj montirali telefon — da ne bi zvedel pred
stojnik prof. Kobal. Neko pacientko sem vzel na 
zdravljenje tako, da je 7.ur na dan pri meni in mi 
vodi še administracijo." 

Tem pogojem je prilagodil tudi način zdravlje
nja svojih pacientov; vsak dan pride k njemu 15 
alkoholikov, ki so se odločili za zdravljenje, s svo
jimi zakonci. Vsaka skupina je iz drugega kraja in 
tako je spet pokrita vsa Slovenija. V letu dni je 
organiziral 5 enotedenskih seminarjev, ki se jih je 
udeležilo okoli 400 zdravnikov, socialnih delav
cev in medicinskih sester iz vse Slovenije. 

Za metodo zdravljenja dr. Ruglja pa govori 
tudi preko 120 klubov in skupin z okoli 3000 
zdravljenci, to pa pomeni 3000 družin, iz katerih 
so pregnane nesreča, mrak, propad in v katerih je 
spet doma življenjska radost. 

Y t 
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Po vsej Sloveniji je moč v trgovinah -kupiti 
belokranjske pisanice, vezene prtičke iz domače
ga platna z rdeče-modrim belokranjskim vzor
cem, bogato okrašene ženske bluze in moške sraj
ce, lutke, oblečene v. belokranjsko nošo; po mno
gih šolah in kulturnih društvih folklorne skupine 
hranijo in še uporabljajo izvirne belokranjske no
še iz doma stkanega platna; spet so med mladino 
moderni doma spleteni cekarji iz ličkanja — 
skratka, predmeti in izdelki starodavne ljudske 
obrti ali predmeti, ki so povezani s starimi ljud
skimi običaji, privabljajo marsikaterega kupca, 
mad njimi še posebno tuje turiste. 

Prav ti predmeti so hkrati tudi tisto, kar daje 
naši ožji domovini svojsko obeležje, tako da bi 
Bele krajine brez pisanec, domačega platna in 
rdeče-modrih vezenih skoraj ne moremo pred
stavljati. Tudi vtisa, da so ti predmeti odraz še 
vedno živahne ljudske tvornosti, se človek težko 
znebi. Pa vendar ni tako . . . 

pO novi cesti 
za minulim 

Zaman bi v Metliki, Črnomlju, Semiču in dru
gih krajih iskali ljudi, ki še tako, kot so njihovi 
predniki^ znajo narediti vse, kar potrebujejo: od 
obleke, perila, zaves, brisač, prtov do kolovrata. 
Takih ljudi ni več. Ostali so za tokom zgodovine 
kot spomin in le zelo redki posamezniki se lahko 
pohvalijo s spretnostjo svojih dedov. 

Še najdlje je domača ljudska obrt ostala živa v 
Adlešičih, prijetnem kraju ob Kolpi. Bili so dolgo 
odmaknjeni od večjih naselij, niso imeli svoje in
dustrije, zato so tudi same razmere omogočale, 
da so še v vsaki hiši imeli statve, da so vsa vaška 
dekleta znala presti, vesti, tkati in šivati. Adlešiči 
so živeli na robu dogajanja, Adlešiči so bili oaza 
starožitnosti. 

Alojz Cvitkovič, živi kronist domačega kraja, 
takole pravi; 

,,Včasih je tu okoli cvetela ljudska obrt. Rev
ščina, pomanjkanje denarja, odročnost — vse to 
je sililo ljudi, da so si morali znati sami narediti 
vse potrebno. Pa tudi izročilo je bilo v naši okoli
ci močno. .Še pred vojno in prva leta po njej so 
bili Adlešiči res nekakšna oaza starega življenja. 
Zdaj je seveda vse drugače!" 

Nova asfaltirana cesta nama ni odprla poti v 
svet, ki sva ga iskala . . . 

'kmalubom 
zaprlatoruarno' 

v Adlešičih sva na domu obiskala Marijo Jak-
levič, za kMero so nanr^ vedeli povedati ljudje, da 
je edina, ki v vsej okolici še zna domovini svojsko 
obeležje, tako da si Bele krajine brez pisanic, do
mačega platna in rdeče-modrih vezenin skoraj ne 
moremo predstavljati. 

„Mojo ženo iščeta? Ja, doma je, doma," je 
prijazno dejal in povedal, da imata dostikrat 
obiske. Ljudje iz vse Slovenije, pa tudi tujci naj
dejo pot do njihove hiše. 

„Pred kratkim so bili tu Nizozemci. Ne vem, 
kako so zvedeli, da moja žena dela pisanice. Prišli 
so in nekako smo se sporazumeli." 

Stopili smo v hišo. V oči so nama takoj padle 
pisane barve pisanic v škatli na peči. Bilo jih je že 

za lep kup in kd sva jih malo pobliže pogledala, 
se kar nisva mogla odločiti, katera jfe lepša. 

„Letos sem jih naredila manj kot prejšnja leta. 
Zdaj ni pravi čas za to delo; še vedno moram kaj 
postoriti na doniačiji, čeprav težko hodim. Pred 
dvema letoma sem namreč padla z lestve in si 
zlomila kolk. Povrhu vsega pa sva z možem že v 
letih; oba jih imava 75." 

Tako je začela pogovor še živahna in prijazna 
gospodinja Marija, ki ji mož po belokranjsko pra
vi Mare. 

,,Bojim se, da bo pisanje odmrlo, ko bom jaz 
zaprla „tovarno". Jaz pišem že od mladih nog. 
Naučila me je mati. S 17 leti sem prodala svoje 
prve pisanice, ki so romale celo v Ljubljano. Tudi 
v Novo mesto sem jih nosila za veliko noč. Pisani
ce smo včasih delali samo za to priložnost. Ob 
veliki soboti so šle za med. Zdaj pa ljudje kupuje
jo pisanice kot spominčke ali okrasne predmete " 

Odšla je po svoj „pisalni pribor" da bi nama 
pokazala, kako izdelovanje pisanic poteka. Prine
sla je špiritni gorilnik, pisač, prazna jajca in škat
lico s čebeljim voskom. Med pisanjem nama je 
razlagala: „V jajce sem najprej naredila luknjici, 
da sem spravila ven beljak in rumenjak. Potem ga 
prvič popišem z voskom, ki ga segrevam nad pla
menom. Vosek oblikujem v paličice in jih vložim 
v pisač, da lažje rišem. Potem moram jajce obar
vati rdeče, še enkrat rišem vzorce in končno dam 
jajce kuhati v črno barvo. Tako je pisanica goto 
va." 

Včasih so ženske pisanice delale samo iz pol
nih jajc. Šele ko niso bile več vezane na krščanski 
praznik,, so prišle do veljave pisanice iz izpraznje
nih jajc. Ob tem pa je tudi izdelava lažja, saj pol
na jajca rada popokajo. 

„Vidite, zdaj je postopek malo drugačen. Moja 
mati je jajca barvala še z zvarkom iz čebuljih li
stov, jaz pa uporabljam moderne barve. Tudi 
vzorci so bili enotnejši." 

Marija je ,,pojamrala", da ima težave pri nabavi 
voska. Kvalitetnega čebeljega voska ni lahko do
biti, za pisanje pa je prav tak edino pravi. 

Na tak način torej nastajajo belokranjske pisa
nice. Čeprav jih naredi tudi po več tisoč na leto, 
jih je premalo za vse, ki bi jih radi odkupili. Naj
več jih gre v ljubljanski Dom, precej pa jih odku
pijo kupci kar na njenem domu. Nikakor nama ni 
šlo v glavo, kako Amerikanci, Nemci, Avstrijci in 
Nizčzemci zvedo za to zadnjo „pisačico". 

Kaj bo, ko Marija Jaklevič ne bo več pisala^ 
Kdo jo bo zamenjal? Mar tista dekleta, ki so se 
pri nji nekaj časa učile te stare veščine, a so pre
kmalu odnehale? Zmogle so največ 25 pisanic, 
potem pa so pustile vse skupaj vnemar. 

nekdaj v vsaki 
hiši,zdaj... 

CAS, 
TKE 
NITI 
SPOMINM 

Iz ognja druge svetovne vojne, ki je težko pri
zadela tudi prebivalce v okolici Adlešičev in Ad-
lešičane same, so rešili le malokatere od nekdaj 
številnih statev. Ta naprava je bila doma v vsaki 
belokranjski hiši, saj je bila nepogrešljiv pripom
oček domačij. Na njih so tkali domače platno, ki 
so ga uporabljali za oblačila, prte, rjuhe, brisače, 
skratka za vse. Po vojni so statve za nekaj let še 
zapele staro pesem, potem pa so obmolknile in 
sedaj razložene samevajo na podstrešjih. Pokriva 
jih prah pozabe ... 

Statve se oglasijo od časa do časa samo še pri 
Mariji Cvitkovič v Adlešičih. 

Na poljih Bele krajine le še zelo poredkoma 
vzcvetijo plavi leneni cvetovi, ki so se v popoldan' 
skih pripekah zapirali. Zanje je prišlo večno po
poldne. Tudi konoplje ni več videti. In z njimi je 
izginila pesem „tukačev", nič več se na pokoše 

nih travnikih ne rosi lan, dekleta strtih vlaken ne 
belijo s pepelom v jutranji zmrzali, utihnil je po
govor predic, fantje svojim dekletom ne rezljajo 
več preslic. A vendar se domače belokranjsko 
platno, za katerega je bil potreben ves ta dolgi 
postopek, še dobi. 

Marija Cvitkovič. tke platno na svojih statvah iz 
stare zaloge povesma. 

,,Čeprav je zanimanja za izdelke iz domačega 
platna veliko, delam le še "jaz na način, kot me je 
učila mati. Platno sama stkem, vezem, krojim, 
šivam. Moje izdelke odkupuje Dom, številni pa so 
tudi naročniki narodnih noš iz šol in folklornih 
skupin." 

Marija Cvitkovič je živo pripovedovala o nek
danjih časih, ko so se dekleta zbirala v njihovi 
hiši na prejo, o lepih, a tudi težkih opravilih okoli 
tkanja. Izdala pa nama je tudi skrivnost, da dekle
ta oblek iz domačega platna niso kaj preveč ma
rale. Koma'j so čakale, da so si lahko kupile črno 
krilo. Podobno so tudi fantje raje nosili pobarva 
ne hlače. Bilo je, kot da bi se sramovali grobih, 
doma stkanih belih oblek. Veliko bolj so cenili 
tovarniško robo. 

„Predno sem šla v šolo^ sem že predla in tudi 
tkati sem kmalu znala. Še danes pri tem delu 
uživam, sicer bi vse skupaj opustila, ker je delo 
počasno, zamudno, sam izdelek pa nima prave 
cene. Mlada dekleta niti nimajo časa, da bi se 
ukvarjale s to staro dejavnostjo, čeravno marsi
katera še zna. Veliko bolj preprosto je kupiti kot 
pa sam narediti." 

Od 1960 do 1970, ko je bilo v tem predelu 
Bele krajine težko tiajti zaposlitev, je 200 deklet 
iz Adlešičev in okolice vezlo prtičke za prodajo. 
Zdaj so se zaposlile in nimajo časa niti veselja. 
Kupcev za te izdelke pa je še vedno dovolj. Lju
dje radi kupujejo zavese, prte, okrasne prtičke in 
drugo za počitniške hišice, opremo dnevnih sob 
itd. Domača roba je cenjena, pričeli smo jo spo
štovati, žal pa jo moramo večkrat kupiti kar v 
trgovini kot ponaredek; tovarne že uporabljajo 
ljudske vzorce za svoje izdelke. 

Marija Cvitkovič nama je pokazala vse tri raz
lične veze: belokranjski vez — tkaničenje, križni 
vbod in ažur. 

,,Pravo belokranjsko tkaničenje pozna samo 
dve barvi, modro in rdečo, naj bo na srajcah ali 
na prtičkih Tovarniški izdelki imajo tudi druge 
barve, zato niso pravi." 

Med drugim je doma izdelala že veliko moških 
in ženskih narodnih noš. Sama hrani nekaj svojih, 
sinovih in ličerinih, druge pa gredo v Celje, Ljub 
Ijano ter druge kraje po vsej Sloveniji. Letos je za 
osnovnošolske folklorne skupine sešila okoli 100 
belokranjskih narodnih noš. V večini so te noše 
iz kupljenega platna, le redke so iz pravega, nje
nega platna. 

na roke narejeno 
mora biti 

v Adlešičih sva našla tudi Franca Požeka, ki 
bojuje samoten boj z industrijo. V svoji tesni, 
prenatrpani delavnici, izrezuje iz lesa pipe za 
sode. 

Živahen 74-letni možakar, ki je bil med vojno 
kar štirikrat obsojen na smrt, je takole dejal, ko 
sva ga vprašala, zakaj sploh dela pipe: ,,Dokler bo 
na svetu vinska trta, tako dolgo bodo potrebne 
tudi pipe. In moje pipe so dobre. Kakšne pa naj 
bi bile, ko pa ponje prihajajo vinogradniki z vseh 
koncev. Ta stvar mora biti narejena na loke. V 
tovarni delavec prime kos lesa v roke, stroj zavrta 
in končano je, jaz pa vsak kos lesa dobro pogh? 
dam in premislim, kam in kako bom zavrtal." 

Požek se je tega opravila sam naučil. Vedno je 

imel veliko veselja z raznimi orodji in ta^ 
počasi postal pravi mojster za les: Poskusil  ̂  

še s kovaštvom in ni mu treba h kovaču, M 
potrebuje kakšen železen del. Izpod njegoV|f1 

so zrastli celo stroji za obdelavo lesa. J, 
„Vsega se lotim. Znam narediti tudi * ta  

t  

ampak to lahko kar pozabim. Ni ga človeka-
jih danes potreboval. Taka je stvar, staro |Z , 
ra ... Tu in tam, po potrebi, postavim še rt1" J 
naprave ali žago. Moje roke se dela ne M. 
Nihče mi ne bo nič podaril, za življenje si rt10 

prislužiti sam." 

stareroke 
za novecekarjC\ 

Ko sva se vračala iz Adlešičev, sva s > 
no zvedela, da so v Gribljah podrli staro 
je zaprta samevala od začetka tega stoletja. r-
prebivalci so se tako kot premnogi Belok^j 
izselili v Ameriko in se niso nikoli več vrn'1 
stara hiša, ki bo dala temelje novi, se naH 
zdela kot podoba tiste Bele krajine, ki sva j" 
la. Starega ni več, so satno sence preteklosti j 

V Gribljah sva našla tudi Marijo in Jurija' 
ča. Marija plete iz ličkanja cekarje, Jurij Pa 

poseda pred hišo in neprizadeto gleda v  j 
Ostali so mu spomini na čase, koje v svoj'K, 
ski delavnici izdeloval predmete za vsakdani 

bo, med katere sta sodila tudi kolovrat 
Doma hrani primerek kolovrata, ki ga je še P . 
no lično izdelal. Kolovrat bodo njegovi 
odnesli v novi dom — postal bo okrasni Pre  J Jlpi 

Roke Marije Jaklič so nekdaj tkale, Pre  ^ 
zdaj pa pletejo cekarje. Tega je ni nauči'3 .jI 
ampak bratov sin. Nove spretnosti so se Pr5i{; 
ro navadili in prekosila je svojega učitelja- JJP 
let ovija ličkanje na lesen model in kakor j 
nekdanjih časov se v bočno stran cekarja P , 
skromen ljudski vzorec. . J 

„Tudi jaz sem tkala platno, da so ime'1 ° • 

kaj obleči. Nič mi ni žal, da je tega konec- J 
naporno in zamudno.. Še cekarjev ne b° J (  

dolgo delala. Roke me ne ubogajo. Te9a'ey 
naredila za vnukinjo. Mlada dekleta jih se Lfl | 
rada nosijo. Menda je moderno imeti t | 
kar..:" N/ 
- Tone Jaklič, njun sin, že več let dela v 

ji. Rad se vrača domov, kjer ima družino- • M* 
Ija se, da se vrne za stalno. Spominja se o1' 
let, ko je nosil hlače iz domačega platna 1 

njemu ni žal, da tega ni več. 
„Kadar sem se podil po vasi, sem bil ve 

Ijen od grobega platna," se-je pritožil. . • i 

samo za okras 
Potovanje v čase, ki jih ni več, in 

slednjih senc preteklosti sva zaključila 
mi občutki. To, kar danes cenimo ^ot 
zapuščino naših prednikov, kar v |jj 
kot mrtvi, neral)ni predmeti še nosi P' ^ | 
tvornosti, se je izkazalo za okrasek, '-j^''' 
bi izročilo lahko ohranjali živo, se mu 
Preveč jih spominja na trdo vsakdanjost P^^^ 
sti, ki le nam pomeni romantično 
dobo idilične skupnosti. Nostalgija 
človeka ne more vrniti starega - upanje v 

v e č j e .  r a P ^ I i  

M. 



Med pogovorom je Cvitkovičeva preslico zasadila 
kar v rob naslanjača in urno pričela sukati nit. 
Včasih so dekleta in žene pri preji preživele lepe 
ure: pogovor je tekel o strahovih, ljubeznih in 
starih bajkah. Običajno so po končani preji še 
zaplesali. 

Paličico voska Marija Jaklevič segreva nad špirit-
nim gorilnikom in potem z njo piše po jajčnih 
lupinah. Vzorce si sama izmišljuje, kakor ji pri
dejo na um. Se najraje dela ob večerih, ko je 
sama v izbi in ima popoln mir. Iz njenih rok so 
prišle že mnoge pisanice in sama pravi, da jih ne 
bi mogli zlepa prešteti. 

Takole plete cekarje Marija Jaklič. Na lesen mo
del napne vzdolžne niti iz ličkanja, mednje pa 
vpleta širše oblikovano ličkanje. Nekdaj so njene 
roke predle, tkale, trle lan, šivale obleke otro
kom, zdaj v pletenje cekarja le sem ter tja zaide 
ljudski vzorček kot spomin na stare čase. 

To je eden kolovratov, ki jih je naredil Jurij Jak
lič. Že 78 let življenja šteje in časi, ko je ob 
petrolejki delal v svoji delavnici, so samo spomin. 
Njegovi sinovi vedo povedati, da je bila delavnica 
brez pogonske energije in so marsikatero uro 
morali v nji poganjati preproste kolarske stroje. 

Samouki mojster Franc Požek se loti vsakega de
la, naj si bo to kovaški ali mizarski posel. Po vojni 
je v vrečah sladkorja dobil iz Amerike strokovno 
literaturo. „Angleščine ne razumem, ampak že 
slike same so mi veliko povedale," je pojasnil 
živahni možakar. Ameriške knjige je potem poslal 
znancem. Baje so jih prevedli in uporabili za 
učbenike. 

Prvi dom je Andrej Cetinski ImeLv Banji 
Loki, kjer je bila za predvojne razmere precej 
razvita kulturna in telesno-vzgojna dejavnost. 
Lutkovno gledališče in društvo Sokola sta prite
govala veliko mladih, ki so ob učenju in delu 
dali kaj tudi na krepitev duha in telesa. Zatega
delj je Andrej, kmečki sin, dokaj hitro našel pot 
tja, kjer so vznikale napredne misli in so poga
njale kali velikih dejanj. 

Zadnja leta pred vojno se je Andrejev oče 
zaposlil v Zagrebu, zato je tjakaj odšel tudi sin 
in se začel učiti natakarskega poklica. „Bival 
sem v okolju, ki je bilo prepredeno z napredni
mi idejami KP; komunisti so postajali tudi naj
bolj preprosti ljudje. Nasproti nazadnjaštvu in 
izkoriščanju je stalo pravo revolucionarno vzdu
šje, ki ni obšlo ljudskih množic in je vzkipelo ob 
razpadu stare Jugoslavije. Tako sem se napred
nih političnih pogledov navzel tudi sam; nisem 
pa takrat bil še nikjer ,zavezan'." 

Začetne mesece vojne ja Andrej Cetinski še 
zdržal v Zagrebu, sredi jeseni 1941 pa se je vrnil 
domov. Precej je navezal stike z Osvobodilno 
fronto; raznašal je Slovenski poročevalec in po 
prihodu partizanske enote na Stružnico je delo
vanje razširil še na druge oblike osvobodilnega 
gibanja. Ob oboroženem ljudskem odporu. v 
tamkajšnjih krajih spomladi. 1942 je Andrej že 
15. marca stopil k partizanom, ki so se nahajali 
na Stružnici. „Devet nas je prišlo tisti dan. Zve
čer ob ognju smo morali komandirju voda pove
dati osebne podatke; zanimalo ga je tudi, 
kakšna partizanska imena hočemo imeti. Tedaj 
je pristopil mitraljezec Jaka, me prijel za ramo 
in dejal: ,Ti boš moj pomočnik — in Lev boši' 
Po živalih je določil imena tudi drugim." 

Tako je bil Andrej Cetinski najprej Jakov 
pomočnik, potlej pa je tudi sam postal mitralje
zec v kočevskem bataljonu. „Ognjeni krst" je 
doživel v bitki pri Štalcerjih, ko so iz zasede 
napadli dva avtomobila Italijanov. „To je bila 
prva akcija neizkušenih fantov; neizkušenih za
to, ker še nihče od nas ni bil pri vojakih. Kljub 

"temu da je bila precej neuspešna, saj nismo 
imeli dovolj orožja in opreme, je bila akcija za 
Italijane, ki česa podobnega niso pričakovali, 
veliko presenečenje. Dokazali smo jim, da ne 
bodo imeli miru pred partizanskim gibanjem." 
Da je bilo res tako, se je še kako pokazalo juni
ja, ko je bataljon napadel italijansko postojahko 
v Banji Loki. Med jurišem, v katerem so partiza
ni zavzeli več bunkerjev in ob precejšnjem šte
vilu italijanskih vojakov zajeli tudi njihovega 
komandirja čete, se je še posebej jzkazal Andrej 
Cetinski. 

Po prehodu v Cankarjevo brigado je postal 
komandant 1. bataljona, ki je bil, prekaljen v 
nenehnih bitkah, predlagan celo za ustanovitev 
1. slovenske proletarske brigade. Pogosto se je 
zadrževal v okolici Novega mesta. Dolenjskih 
Toplic in Uršnih sel, ustavljal pa se je tudi na 
Drganjih selih, ki se jih živo spominja. „Borci 
smo se veliko zanašali na kmete in preproste 
ljudi, ki so pomagali, kolikor je bilo v njihovih 
močeh. Njihovo zaupanje nas je bodrilo v mo
ralnem in političnem prepričanju. Kdo bi poza
bil .partizanske matere'! Povsod so bile, le dr
ugačna imena so imele. In ena med njimi je bila 
tudi Krenova mati z Drganjih sel. Kar je imela, 
to je bilo tudi naše; zanjo smo bili ,partizanski 
otroci'." 

Iz bitke v bitko se je izkazoval ne le s pogu
mom,temveč Jtudi s spretnim vodenjem bataljo

na, zategadelj je bil postavljen za namestnika 
komandanta Cankarjeve brigade. „Že prej sem 
se najtežje ločil od mitraljeza. Sploh si nisem 
mogel zamišljati, da bi lahiko zapovedoval bor
cem. Pa sem fant s kmetov prišel do spoznanja, 
da so tudi izkušnje ,šola'.'V meni se je krepil 
čut odgovornosti, ki je z vsako dolžnostjo po
stajal še večji. To in zaupanje, ki si ga pridobiš z 
delom, je bila osnova vsega nadaljnjega povelje
vanja." V bitkah na Trnovcu, Suhorju, pri Pod-
bočju in Pleterjah, v napadih na Metliko, Sent-
rupert, Kočevje in Žužemberk, pa v bitkah za 
Žumberak in še v toliko drugih je dokazal, da se 
je iz „neizkušenega fanta" prelevil v nepremag
ljivega bojevnika za pravice ponižanega ljudstva. 
„Imel šem veliko srečo, da sem bil le trikrat, in 
to zmeraj lažje ranjen. Te sreče se popolnoma 
zavedam šele dandanes, kajti med narodnoosvo
bodilnim bojem, ki se je kot celota menjal hitro 
iz ene v drugo skrajnost, ni bilo prilike razmiš
ljati o kakršnih koli notranjih občutkih." 

Po prihodu 14. divizije na Štajersko je bil 
imenovan za komandanta 11. brigade, ki je bila 
po hudih bojih precej oslabljena. V manj ko 
mesecu dni jo je tako utrdil, dg je postala ena 
najboljših partizanskih enot v tistem predelu 
domovine. Z njo se je boril za osvoboditev Sa
vinjske doline, njegovi borci so uničili železni
ško progo med Mariborom, Dravogradom in 
Šoštanjem, med pohodom brigade na Dolenjsko 
pa tudi utrjeno nemško postojanko ob Savi. 
Zatem je glavni štab Slovenije določil Andreja 
Cetinskega za komandanta operativnega štaba 
6. in 11. brigade, potlej je postal še komandant 
12. brigade in na začetku 1945. leta Skupine 
štajerskih odredov, med zadnjimi bitkami za 
osvoboditev domovine pa je poveljeval brigadi 
Mirka Bračiča. 

Med vojno ni nikoli niti pomislil na to, da bi 
po osvoboditvi ostal v JLA. Pa se je kljub temu 
naključilo tako in velik vpliv pri tem so imeli 
zapleti okoli meja in pozneje Informbiro. 
Andrej Cetinski, ki se je sredi vojne vihre te
meljito naučil vojaške „abecede", ob vsem tem 
pač^ ni hotel stati križem rok. Vpisal se je v 
POŠ, končal vojaško akademijo ter z znanjem 
docela premagal,,neizkušenega fanta". Potlej so 
sledila odgovorne dolžnosti, med drugim je bil 
tudi komandant brigade, načelnik divizije in 
operativnega oddelka armadnega območja, pre
daval je na višji vojni akademiji, dandanes pa je 
generalmajor v komandi ljubljanskega armadne
ga območja. 

Andrej Cetinski, ki je v zgodovino narodno
osvobodilnega boja neizbrisno zapisan kot ne
ustrašen borec in od oktobra 1942 naprej tudi 
komunist, je bil 27. novembra 1953 proglašen 
za narodnega heroja. „V najtežjih dneh so okoli 
mene nenehno padali junaki, umirali heroji. 
Nisem prepričan, da sem storil kaj več kot dru
gi, zato mi pomeni priznanje, ki sem ga dobil, 
tudi priznanje vsem mrtvim in živim iz veličast
nega boja za tisto, kar imamo. In to moramo 
ohraniti. V skladu s samoupravno ureditvijo je 
SLO ena največjih vrednot, ki se glede na revo
lucijo, kakršno smo izbojevali, ne razlikuje veli
ko. SLO je v vseh ozirih temeljito izpopolnjena 
oblika partizanstva, ki sloni na izkušnjah pre
teklih desetletij. Izkušnja je tudi sleherni dan, 
graditi je treba še naprej, kajti zavedati se mora
mo, da bolj ko bomo pripravljeni, enotni in 
vztrajni, manj bo verjetnosti, da bi kdo posegel 
po svobodi, ki smo si jo izbojevali s toliko gor
ja." 

DRAGO RUSTJA 

cANBRET 
CETINSKI 

CLEV 
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Takrat, ko sem še verjela v večno ljubezen, je 
prišel brez besed. Ni me objel. Sedel je h klavirju 
in roke so strastno udarjele po tipkah. Zveneli so 
glasovi, razlivali so se po sobi, odbijali so se od 
sten. Zveneli so mi v srcu, v njih sem čutila nje
govo bolečino in radost, njegovo večno ljubezen. 

Slonela sem ob klavirju in zrla vanj. La palo-
ma! Pesem večne ljubezni! Zapela sem jo. Najprej 
mrmraje, nato glasneje, še glasneje. Glasovi klavir
ja so se umaknili v ozadje. Zapel je tudi on. Pela 
sva skupaj. Pesem o večni ljubezni! Obraz mu je 
žarel. Iz oči mu je žarela sreča. Žarelo hrepene
nje. 

Zazvonilo je. Sedla sem na klop za njim. Gle
dala sem učitelja, a videla samo njega, slišala le 
glasove klavirja in odmeve najinega petja. 

K maturi sva šla z nageljni na prsih. Polna stra
hu. Zaigral je La palomo. Strah je minil. Prazno
vali smo slovo. Zadržane solze, skrita bolečina. 
Nisem sedela ob njem, ta večer ne bi prenesla 
njegove bližine. Nisem govorila z njim, le želela 

sem si, da bi še enkrat zaigral La palomo. Slišal je 
željo brez besed, zaigral je. Dolgo, strastno je 
igral. Zamaknjen, nikogar ni videl. Glasovi so pla
vali nad gladino morja in izginjali pod zvezdnato 
nebo. Po licih so mi polzele tople solze, bolečina 
je izginila, prevzelo me je tiho hrepenenje/Slovo 
ni bilo težko ob misli na večno ljubezen. 

Razšla sva se. Z mano je šla La paloma, večna 
ljubezen. Minilo je veliko let. Igrali in ljubili so 
me drugi. Nobena pesem ni bila tako lepa kot La 
paloma. Nihče ni igral tako kot on, ki je bil daleč 
stran. Čakala sem nanj, iskala sem ga. Tiho sem 
ga vabila iz dalje. Slišal je. Prišel je. Sedel ja za 
klavir in zaigral La palomo. Nisem spraševala, 
kod je hodil dolga leta. Vse je povedala pesem o 
večni ljubezni. 

Minilo je veliko let. Življenje me je metalo ob 
tla. A La paloma še zveni v srcu. Tiho, neslišno. 
Nikoli ne izzveni. Se verjamem v večno ljubezen. 

MIŠKA 
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MUZIKA 
Največ smole imamo z gasil

skimi veselicami. Če je še taka 
suša in jasno vreme, se bo na 
veselici prav gotovo ulil dež in 
prepodil obiskovalce. Prireditev 
je treba ponoviti, kajti pijačo in 

' jedačo vsak nerad sprejema na
zaj. Temu sledi teden tekanja za 
godci. Vsepovsod se pulijo za
nje in še dragi so. Če bi najeli 
takega iz zakotne gostilne, bi 
gostje brž ušli, ker bi kar naprej 
ponavljal par ali viž pa bi po 
stari navadi nadlegoval in pro
sjačil s klobukom v roki. 

V eni od takih stisk je nekaj 
mladincev na sestanku pre(;llaga-
lo: „Kupite nam instrumente, 
pa bomo igrali." 

Vplivni možje so predlog 
sprejeli najprej z nezaupanjem, 
potem pa le nabavili instrumen
te za cel orkester. Fantje so 
pridno vadili in se pripravljali za 
nastopanje. Nihče ni v domači 
hiši prerok, zato so tudi odšli 
igrat najprej drugam. Poslušalci 
so bili zadovoljni in fantje so 
želi polno hvale. Ker so bila 
gostovanja pogosta, so potrebo
vali zase in za Instrumente pre

voz. Dobili so star in betežen 
avtomobil, ki ga je bilo treba 
večkrat žgečkati v drobovju, 
vendar je potlej vlekel kot laška 
mula. 

Leto je prišlo naokoli in 
fantje so postali slavni ter po
vsod iskani. Meščani so se odlo
čili, da jih povabijo na domačo 
veselico. Fantje so pristali, ven
dar so postavili tako visoko 
ceno, da se je meščanom zvrte-
lo v glavi, zato so sklenili; „De
narja ne damo. Instrumenti so 
naši in zato boste igrali za
stonj." 

Niso igrali, temveč so šli dru 
gam, čeprav je domača priredi 
tev zaradi njih propadla. 0( 
takrat naprej so bili na vrst 
stalni prepiri, kdo ima prav 
Mogoče bi še danes ugibali c 
tem, če se ne bi fantje sam 
sprli in razšli. 

Muzika je utihnila in tud 
mestni avto je dokončno crknil 
Nekaj časa smo iskali instru 
mente, ki so se polomili ali pa 
izginili, vendar smo tudi s tem 
prenehali. Saj jih je navsezadnje 
plačala občina. 

a. H/̂ nnU-
Tovarišl, porabiti smemo le toliko, kolikor ustvarimo! 
Tako pa spet ne gre, da ne bi nič porabili.. . 

— Halo, tovariš Orion pri telefonu? 
— Presneto, pa sta mi obljubila Bartelj in 

Splichal, da mojega priimka ne povesta nikomur. 
Zdaj pa zaupaj še komu! 

— O vašem priimku bom molčal kot grob. Ver
jemite. Zanimajo me le nekatere podrobnosti, ki 
jih v zapisu Orionov prah v Novomeščanovih 
možganih nisem zasledil. 

— Vprašujte. Toda o mojem priimku niti bese
de, prosim. Saj veste, malomeščanstvo. 

— Častna partijska. Vi, tovariš Orion, trdite, da 
dobivate sporočila V nerazumljivem jeziku, oziro
ma, da zvok, če ga tako lahko imenujem, le 
občutite, dojamete. Je tako? 

— Da. 
— Nadalje trdite, da so ta bitja brez dvoma 

inteligentnejša od nas. Se pravi, da bi nas zlahka 
pretentala, vlekla za nos. • 

-Da. 
— Pa tudi, da so dosegla višjo stopnjo razvoja, 

.gotovo pa imajo tudi višji standard. 

— Seveda. Vsega imajo več kot naši poprečni: 

državljani. 
— V čem se kaže to? ' 
— Ja. Svobodno lahko letajo naokrog, lahko 

spreminjajo obliko po želji in situaciji. A tudi: 
nesmrtni so, ker innajo dvojnika. Ko torej eden 
premine, zavzame njegovo mesto njegov dvojnik» 
ki ima tudi dvojnika. Vidite — nepretrgana veriga-

— Kako jim to vendar usp^a? 
— Preprosto zato, ker jim s sedanjimi metoda; j 

mi komuniciranja ne moremo do živega. Le redk^' 
izbranci lahko dosežejo stike z njimi. To pa so le , 
tisti, ki imajo slabše ali podobno možgansko valO"'! 
vanje. 

— Če vas prav razumem, tovariš Orion, so W 
bitja daleč od vsakdanjih skrbi nas poprečnih 
državljanov. Mislim od skrbi, ki nas tarejo vsaN* 
dan, pa naj gre tu za stanovanja, otroško varstvo,!jp 
socialno skrbstvo, za zdravo prehrano in pitno , 
vodo. . I 

— Prav ste me razumeli. Enostavno se jim nf ' 
potrebno s temi problemi ukvarjati, ker imajo Že 
vse to urejeno. Zase in za svoje dvojnike. 

— Čudno pa se mi zdi le nekaj, tovariš Orion. 
— Prosim lepo, kar vprašajte. 
— Čudno se mi zdi, kako ste prišli na misel, da 

dobivate sporočila iz vesolja, ko pa poznam nic 
koliko takih bitij, ki živijo na Zemlji. Na primer,-
naš... 
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Prišel je moj prijatelj, Dolenjec, na obisk v 
Ljubljano. Hotel sem ga razveseliti in sem ga 
peljal na kosilo v ribjo restavracijo. 

„Naša, novomeška, je boljša," me je po-
troštal, ko sva šla. 

Sprehajala sva se po mestu in sem ga po
dražil: 

„Koliko visokih hiš, kaj? " 
,,Eh," se je nasmehnil, „koliko višjih sem 

videl, ko sem po Nemčiji obiskoval svoje ro
jake." 

„In koliko avtomobilov, a? " sem nadalje
val. 

„Mačji kašelj in podeželje v primerjavi s 
tistim, kar sem videl, ko sem bil pretekli 
teden na izletu v Italiji." 

Šla sva mimo tržnice v Ljubljani, čez Tro-
mostovje, ko me je popadel obešenjaški 
humor: » 

„Glej," sem pokazal na vodo, „najbolj 
umazana reka na svetu." 

„Skoraj kot Krka," je bil spet on boljši. 
Potem sem ga podražil, da v Šiški pridela

mo že več cvička kot na Dolenjskem. • 
„Že," je dejal, „ampak po našem bolj gla

va boli. Izvedel sem namreč, da so ljubljan
ski ponarejevalci vin tako zviti, da v vino 
dodajo tudi prašek zoper glavobol in so 

PRIMTEU NAOBISKU 
potem pivci zjutraj jasnih glav. Je to res? " 

Ujezil me je in sem sklenil, da ga na hitro 
dotolčem. 

„Slišal sem," sem mu dejal, „da boste za
čeli v Novem mestu izdelovati rolce royse. 
To pa zaradi tega, ker so to edini avtomobili 
na svetu, ki ne potrebujejo rezervnih delov. 
Kajti z rezervnimi deli — denimo za renaulte 
— so same težave ..." 

,,To bi bilo dobro," je dejal, „bi se vsaj 
Angležem maščevali za tisto z BMC." 

Sklenil sem, da ga ne bom več zbadal, saj 
je bil končno le moj mili gost. Vendar pa 
tega ni sklenil on. 

„Kaže," mi je dejal, „da je pri vas turistič
na sezona na višku. Kajti spet ste po Ljublja
ni povsem spremenili prometni režim in 
zaprli več cest pa še nekaj ste jih zaplan-
kali." 

„To smo naredili zaradi vas," sem mu 
dejal in mu pojasnil, da je za turista vseeno 
bolje, če se izgubi v Ljubljani, kot če zaide 
na Dolenjsko, kjer se izgubi v kakšnem obla
ku prahu na makadamski cesti. 

Še bi se špikala, pa je napočil čas slovesa. 
„Lepo je tu, v velikem mestu," mi je de* 

jal. 
„Kmalu pridem dol," sem se mu zahvalil-

MEŠČAN M DOLENJSKEM, 
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FILM 
EARLHINES lovrdeforce 

ljubezen 

Zahodnonemška filmska in-
ustrjja slovi kot najbolj sko-
ercializirana in površna v vsej 
vropi^ vendar je kljub temu 

^Sf^la narediti film, ki je dokaj 
P^'jeten za gledanje, čeprav mu 

Veda manjka večjih kvalitet. 
^ je film „Ljubezen je samo 

eseda" ki ga je naše distribucij-
0 podjetje Vesna film pripra-

V'io In poslalo v naše kinemato-
9rafe. Film je zrežiral Alfred 

onrer, v glavnih vlogah pa na-
opajo: Judy VVinter, Herbert 
fiischmann in Malte Thorsten. 

' ^ govori o strastni ljubezni 
6d dvajsetletnim študentom 
zapeljivo bankirjevo ženo. 

/ 

snakarenina 
sodelavci italijanske 

^'evjzije, ki so na filmski trak 
f ®V'2'iske zaslone dokaj 

riiu • že precej del iz 
ske literarne klasike (Bratje 

. ramazovi, Oblomov, Vstaje-
*^1®', ^ bodo od 30. septembra 

predstavili na ljubljanski 
Reviziji tudi z ekranizacijo 

.tojevega romana „Ana Ka-

in'^v/^**" ° ljubezni Ane 
"renskega, ki jo dopolnjuje 

^ J^os med Kitty in Levinom, 
'Poved o celi vrsti socialnih in 

.f^j^/^°'^skih plasteh takratne 
družbe, bo gotovo priteg-

® gledalce, še posebej zate-

ital -^ igra vlogo Ane znana 
Ma« filmska igralka Lea 

poznamo iz vrste 
W u ^''"^ov. Nadaljevanko v 
Sa H jo i® režiral 
Dri? L? ®olchi, je prevedla in 
"'"Mila Gitica Jakopin. 

mivih jazz plošč zahodnonem-
ške izdelave. Žal pa so precej 
drage, saj stane ena 130 dinar

jev. 
EarI „Fatha" Hines je pianist 

starejše generacije, saj je star že 
več kot sedemdeset let, a vse
eno še vedno vitalen in poln 
idej ter pogost gost jazzovskih 
festivalov in snemalnih študijev. 
Znan je postal po svojem igra
nju z Louisom Armstrongom v 
poznih dvajsetih letih in kasneje 
z njegovimi Ali Starš v letih 
1948 do 1951. Ploščo „Tour de 
Force" je posnel leta 1972 in 
vsebuje klavirske improvizacije 
brez spremljave. 

youleave 
meiireathless 

ki se temu vprašanju posveča z 
večjo mero resnosti. Francoski 
pisec Denis Saurat v knjigi 
„Atlantida in svet velikanov" 
zagovarja tezo, da se skrivnost
na celina ni potopila v Atlantski 
ocean, ampak da se je morje 
odmaknilo in je prišla na višino 
4000 metrov, v svet, ki ga danes 
poznamo kot Andsko višavje. 
Ta osnovna teza je omogočila 
pisatelju tudi svojevrsten pogled 
na davnino. Knjigo je izdala 
Mladinska knjiga. 

BERIMO 
MARKA 
la/ kneFC 

Plošča „You leave me 
breathless" Johnnyja Griffina je 
bila, čeprav posneta že 1967 
leta, izdala šele leta 1972. Tega 
znanega tenor saksofonista na 
tej plošči spremljajo znani jazz 
glasbeniki, med njimi tudi slo
viti norveški basist Nils Henning 
Orsted Pederson. Johnny Gri-
ffin je pred leti nastopil tudi na 
ljubljanskem jazz festivalu in 
navdušil občinstvo s svojim 
igranjem. Kot Hines je tudi on 
zaslovel po svojem igranju v 
drugih skupinah, med katerimi 
so tudi Jazz Massengers bobnar
ja Art Blakeya. Obe plošči top
lo priporočamo, saj gre za od
lični plošči glasbene zvrsti, ki je 
pri nas vse premalo cenjena. 

Knjižne police-se-ne—iibijo 
pod težo izvirne slovenske mar
ksistične literature, zategadelj 
je vsaka knjiga, ki je posvečena 
tej problematiki, še posebej 
dobrodošla. Med pisce, ki hitijo 
zapolnjevati to vrzel slovenske
ga duhovnega življenja, lahko 
uvrstimo tudi Leva Krefta, ki je 
pravkar izdal pri Mladinski knji
gi delo „Berimo Marxa". Gre za 
smiselno nadaljevanje njegove 
„Zgodovine in revolucije", uvo
da v zgodovinski materializem. 
Namen pričujoče knjige je koli
kor toliko zgoščeno preveriti 
ob Marxovih delih tisto, kar je 
sam resnično rekel, kajti skozi 
desetletja se nenehno kopičijo 
tudi napačne razlage njegovih 
nazorov. Smoter knjige je tudi v 
tem, da bi mladino uvedla v 
branje marksistične literature, 
kar je še posebej pomembno ob 
novem predmetniku o samo
upravljanju in temeljih marksi
stičnega nazora v slovenskih 
srednjih šolah. 

KNJIGE 

atlantida 
METULJI 
MED 
ZVEZDAMI 

PLOŠČE 
g|V ^'adinski knjigi imajo že 

casa na razpolago več zani-

Skrivnostna celina Atlantida, 
o kateri je pisal Platon, že dolgo 
buri domišljijo številnih piscev 
fantastičnih romanov. Tokrat 
smo na knjižni trg dobili knjigo, 

Kritik Milan Bogdanovič je 
ob izidu knjige „Metulji med 
zvezdami", ki jo je napisal so
dobni srbski pisatelj Vane Ma-
rinkovič, zapisal, da je to delo 

].iui 

Na našem knjižnem tržišču ne manjka knjig, ki na tak ali drugačen način 
govore 6 spolnosti. Kljub temu zasluži vso pozornost knjiga Nikola Palića 
„Spolno življenje", ki je te dni izšla pri Mladinski knjigi. Nikola Palič, (s pravim 
imenom Šandor Steinfield) velja za pionirja med jugoslovanskimi pisci, ki so se 
posvetili razsvetljevanju vprašanja o spolnosti. Delo, ki ga dobivamo Slovenci s 
sedanjim prevodom, je za izdajo Mladinske knjige obnovljeno in dopolnjeno z 
najnovejšimi dognanji in odkritji. Delo priporočamo predvsem mladim; v nji 
bodo našli natančne, strokovne in dognane odgovore na vsa vprašanja, ki jih 
mučijo v zvezi s spolnostjo. 
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eno najplemenitejših pripovedi 
o_ borbi in revoluciji. Roman 
smo dobili pred kratkim tudi v 
slovenskem prevodu, izdala pa 
ga je založba Mladinska knjiga. 
Delo je posvečeno padlim sko
jevcem, popisuje pa zadnje tra
gične dneve, ki so globoko pre
tresli manjše srbsko mesto, ko 
so Nemci uničili partizanski 
odred, z njim pa tudi mladi par
tizanki Jovo in Duško. 

poljudno obravnavale tudi naj
bolj zapletene dosežke in od
kritja s področja znanosti. Zato 
je „Dvojna vijačnica" Jamesa 
D. Watsona, ameriškega prof
esorja za biokemijo in moleku
larno biologijo, precejšnja pri
dobitev za slovenski knjižni trg. 
Gre za pripoved o odkritju 
strukture DNA (deoksir-
ibonukleinske kisline, molekule 
dednosti). Od sestava in podvo-
jevanja slednje je odvisno po
znavanje, kako se dednostna vo
dila vseh živih bitij prenašajo iz 
roda v rod. 

Na Slovenskem je razmeroma 
malo knjig, ki bi zgoščeno in 

Slovenski pisatelj Pavle Zi
dar, ki je v zadnjih desetih letih 
napisal in objavil poldrugi ducat 
novel in romanov, katefih vse
binske in oblikovne razsežnosti 
niso presenečale zgolj bralce, 
ampak tudi literarne kritike, je 
pri koprski založbi Lipa izdal 
roman ,,Harem". Harem je 

kajpak le prispodoba za tisto 
plat vsakdanjika, ki je, pa ne bi 
smela biti tabu. Zato „Harem", 
roman v dialogu, razbija mitič
no tančico spolnosti. Gre za 
spopad med impotenco in slo 
po ženskah, gre za „čudoviti 
okus življenja", ki ga preprosto 
živimo v obliki „harema". Zidar 
piše: „Ti in jaz bova prešla, ni
koli pa ne bo prešel harem." 

možv 
rjovi obleki 

Detektivski roman že dolgo 
ni več samo stvar pisateljev bul-
varske literature; z njim so se 
poskusili tudi pisci, ki jih bhko 
štejenno za resne in prave ust
varjalce. Mednje sodi z nekate
rimi svojimi deli tudi angleška 
pisateljica Agatha Christie. Slo
venski bralci jo že dobro pozna
jo, zato najbrž ne bodo oklevali 
pri nakupu knjige, ki je te dni 
izšla pri Mladinski knjigi -
„Mož v rjavi obleki". Kot za 
prejšnja dela velja tudi za to, da 
je pripoved pisana napeto, daje 
polna zapletov in razpletanj ter 
da se dogaja v eksotičnih deže
lah. 

Knjige so stvari s skritim živ
ljenjem; dokler samo leže v po
licah ali čakajo na kupce v knji
garnah. Toda ko jih odpremo, 
se pred nami odgrne svet, ki ga 
dostikrat niti ns slutimo, svet v 
svojih tisočerih inačicah, svet 
napetih dogodivščin, lažni svet 
sijaja, svet globokih misli, viso
kih čutenj — včasih pa tudi pre
prost, enostaven svet, kakršnega 
knjižni sladokusci niso več vaje
ni. Pa vendar je tudi v njem ču
titi človeka, njegov razpon med 
sanjami in resničnostjo. Takšen 
svet preprostih besed in misli se 
skriva tudi v drobni knjižici, ki 
je izšla pred časom v samoza
ložbi. V nji so natisnjene pesmi 
Nežke Raztresen iz Jankovičev 
v Beli krajini. 

Nežka Raztresen jb 47-letna 
gospodinja in mati štirih otrok. 
Ni imela lahkega življenja; zara
di moževe bolezni je morala 
skoraj povsem"sama postaviti na 
noge otroke, da zdaj lahko v 
stari hiši, poleg ,katere že raste 
nova, živi kar desetčlanska dru
žina. Sredi svojih otrok in otrok 

svojih otrok je zadovoljna in, 
kakor sama pravi, živi obkro
žena z ljubeznijo. 

„Zdi se mi, da je najlepše, če 
se imajo ljudje .radi," je poveda
la, ko sem jo obiskal na njenem 
domu. „Ljubezen je zelo po
membno čustvo za človeka. Ne 
mislim samo na ljubezen med 
fantom in dekletom, ampak 
tudi na ljubezen med sosedi, 
ljudmi, na ljubezen do svoje de
žele, domovine, do narave . .." 

In prav ta ljubezen je pogosta 
tema Nežkinih pesmi. Celo prve 
njene kitice so se porodile iz te
ga čustva, ko je svojemu fantu 
napisala prvo pesem „Tebi". 
Prva pesem, ki je zagledala dan 
v tisku, pa se je porodila iz lju
bezni do rodnega doma in nosi 
tudi tak naslov — „Moj dom". 

Od prve do zadnjih pesmi se 
prepletajo motivi in čustva, 
kakor se ji porojevajo ob vsak
danjih dogodkih, iz veselih, pa 
tudi iz trenutkov samotnosti ali 
razočarar^ja. 

„Pesnikovanje mi je neke 
vrste duševna sprostitev. Poma

ga mi, da grem skozi življenje z 
več upanja in vere v človeka . . . 
Pišem pa takrat, kadar utegnem 
in najdem čas. Še najraje pes
nim, kadar sem sama ali pa zve
čer. Seveda mi pero ne drsi po 
papirju, kadar sem od dela utru
jena. Dela pa je dostikrat več 
kot preveč." 

Nežka Raztresen je povedala, 
da je zbirko izdala na pobudo 
in ob res velikodušni pomoči 
Boža Račiča, katerega prebival
ci tamkajšnjih krajev poznajo 
kot navdušenega Belokranjca. 
On ji je pomagal, da je pesniško 
zbirko lahko natisnila. 

Pot, ki jo je zbirka prehodila 
do bralcev, je bila raznovrstna. 
Nekaj knjižic je sama prodala, 
nekaj njeni znanci in prijatelji, 
nekaj pa tudi na željo preko pi
sem. Vse to dokazuje, da tudi 
preprostih pesmi ljudje potre
bujejo. 

„Včasih se mi zdi čudno, da 
me nekateri ne razumejo. Pišem 
za preproste ljudi in prav od 
njih potem slišim besede, ki me 
malo zabolijo. Največkrat pra

vijo, češ lahko piše, ko nima 
drugega dela . . . Ampak moje 
pesmi so v prvi vrsti namenjene 
mojim otrokom. Želim, da bi 
jim bile v spomin na mater. Z 
njimi jim želim zapustiti del 
sebe." 

Nič čudnega torej, da Nežka 
piše tudi pesmi za najmlajše, saj 
prav ti zdaj kobacajo po hiši. 
Vnučka Simona je celo ime do
bila po slovenskem pesniku 
Simonu Gregorčiču, ki ga Ne
žka Raztresen med vsemi naši
mi mojstri besede ima najrajši. 
Bere pa tudi druge, čeprav so ji 
všeč predvsem starejši in bolj 
ljudski ustvarjalci. 

In tako se precej neopaženo 
polni modri zvezek pesmi Než
ke Raztresen, polni se z bese
dami, ki jih slovstveni strokov
njaki ne cenijo, z besedami, ki 
ne bodo našle pot v velike slo
venske antologije, a so vendar 
dragocene, saj so priče, da v na
šem človeku še živi ljubezen do 
lepeoa . . . 

M. MARKELJ 



iiljuflia 
„Leman župan. Nek meščan 

pokril kozovec s slamo, zato bi
lo mu plačati kazni 10 forintov. 
Ali Leman reče možu: Ti, voli 
KJuna, in jaz ti bom naredil pre
cej prošnjo na deželski odbor, 
da ti jo zniža, prošnjo bom jez v 
ime srenje kar se da dobro pri
poročil, toda voliti morate Klu-
na. — Prošnja odide v Ljublja
no, 'odbor zniža kazen na 2 fo
rinta radi županove priporočbe 
naj več, ali mož ne gre volit ni
kogar, tudi ne Kluna. Zdaj ga 
Leman pritisne in iztlači iz nje
ga 10 forintov kazni, odborovo 
odloko pusti ležati in jo izroči 
mu še le mnogo pozneje. Le
man zdaj lahko reče, kazen je 
že plačal bog. Nazaj ne daje se 
nič, če ravno je bila se ve nje
gova dolžnost vsakako počakati 
z vtirjavanjem. dokler krivec 

dob^ odgovor! To je tisti pleme
niti župan, kteremu zažiga o 
vsaki priliki kadilo „narodna" 
večina. Ti možje so brž ko ne 
Lemanu dolžni in zato ga hvali-
sajo, narodnjak. 

Škrem volil je Kluna edino 
zato, ker je dolžan županu in 
mu je ta dejal, če ga ne bo volil 
„so wird es sich's merken"." 

Denar je bil torej že takrat 
vladar sveta in tudi politika se 
je kovala z njim. Kajpak bi se 
bilo tedaj drugače godilo, ko bi 
bili vsi taki možje, kot je bil ti
sti, ki je dejal: „V vasi ste vsi 
goljufi, razen sv. Elija, ki je le
sen!" 

Trdina je zadevo o tem, kako 
je tekla kazen zaradi s slamo 
pokritega kozolca, zapisal v svoj 
notes — ta pa se je odprl znatno 

po tistem, ko so ti dogodki že 
postali zgodovina. Nisem gledal 
v snopih časopisov iz leta 1870, 
a vendar si upam sprejeti vsako 
stavo, da tedaj o meščanu in 
Lemanu nikjer niso zapisali niti 
črke; bržkone so za poskus 
podkupovanja vedeli vsi, tako 
kot je zvedel Trdina, a dokazati 
tega ni bilo mogoče. 

In tako kot nekoč je tudi da
nes podkupovanje, ki mu neka
teri bolj učeno pravijo korupci
ja, dobro razširilo svoje sesajoče 
lovke. Zal je njegova uspešnost 
tako velika zategadelj, ker sta 
navadno v nečeden posel vple
tena le dva — in oba sta udele
ženca. Tako se le rnalokrat zgo
di, da se podkupovanje razve ali 
celo da dokazati. 

Zato goljufije cveto tudi v 
današnjih časih. 

21.8.-31 
Jernej, ki praznuje svoj god 

24. avgusta, velja za pravega 
kmečkega svetnika in na njegov 
dan se veže vrsta kmečkih opra
vil. Sv. Jernej je bil eden izmed 
dvanajstih Kristusovih aposto
lov, ki je v Armeniji doživel mu-
čeniško smrt: pri živem telesu 
so mu slekli kožo in ga obglavi-
li. Zato je večkrat upodobljen, 
kako nosi kožo čez roko, v dru
gi roki pa drži nož. 

Na Koroškem imajo Jerneje-
vo za najimenitnejši dan za na
biranje zdravilnih zelišč. Ker 
velja za kmečkega svetnika, se 
na Jernejev dan vežejo številna 
opravila: do 24. avgusta je treba 
posejati ozimino, pravijo na No
tranjskem. Na Koroškem so da
rovali kmetje žita za cerkev, da 
so se na ta način zahvalili za 
pridelek. Kadar je oves zrel, so 
za Jernejevo zreli tudi lešniki. 
Do svojega godu hodi baje Jer
nej po senožetih in varuje leske. 
Stara vraža je govorila, da se 
tisti, ki ga je zalotil pri trganju 
nezrelih lešnikov, ni nikoli več 
vrnil domov. 

Jerhejevo po verovanju starih 
šeg resno oznanja jesen in velja, 
da sveti Jernej v kožuhu mašu-
je. Da se bliža trgatev, nas opo
zarja pregovor, ki smo ga zapi
sali že za Jakobovo, 25. julija: 

„Grozdje gre Jakoba na božjo 
pot, o sv. Jerneju pa nazaj pri
de!" Sv. Jakob ima bučo, sv. 
Jernej pa nož — ne samo zato, 
ker so mu slekli kožo, pač pa 
tudi zaradi tega, ker gre v vino
grad . . . 

Poglejmo še nekaj pregovo
rov, ki so jih narekovale navade 
in stoletne izkušnje tega dne. 

Sv. Jerneja meglice popijejo 
strd za potice. Po vremenu sve
tega Jerneja rada cela se jesen 
nareja. Sv. Jernej mašuje v ko
žuhu. Sv. Jerneja če je slana, bo 
gotovo še zijala vrana. Kakor sv. 
Jernej vremeni, se vsa jesen 
drži. 

Tako sv. Jernej, zavetnik 
kmetov in njihov praznični dan. 

Okrog 22. avgusta stopi son
ce v znamenje device, končajo 
se pasji dnevi. 25. avgusta vzide 
sonce ob 5.13 uri, 30. avgusta 
ob 5.20 in 1. septembra ob 
5.22. V teh dneh pa zahaja son
ce ob 18.54, ob 18.46 in ob 
18.42. Dan se torej skrajša od 
13 ur in 41 minut na 13 ur in 
20 minut. 

21. avgusta ob 20.47 bo ščip. 
Kdor verjame Herschlu, mora 
dobro pogledati, kako piha ve
ter: če bo pihal sever ali zahod-
nik, bo lepo, če pa južni ali ju
gozahodni veter, se obeta dež. 
30. avgusta 19 minut čez pol

noči bo zadnji krajec in Hersch-
lov ključ nam prerokuje lepo 
vreme. Od prvega do zadnjega 
avgusta se je dan skrčil za eno 
uro in 27 minut; v septembru 
bomo že dočakali dan, ko bosta 
dan in noč enako dolga . . . 

29. avgusta godujć Janez 
Krstnik, ki so ga na ta dan ob-
glavili. Pregovor pravi, da dež 
na sv. Janeza glave rad stori 
orehe piškave. 

Ljudski vremenarji pravijo še, 
da kakor.zadnji srpan vremeni, 
tako vsa jesen drži. 

1. septembra goduje llj ali 
Tilen, za katerega velja prego
vor: kakršno vreme bo sv. lla 
kazalo, tako bo ves mesec ost
alo. In še: Til oblačen, meglen 
— grda, deževna jesen. Zanimi
vo je, da je v Nemčiji prevzel 
Tilen dediščino poganskih je
senskih slavij in predstavlja zato 
začetek razigranih žegnanj. 

Preberimo še nekaj pregovo
rov iz velikega srpana! 

Sonce srpana grozdje meči, z 
medom navdana ajda diši. Veli
ki srpan kar ne skuha,-kimavec 
tudi ne prekuha. 

Sicer pa: stiskajmo pesti za 
Jerneja, če verjamemo starim 
rekom, ker le tako lahko priča
kujemo lepo jesen ... Saj pravi
jo: ,,Kakor sv. Jernej vremeni, 
jesen vsa se drži." 

I 

- pri/i 
_ brt 

u szntjernej 

/ 

„Kadar prideš v Šentjernej, 
se en mal akul aglej, 
kjej buh roko ven moli 
in se kaj zajest dobi. 
Prvi birt u .^ntjernej, 
to je Recelj narpoprej, 
takšen vinček ma u klet, 
da mu para nima svet." 

Še nekaj let in minilo bo pol stoletja, kar v 
gostilni Recelj gospodinji in gospodari Reclje-
va Pavla. Z možem sta prevzela gostilno od 
njegovih staršev leta 1927, takoj po tistem, ko 
sta se vzela. 

,JMisem od tukaj doma," je začela pripo
vedovati Pavla Recelj. „Primožila sem se iz 
vasi Dvorce pri Čatežu. Tudi mi smo imeli 
gostilno. 

V tej hiši je bil prvi gostilničar Zagore še v 
prejšnjem stoletju. Taje bil nemškvtar, boga
taš in poslanec. Imel je tri hčere: ena je ostala 
doma, omožena jc bila pa s Tavčarjem. Od 
tega Tavčarja je v začetku tega stoletja — 
menda je bilo 1905, prisežem pa ne - kupil 
gostilno možev oče. Tudi moževa družina ima 
trdne gostilničarske korenine: preden so prišli 
v gostilno, kjer zdaj sedimo, so imeli svojo 
gostilno v poznejši Volovčevi trgovini, ki je 
bila med vojno bombardirana, danes pa tam 
stoji Mcrcatorjeva trgovina." 

Hiša, v kateri jc že več kot stoletje gostilna, 
pravzaprav ni bih nikoli obnovljena ali prede
lana. Takrat, ko so jo zgradili, je bila gotovo 
med najuglednejšimi šentjcrnejskimi zgradba
mi: izdajala je baliaštvo bogastva s svojimi 
štukaturami in / /a te. kraje nenavadno arhi
tekturo. Od zunaj še danes bolj spominja na 
star dvorec s primesmi mavrskega sloga. 

,Jliša je bila res že v Zagorčevih časih taka. 
kot jc danes. Samo trta je bila okrog hiše, ki 
pa je 1929 po/.ebla in čeprav smo jo večkrat 
pozneje spet skušali zasaditi, se nam ni nikoli 
posrečilo. Hiše ne bi bilo mogoče zlepa pre-
drugačiti:. zidana jc na starinski način, stropi 
so še leseni ... Z možem sva se sicer hotela 
lotiti predelave nekdanjih hlevov, v katerih sva 
hotcla^urediti tujske sobe. pa sva odlašala in, 
odlašala, dokler nisva načrtov za vedno odlo
žila. 

Zaenkrat še rinemo, ne vam pa. kako ho 
čez čas. Po moževi smrti - gospodar jc umrl 
pred tremi leti - sem ostala sama; nič ne ka
že. da bi otroci nadaljevali tradicijo. Na to. kaj 
bo čez čas. sploh nočem misliti. Vlečem, ko
likor morem -- tako sem bila vzgojena. Veste, 
doma v gostilni smo bile tri sestre in vse tri 
smo ostale v tem poklicu!" 

Recljeva gostilna je najbolj cvetela, ko jc 
skozi Šentjernej držala glavna furmanska pot; 
od Siska in iz drugih krajev so furmani vozili v 
Trst prodajat ali nakupovat - v eno stian so 
sc vedno peljali polni cvenka. Ustavljali so se 
pa tja grede in nazaj grede. Enkrat so peljali s 
seboj upanje in so pili na njegovo zdravje, dru
gič so se Wačali z denarjem - in so pili na 
veselje. V Recljevi gostilni so bili vedno dobro 
postreženi. čeprav jc imela gostilna le dve sobi 
/a tujce in hlev. v katerega so lahko postavili 
tudi .*^0 konj. Pokojni Janko, se spominjava, je 
rad govoril: ,,Za furmana jc bil najboljši hotel 
Slama!'* To je na kratko povedano pomenilo, 
da furmani niso kaj dosti dali na dve sobi z 
udobjem, ki sta čakali z belimi rjuhami na 
svoje goste, ampak so najraje počivali pri živi
ni. Konj in furman sta bila eno in kar je bilo 
dobro za konja, je bilo povšeči tudi furmanu. 
Važno je bilo le to. da ie bilo v Recljevi oštari-
ji vedno pripravljeno dovolj dobrih jedi in da 
so vedno točili pravo, nc krščeno vino! 

Pozneje so se na tej furmanski poti v Šent

jerneju vse pogosteje ustavljali fijakarji name
sto furmanov. In namesto stvari, ki so jih vozi
li prodajat na tržaški trg ali ki so jih vozili iz 
Trsta - južno sadje na primer - so druge vrste 
furmani v vozovih drugačne vrste vozili drugo 
blago. Pred Recljevo gostilno so se še slišali 
zategli glasovi, ki so ukazovali konjem ustavi
ti, vendar pa so konji vlekli kočije, v njih p3  

so se vozili potniki. Takrat so bile sobe več
krat oddane kot v furmanskih časih, ker so 
potniki hoteli več udobja kot vozniki. Močno 
živahno je bilo tudi, kadar je bil v Šentjerneju 
sejem, kadar so priredili dirko - prirejajo jih 
že devetdeset let! - in pa kajpak ob nedeljah-
ko so kmečki očanci po napornem delu prišh 
posedet, pomodrovat in popit svoj nedeljski 
obrok. 

Za furmanskimi časi je prišla železnica-
Menili so. da bo v te kraje prinesla veliko na
predka, pa ni bilo tako. Napredek je šel ob 
železni kači, ta pa je šla ob Krškem in Brežj; 
cah. Ljudje ob nekdanji glavni cesti pa so bil1 

ob prenekateri posel in zaslužek. Ampak v  

Recljevi gostilni se težave nikoli niso kaj prid3  

poznale. Bržkone gre neprestan uspeh prip|* 
sati vedno dobremu vinu in odlični gospodi
nji. Recljeva Pavla se je učila gospodinjiti v 
Zidanem mostu pri znancih svojih staršev-
„Največ pa sem se naučila ob štedilniku p rJ 
materi!" trdi Pavla Recelj, ki ob besedah, čes 
da ima Recljeva gostilna toliko desetletij slo
ves dobre kuhinje, le ..migne z rameni. P^aV 

ona ima največ zaslug za to, da je kuhinja te 
šentjernejske gostilne znana po vsej Sloveniji-
„Kakšne posebne špecialitete nimamo: mislirn 
reči, da ne kuham kaj takega, po čemer bi 
slovela le naša gostilna. Rada kuham in rada 
kuham vse. kar si gost zaželi. Najbolj sem ve
sela. kadar skuham tako, da je gost zadovo
ljen. Ce se spomnim nazaj, potem moram p°" 
vedati. da so največkrat pohvalili našo kurjo 
obaio." 

Recljeva gostilna ne slovi le po dobri jedi-
ampak vsaj tako tudi po dobri kapljici. 

Odličen cviček je mogoče dobiti ob vsak' 
priložnosti. Nekaj ga pridelajo v lastnem vino
gradu, drugo kupujejo pri gospodarjih iz oko
lice po 17, 18 in več let zapored kupujej0 

vino pri istem cvičkarju. Zvečine je inogoče 

dobiti v Recljevi gostilni cviček iz šentjernej
ske okolice in iz Gadove peči. imajo tudi ne; 
kaj belega bi/.eljskega in za najbolj sitne tu« 
nekaj steklenic drugih vin. „Jaz mislim tako 
če pride gost v Šentjernej, takorekoč v osrčj1 

domovine cvička, je prav, da mu ponudim0 

cviček. In je tudi prav, da pije cviček, če pri"c  

na Dolenjsko," misli Recljeva gospodinja 113  

glas. In zraven dodaja, da smo zdaj na najbolj' 
ši poti. da bo cviček spet tako dober, kot Je 

bil nekoč. Po njenem mnenju je bilo vin" 
namreč vrsto let po vojni slabo: ljudje so z3' 
nemarjaJi vinograde in razpasla se je šmarnih; 
ker hitreje rodi in ker je treba precej ma,1J 
truda, da obrodi. 1 

Zadnja leta pa je čutiti velik napredek 
vinogradništvu na tem koncu. Ljudje obnavlj3^ 
jo vinograde, obdelava je skoraj povsod stroj 
na in če danes še ne slovijo povsem, pa bod 
gotovo v naslednjih letih sloveli vinogradi 
Drči, na Hribu, v Vajndolu, Tičnici. Vrhovci"1' * 
Štrajbc/.nu in še kje. J 

Recljeva gostilna je od nekdaj slovela tud | | 
po svoieni kegljišču. Pred leti so ga celo obn^ <| 
vili. zdaj pa počiva, ker ni mogoče dobiti p° 
stavljavca kegljev. Tu se najbolj očitno v,° 
napredek: v času avtomatskih kegljišč je Re  

Ijevo zastarelo, čeprav je bilo grajeno tako,  d 
je še pred leti bilo moč na njem prirejati večj 
tekmovanja. , ..o 

(Nadaljevanje prihodni' 

i 

I 

Kot star dvorec se na začetku Šentjerneja 
bohoti Recljeva gostilna; hiša je stara več kot 
stoletje, gostilna v njej prav tako. 

Pavla Recelj: „Vlečem, kolikor moreifl 
Kaj bo čez čas, nočem misliti!" 
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j Dolenjec na stezi Silverstona I pred strelo 

Metod Papež iz Boštanja ob Savi bo v nedeljo dirkal na dirki formule Ford v 
'Angliji _ |\/|a|Q zpan, a zato toliko bolj zagrizen in vztrajen — Uspešen že trikrat 

stezi znanega angleške-
83 dirkališča bo v nedeljo 
pognal svojega bolida tudi 
naše gore list, čeprav nuna 

ta šport poglavitnega; še 
^ Še denarja. 

je sploh mogoče na
stopiti v formuli III brez ve-

o denarja, bomo povedali 
prihodnji Prilogi. Mladi 

^etod iz Boštanja ob Savi je 
9 pomlad uspešno končal 
"^Russell Racing Drivers 

School v Zeltvvegu. Doslej 
ima za seboj tri dirke. Na 
Hockenheimu je bil tretji v 
tej kategoriji, na zasebni ste
zi Paul Ricard v Franciji, 
kjer je bilo nekakšno evrop
sko prvenstvo formule Ford 
pa sedmi. Za nedeljsko dirko 
ga letos čaka še troje preis-
kušenj, saj je bil 25. maja v 
Zeltwegu celo drugi! 

Preprostemu fantu kot je 
Todi, ki si je privozil denar 

^etod Papež: kako dirkati ne da bi človek imel kaj prida 
palcem? 

za znamenito angleško šolo 
v Zeltvvegu s starim merce-
desovim tovornjakom, niso 
mar bliskoviti naskoki v for
muli I, kot jih je napovedo
vala Antena in celo naš list 
za Francija Jerančiča — 
Jefro iz Ljubljane. V nedeljo 
Jefra ni bil niti za Laudo, 
Fittipaldijem ali Tigrico iz 
Torina v Zeltwegu, niti v 
razredu ostalih turistov, ki 
se lahko peljejo po tej progi 
celo v dveh rundah za 30 
šilingov. Todi je za postop
nost. „Času je treba dati 
čas," pravi, menda pa so lo-
tusi zaenkrat tudi dovolj hit
ri. 

Res je, da je že marsikdo 
končal šolo dirkanja v Zelt
vvegu, kar bi bilo dobro ne le 
za Jerančiča, saj učijo res 
dobro voziti, to pa je nekaj 
tudi že za naše nedeljske 
voznike. Res pa je tudi, da 
se je tako začela pot Emer-
sona Fittipaldija ... Njegov 
vzpon primerjajo s kome
tom, dodformule I je Brazi
lec trgovskega obraza presto
pal takole; devet dirk for
mule FORD, enajst v formu
li III in le še pet v dvojki, 
dokler se v Watkinks Glenu 
ni usedel v enoj ko in privozil 
grand prix ... 

A. Ž. 

.1 

Med svetimi kravami 

Nekaj navodil, kako se 
ubranimo pred strelo 

Statistiki so izračunali, da vsak 
dan z neba udari okoli 50 tisoč 
strel. Zgodi se, da kdaj pa kdaj kate
ra od njih treiči tudi v človeka. Po
škodbe so hude: smrt ali težke 
opekline. Takih primerov bi bilo 
precej manj, ko bi ljudje vedeli, 
kako naj se varujejo pred nebesnim 
treskom. 

Staro in znano pravilo je, da se v 
času hude nevihte ni dobro zadrže
vati pod visokimi drevesi. Strela Se 
posebno rada trešči v plavce, hrast 
in topol, ker se okoli teh dreves 
ustvarja električno polje, ki privlači 
strelo. Ce je le mo§oče, se zatccite 
pred neuijem v grmičevje. Vsekakor 
pa je bolje, da vas premoči, kot da 
bi zavetje poiskali med visoldmi dre
vesi. Mokra obleka je tudi nekakšen 
varnostni oklep; strela preide po 
mokrem oblačilu v zemljo in ne po
škoduje telesa, ki je slaba prevodnik 
elektrike. 

Drugo pravilo pravi, da v času ne
vihte ne smemo stati blizu napeljav 
električnega toka ali pod noalci 
kovinske konstfukcge. Pttporočlnvo 
ie, da se odstranimo tudi od večjih 
železnih ograj. 

Ako nas nevihta zateče nied ko
panjem, - takoj iz vode. Voda je 
odličen prevodnik elektrike in nič 
dobrega nas ne čaka, ako strela 
udari vanjo. Na čolnu je najbolje, da 
ležemo na dno in odiranimo z bli
žine vse kovinske predmete, tudi 
najmanjšega. 

V avtomobilu ali v hiši smo obi
čajno še najbolj varni, čeravno tudi 
v teh primerih ne povsem. V avto
mobilu je ^trebno zapreti va 
okna, potegniti anteno v ležišče in 
izključiti motor. V stanovanju pa se 
je treba paziti predvsem prepiha, saj 
je ta s strelo star prijatelj. 

Večkrat se sliS, da je strela udari
la tudi v letalo. Ti primeri so res 
izjemni. Dogode se le, ako letalo leti 
sredi nevihtnega oblaka. 

[ in ^ 'a hip. Pre-
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° Tak 

•^^avnost iz 

sivega srednjega veka. 
In je tudi zares prišel! Da, dragi bralci, takole seje 

to zgodilo: 
S poslednjimi močmi sta naša turista rinila v breg, 

da se vsaj malo obvarujeta pred ledenimi biči vihaija. 
S premrlimi prsti sta grebb v sneg tik pod vrhom gore. 
Tedaj pa se je pod sipkim snegom zasvetila gladka 
kovinska povrSina! Paradižnik je presenečen grebel 
dalje in odkopal - kljuko, pa nato vsa vrata .... 

Zameglilo se je pred očmi naSemu junaku. V bedlro 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

"ELEKTRO" NOVO MESTO 

objavlja 

naslednja prosta delovna mesta: 

1. BREMENI LEC - 2 delovni mesti 
2. STENODAKTILOGRAF - 1 delovno mesto 

Za delovno mesto pod 1 se zahteva izobrazba dipl. el. tehni
ka jaki tok in 5 let prakse. Delo je v turnusu. 
Za delovno mesto pod 2 se zahteva popolna srednja šola 
splošne ali administrativne smeri z 2-letno prakso in dobro 
obvladanje strojepisja. 
Za delavce pod 1 je na voljo ena garsonjera. 
Delo je za nedoločen čas. Prijave sprejemamo v roku 15 dni 
po objavi. 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

„SLOVENIJALES-STILLES" 
Tovarna stilnega pohištva 
in notranje opreme 
SEVNICA 

OBJAVLJA naslednja prosta delovna mesta: 

1. REFERENTA ZA PLAN IN STATISTIKO 
2. REFERENTA ZA PRODAJO INVESTICIJ

SKE OPREME 
3. MATERIALNEGA KNJIGOVODJE 
4. ADMINISTRATORKE 

POGOJI: 
pod 1) VEKŠ - finančne smeri z najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj ali srednja ekonomska šola z najmanj 5 let delovnih 
izkušenj na področju knjigovodskih poslov. 
pod 2) lesno industrijski tehnik z najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj na področju prodaje. 
pod 3) srednja ekonomska šola z najmanj 3 leti delovnih 
izkušenj na področju knjigovodskih poslov, 
pod 4) administrativna šola z najmanj 2 leti delovnih iz
kušenj na področju administrativnih opravil. 

Za zasedbo objavljenih delovnih mest je pogoj 3-mesečno 
poskusno delo. 
Kandidati naj svoje vloge pošljejo na naslov delovne organi
zacije v roku 15 dni po objavi. 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

Odbor za medsebojna razmerja delavcev v združenem delu 
OZD Avtopromet, gostinstvo in turizem „GORJANCI" 
Novo mesto - Straža objavlja naslednja prosta delovna 
mesta: 

1. REFERENT ZA TAHOGRAFSKO SLU2B0 
2. REFERENT ZA GORIVO IN MAZIVO 
Pogoji: 
pod tč. 1 in 2.: končana srednja šola prometne smeri ali 
podobna šola in tri leta prakse v špediciji ali VKV voznik z 
dolgoletnimi izkušnjami v špediciji. 
Odslužen vojaški rok. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

PIVOVARNA UNION LJUBLJANA 
TOZD „HMELJNIK" Novo mesto 

objavlja prosto delovno mesto 

TAJNICA - REFERENT ZA OBRAČUN OD 

Pogoji: Ekonomska srednja šola in eno leto delovnih 
izkušenj, poskusno delo 2 meseca 

Pismene ponudbe pošljite Komisiji za medsebojna delovna 
"razmerja pri TOZD „Hmeljnik" Novo mesto, Ločna 22a v 8 

.dneh od dneva objave. ^ 

se je vščipnil. „Blede se mi že!" je godrnjal v zalede-
nele brke. „2Wrava pamet me zapušča!" Saj ni mogel 
veneti, kar je videl s svojimi blodnimi očmi: pod 
snegom so se blfeščala vrata iz posebne kovine za vi
soke temperature - vrata vesoljce rakete! 

Poslednjič je zbral sile Paradižnik, pihnil v ključav
nico, uprl se v ledeno kljuko; odločil se je priti do dna 
skrivausti. 

Zai^ripalo je. Vrata so se odprla in sneg se je vsul v 
zatohlo notranjost rakete ... 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

Svet za medsebojna razmerja v združenem delu delavcev 
„MERCATOR" 
Ljubljana n.sub.o. — 
TOZD „STANDARD" Novo mesto, o.sub.o. 

razglaša prosto delovno mesto 

PRODAJALCA V SALONU POHIŠTVA V 
NOVEM MESTU 

Podoj za sprejem: kvalificiran trgovski delavec (moSki). 

Nastop-dela: takoj ali po dogovoru. ^ 
j; 

Pismene prijave pošljite do vključrio 28. 8. 1975 splošni služ
bi TQZD „Standard" Novo mesto, Glavni tr^3. 



vse vec cvetja 
v rastlinjakih brežiške 

„Agraric", ki jih je na Čatežu že 
4,5 hektarja, naj bi to sezono na
rezali okoli 5 milijonov nagelj
nov, pol milijona vrtnic, poveča
li pa bodo tudi število lončnic in 

^drugih rož. . ^ 

za razpravo 
2e nared 

Samoupravna izobraževalna skup
nost je pred dnevi že izdelala osnu
tek srednjeročnega programa 
1976-80; Ker v tem obdobju po šte
vilu rojstev ne predvidevajo poveča
nja števila šolarjev, sedanjih zmoglji
vosti ne nameravajo povečevati. 
Odločili so se za preurejanje in dozi-
davanje sedanjih poslopij. Seveda 
naj bi v tem času prešli povsod na 
enoizmenski pouk. 

Nova proizvodna hala Konfekcije „Jutranjka** v Brežicah zadnji 
teden pred otvoritvijo. TOZD „Orlica" bo poslej lahko zaposlila v 
njej 400 delavk. (Foto: Jožica Teppey) 

Ni črnih dni za „ črni program" 

V brežiški občini asfaltirajo ceste, kot je predvideno po programu 

64 milijonov, novih seveda, za 133 kilometrov posodobljenih 
cest je bila enačba, s katero so v brežiški občini občani izglasovali 
samoprispevek, ki naj bi pokril del te vsote, prepotrebne za končno 
ureditev res slabih prometnih zvez. 

To leto je hkrati prvo, ko naj bi rovcem, Bukoškom in I^bovo, Glo-
ta denar, pomnožen s sredstvi iz 
združenega dela, ki je podpisalo do
govor o prispevku 1000 dinarjev na 
zaposlenega, dal prve nove „črne" 
kilometre. Četudi doslej izredno 
muhasto vreme delu nikakor ni bilo 
naklonjeno, zagotav^ cestna služba 
pri občinski skupščini, da bo do 
konca leta „dolžt^" 21 kilometrov 
vseeno dokončala! 

Pomembno je tudi to, da so se 
odločili vse povezave pred asfalti
ranjem razširiti na 5 ali 6 metrov, 
omiliti vse ovinke in večje strmine 
ter tako zagotoviti večjo „propust
nost" cest. Iz letošnjega asfaltnima 
programa so končali že dela med 

klicami in Veliko Dolino ter 
Dečnimi seli - Globokim in tamkaj-
šnim rudnikom, še ta mesec pa bo 
„črna" še povezava do Dečnih sel in 
Art .3. Tako ostajajo na vrstnem 
redu še dela med Bfežicanii-Cund-

BREŽIŠKE VESTI 

bokim-Dobravo, med Dvorcami in 
Sobenjo vasjo ter Župelevcem in 
Kapelami. Ista delovna skupina, ki 
bo kmalu dobila še nekaj prepotreb
ne strojne opreme, bo v tem letu 
izvršila še nekaj del v mestu Brežice 
in pa v Pišecah, s čimer bo njen pro--
gram v celoti izpolnjen, če seveda 

KMALU KONEC 
POČITNIC 

v Savudriji jc ob morju to poletje 
preživljalo organizirane počitnice 
okoli 220 šolarjev iz vse brežiške 
občine. Občinsl^ zveza prijateljev 
mladine je zanje tamkaj pripravila 
šest izmen, v katerih so se otroci, 
pod skrbnim vodstvom, dobro po
čutili. Da bi pocenila počitnice, je 
občinski zvezi prijateljev mladine 
uspelo zbrati za okoli 6 milijonov 
starih dinarjev pomoči, ki so jo pri
spevali skupnost otroškega varstva, 
celjska regionalna zdravstvena skup
nost, občinska skupščina, sindikalni 
svet, PPV - Dobova in nekateri dru
gi-

med tem časom ne bo prišlo do 
kakih nepredvidenih ovir. 

Novo v Bfrežicah 
POVABILO NA ŠTUDIJ - De

lavska univerza bo med mnogoteri
mi oblikami izobraževalne dejavno
sti tokrat ponudila občanom tudi 
možnost izrednega študija na višji 
šoli. To je dve leti trajajoča višja 
upravna šola, za katero bodo prijave 
zbira H še do 1". septembra. 

VNEMA NE K)PUŠCA - Briga
dirji, ki so se vrnili iz Suhe krajine, 
so sklenili, da bodo ponovno popri-
ieli za delo, tokrat v domači občini. 
Doslej so pomagali pri urejanju spo
menika NOB v Pišecah, dogovarjajo 
pa se že za podobno akcijo pri novi 
šoli na Bizeljskem. Pri takih eno
dnevnih delih bi radi finančno po
moč delovnih organizacij, saj je stro
ške za Pišoče plačala sama občinska 
konferenca ZSMS. 

VERJETNO DOKONČNO! - Na 
prvi seji so člani novo izvoljenca 
odbora za pripravo prireditev ob 
občinskem prazniku govorili tudi o 
kraju osrednjega slavja. Po načelnem 
dogovoru naj bi bilo le-to tokrat na 
Bizeljskem, kjer nameravajo takrat 
slovesno izročiti namenu novo 
montažno šolsko poslopje. 

„Ves teden že mrcvarimo tole otavo, pa sem že danes mislil, da 
nam jo bo spet zmočilo. Na srečo je samo grmelo. Letos je muha
sto leto, zato bomo imeli slabo krmo za živino," meni kinet Ivan 
Resnik (na sliki) iz Viher na Krškem polju. 

Krške novice 
ZA ZACETEK - Razprave o 

uvedbi celodnevne šole bodo v krški 
občini po vsej verjetnosti dale že to 
jesen prvi rezultat. To novost naj bi 
namreč vpeljali že na štirirazredni 
ustanovi na Velikem Trnu, kjer bo
do zagotovili potreben učni kader, 
na voljo pa imajo tudi učiteljska sta
novanja. 

Se EN VRTEC — Novo vzgojno 
varstveno ustanovo bodo v Krškem 
vendarle pričeli zidati že to leto. 
Gradnja bo postopna, v prvih dveh 
delih bo prostora za 120 otrok. 

VSI DOMA - V ponedeljek seje 
iz Materade pri Poreču, iz tamkaj
šnje kolonije, ki jo kot vsako leto 
organizira občinska ZPM, vrnila še 
zadnja skupina osnovnošolcev. To 
leto se je na organiziranih počitni
cah ob moiju zvrstilo več kot 800 
otrok, kar je na število šolarjev prav 
gotovo slovenski rekord. 

Prvi rok zamujen, zato pohiteti 

Krško: koordinacijski odbor predlaga udarniško delo, seje v prostem času ipd. 

Koordinacijski odbor za usmeijanje družbenopolitične aktiv
nosti za uresničevanje cUjev občinske družbenoekonomske politike 
v tem letu je minuli teden ocenil dosedanji potek akcije. 

Ce so v krški občini v letošnjem 
prvem tromesečju ugotavlali zado
voljive gospodarske dosežke, pa so 
se razmere ob polletju nekoliko po
slabšale. Analiza dosedanjima gospo
darjenja in priprave akcijsidn progra
mov za premostitev vseh nastalih 
težav so zato še kako potrebne v sle
hernem kolektivu. Vendar pa je 
koordinacijski odbor žal moral ugo
toviti, da so prvi rok, 20. julij za 
uresničitev te naloge povsod zamu
dili in da tudi ob novem, 16. avgu
stu, ne bo bistveno bolje. Ob koncu 
meseca, na to opozarjajo vse družbe
nopolitične organizacije, pu mora 
biti naloga vendarle povsod opravlje
na. 

Na seji so govorili tudi o morebit
nem sklepu, s katerim naj bi za pri
spevek k stabilizaciji povsod udarni
ško delali nekaj prostih sobot do 
konca leta. Te akcije stabilizacije 
sicer ne morejo „rešiti", lahko pa jo 
podprejo in imajo več pozitivnih po
sledic. Prav tako so se zavzemali za 

„prestavitev" vseh sestankov in zbo
rov v prosti čas, če pa to ni mogoče, 
zagotoviti zanje delo ob sobotah. 

Na seji so potrdili tudi predlog 
osnutka akcijskcga programa izvrš
nega sveta in se dogovorili, da vsa 
sedanja stabilizacijska prizadevanja 
politično ocenijo na skupni seji ko
miteja ZK ter organov sindikata in 
SZDL v bližnji prihodnosti. 

Ž. SEBEK 

VABILO PEVCEM! 
Mešani pdtski zbor „Viktor 

Parma" bo po skoraj dvomeseč
nih počitnicah pričel priprave na 
novo sezono v začetku septem
bra. Pred dopustom je v njem 
redno vadilo 52 pevcev, sedaj pa 
bi radi zbor še pomnožili in 
hkrati nekoliko pomladili. Zato 
vabijo vse občane, ki imajo ve
selje do petja, da se jim pridruži
jo že na prvi vaji. Dirigent Adolf 
Moškon jo je napovedal za 2. 
september ob 19. uri v prostorih 
krške „posebne šole". 

KOPRIVNICA JE 
SLAVILA! 

Minuli petek so v tukajšnji 
krajevni skupnosti v spomin na 
15. VIII. 1944. leta, ko so borci 
kozjanskega odreda napadli 
žandarmerijsko postajo, slavili 
krajevni praznik. Na lepo pri
pravljeni svečanosti, ki so jo 
organizirali krajevna skupnost, 
krajevna organizacija ZZB NOV 
Senovo in občinski odbor ZZB 
NOV, so odkrili spominsko plo
ščo padlim,'ki so jo prenesli s 
starega na novo šolsko poslopje. 
Slavnostni govornik je bil Mar
jan Jerin, prvi komandant koz
janskega odreda, v kulturnem 
programu pa so nastopili zbor 
iz Brestanice, recitatorji in god
ba na pihala iz Krškega. Ob tej 
priložnosti je senovska krajevna 
organizacija ZZB NOV podelila 
devetim delovnim organizaci
jam in ustanovam „patronatne 
listine", v zahvalo za prevzeto 
skrb za vsa obeležja narodno
osvobodilnega boja. 

Lani le 8 tisočakov za mestofj 

KS Sevnica v preteklosti ves denar za okoliške kraje — Tudi mesto ima svoje po 

Svet krajevne skupnosti Sevnica, v preteklosti je moral požreti že 
marsikatero pikro, je opravil z dopusti. 18. julija je imel sicer eno 
nesklepčno sejo, v petek pa je seja v razaijeni sestavi z vsemi 
delegati v KS in predstavniki interesnih skupnosti dobro uspela. 

Zadnji dve leti je ta krajevna 
skupnost, kjer živi 6.000 ljudi (sko
raj tretjina prebivalcev občine!) do
bila bore malo družbene pomoči. 
Šele jeseni leta 1973 je dobila od 
občinskega proračuna 79.000 dinar

jev, lam za tekoče leto — šele 27. 
novembra (!!) 105. 000 dinarjev. Od 
tega denarja je prišlo lani nazaj v 
mesto le 8.000 dinarjev kot pomoč 
f radbenemu odboru za asfaltiranje 

tanetove ulice. Torej še zdaleč ne 
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Veliki pa nič! 

Ponavadi se je pri poravnava
nju obveznosti iz raznih družbe
nih dogovorov vedno zatikalo. 
Eni so takoj plačali, kar so se 
pred tem dogovorili, bodisi za 
zale, gasilsko cisterno ali kaj dru
gega. Nekaj je bilo izjem, a v 
glavnem so akcijo izpeljali. 

Spomladi so se delavci izrekaU 
za družbeni dogovor o 3-odst. 
prispevku od bruto OD za potre
be KS in negospodarskih naložb 
v občini. Letno bi tako zbrali 
okrog 4 milijone dinarjev. Kako 
je sedaj s tem, ko se je za spora
zum izreklo nad tričetrt delav
cev v vseh delovnih organizaci
jah? Bodo KS letos dobile de
nar, predvsem pa - ali ga bodo 
imele v rokah prej? Na dlani je, 
da mnogo prej kot ponavadi go
tovo ne, koliko pa ga bo, je za

enkrat tudi še vprašanje. Spisek 
tistih, ki so obveznost iz družbe
nega dogovora vzeli zares, je pre
senetljivo kratek. Kar so oblju
bili so dali le: občinsko sodišče 
(10.000 dinarjev), občinska 
uprava (60.000), občuiska gasil-
sla zveza (660), gostinsko pod
jetje (23.000), Ljubljana banka 
(7.000), AMD (1.000), SDK 
(5.000), trgovina Semenarne 
(1.000), Trubarjev dom iz Loke 
08.000), PTT Novo mesto za 
vse pošte v občini (17.000). Vse
ga se jc nabralo borih 146.000 
dinarjev. 

Gospodarske razmere sicer 
niso rožnate, dogovoriti pa se je 
mogoče za nekaj odloga. Delav
ski svet Kopitarne je npr. oblju
bil poravnati obveznosti v drugi 
polovici leta. Kako pa je z dru
gimi? Je morda nekaj resnice 
tudi v tem, da poslovodni organi 
ne podpisujejo nakaznic, ki so 
jih „blagoslovili" delavci? ! 

Tekme na sobotnem Lovrekovem memorialu si je ogledalo lepo 
število gledalcev. Za Medveščaka je bil to prvi trening in občinstvo 
ga je dobro bodrilo. Srečanje, kije postalo že tradicionalno, je bilo 
lep uvod v začetek jesenskih liga^tdh tekmovanj. 

Sela - Šumberk - gostitelji krvojjjj?!^ 

Podelili bodo priznanja 274 krvodajalcem — Čut za čl ovečn^ 

Občinska organizacija Rdečega 
križa že vrsto let niza uspeh za uspe
hom pri številnih krvodajalskih akci
jah. nedsednik občinskega odbora 

ODBOR RK MIRNA 
ZAČEL DELO 

Odbor RK Mirna bo začel te dni 
zbirati prispevke od svojih lanskih 
podpornih članov, poskušali pa bo
do pridobiti tudi nove. Bolnih in 
ostarelih je na tem področju precej, 
tako da morajo že sedaj pričeti delo, 
saj je zima blizu in mnogim bo treba 
priskrbeti obleko in obutev, ter jih 
za novo leto obdariti Odbor zato 
prosi vse, naj njihove dlani ne osta
nejo zaprte, saj bodo tako pomagali 
najbolj potrebnim in jim v njihovo 
težko življenje prinesli nekaj olajša
nja. 

Odbor RK Mirna bi se tudi rad 
zahvalil vsem, ki so pomagali do se
daj, in prosi vodstva tovarn, da vpli
vajo na svoje delavce, da bi jih čim
več postalo podporni člani RK. 

PAVLA HORVAT 

Rudi KroS upravičeno trdi, da takih 
uspehov ne bi imeli, če ljudje za 
akcije Rdeč«^a križa ne bi imeli to
likšnega razumevanja. 

Seveda občinski odbor ne pokliče 
delavcev in občanov samo na od
vzem krvi, temveč tudi drugače so
deluje z njimi. Več let že gojijo sre
čanja krvodao Icev, ki se jih udeležu
jejo tudi družinski člani. Vsako leto 
je gostitelj takih srečanj druga taa-

Cna orranizacija Rdečega križa. 
tos 14. septembra bo na vrsti 

organizacija iz vasi Sela-Sumberk-
Kulturtu program bodo pripravili 
mladi člani Rdečega križa z osnovne 
šole Veliki Gaber. 

Ob tej priložnosti bodo najzasluž
nejšim krvodajalcem podelili različ
na priznanja. Ža podelitev seje nab
ralo osem plaket, dosti je namreč 
takih, ki so dali kri tudi že po 
30-krat. Pohvalijo se lahko, da vsako 
leto pridobijo od 150 do 200 novih 
krvodajalcev, zato ni nenavadno, da 
bodo na prireditvi v Selih-Sumberku 
lahko podelili kar 274 priznanj 
krvodajalcem. Rudi Krošl je pohvalil 
tudi pripravljenost mladih za dajanje 
krvi in delo pri Rdečem križu na-
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Reka je za Mirenčane vse manj nevarna, zakaj regulacijska dela, lo 
jih izvaja Splošna vodna skupnost Dolenjske nad starim mostoin, 
dobro napredujejo. Tod je bilo ob nalivih pravo ozko grlo, a zdaj 
voda teče že po novi strugi, Id še ni popobioma dodelana. 
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ustavnimi določili. Nezadovoljni so 
zlasti zato, ker večina delovnih orga
nizacij ni pokazala razumevanja pri 
financiranju programa KS Trebnje. 
Od 20 kolektivov, ki so vredni 
omembe, pomag? krajevni skupnosti 
le Trimo, malo stanovanjsko podje
tje in Mercator, TOZD Gradišče. Na 
seji so ugotavljali, da tod ne bo pre
mikov (^asti glede TOZD, ki imajo 
sedeže skupnih služb zunaj občine), 
če prihodnje leto ne bo republiškega 

Mirenski „eksekutor" 
Kadar je treba kje iztisniti kakšen 

dinar, tam mora biti Tomaž Plohelj. 
Naj gre za pobiranje vstopnine za 
mirensko kopališče ali prispevek za 
asfalt. 

„Na bazenu sem lani nabral 
65.000 dinarjev, letos pa le 
15.000," pove Tomaž, ne da bi mu 
bilo treba posebej pogledati v papir
je. Koliko vztrajnosti je treba, da se 
zbere taka vsota, najzgovorneje po- ' 
vedo podatki, po katerih je vstopni
na za kopališče res simbolična. Po 
ves dan se je mogoče namakati ali 
prehajati po lepi okolici za borih 5 
dinarjev, za otroke je dovolj dinar! 
Letos, ko se je vse podražilo, je cena 
ostala ista, le lastnike avtomobilov 
so malo bolj privili: tudi „sončenje" 
pločevine velja pet dinarjev. 

Kljub vsemu ima upokojeni 
Tomaž svoje delo rad. „Nekaj nam
reč mora človek početi, sicer x prej 
omahne," pravi. Slaba volja pa se ga 
poloti, ko samo pomisli na kino. 
Vrsto let je že nj<»ov oskrbnik. Zanj 
niso potrebni kalSni prizori s plat
na, da postane jezen. Zadostuje kar 
pogled na stavbo, kjer je kino -
edina mirenska kulturna dvorana. 
Lani so se nekateri kolektivi zagnali, 
uredili so nekaj zidov pred odrom, 
streha pa še vedno lovi ravnotežje na 
stranskih zasilnih opornikih. Nekaj 
bi bilo treba storiti se s streho, sicer 
bo vzelo še to, kar je. Bliža se zima, 
Tomaž pa premore za vso dvorano 
le dvoje starih oljnih peči. Še malo 
dobre volje bi bilo treba, pa bi dvo
rana lahko še dobro služila. 

<v»v 

bazen, mostno tehtnico 

Dekle kos gruntu 
Darinka Verbrič uspela 

tudi med traktoristi 

Pregovor pravi, da ženska 
podpira vse štiri hišne voga
le. To je še toliko bolj res za 
Darinko Verbič iz Ceste pri 
Veliken^ Gabru, ki zgledno 
kmetuje brez staršev, brat je 
pri vojakih, pomaga ji edino 
ostarela teta. 

Gre za veliko kmetijo, saj 
meri 22 hektarov, v hlevu je 
treba nasititi 20 glav živine. 
„Ce je prekratek dan, poteg
nem še v noč," pove Darin
ka in pri hiši je vedno vse 
postoijeno! Na 1,5 hektara 
prideluje krompir, oddaja 
tudi mleko. Ni ga stroja, ki 
mu Darinka ne bi bila kos, 
sicer so pri hiši vsi traktorski 
priključki. Darinka tudi ne 
pomišlja, če ji kaj ponagaja, 
saj je najhitreje popravljeno, 
če vzame sama ključe in kle
šče v roke. 

Darinka Verbič 

Vse to ni prišlo samo od 
sebe. „Preden je moral brat 
oditi v JLA me je nauči! vse 
potrebno. Tudi sedaj dosti 
piše," Darinka skromno 
zmanjšuje svoj delež. Vse
eno, kmetijo drži pokonci in 
ni je strah, da bi jo brat za 
kaj pokaral, ko se bo sled
njič vrnil iz vojske. Laliko se 
bo celo postavila z diplomo 
z mokronoškega tekmovanja 
f^aktoristov, kjer je nastopi
la med fanti. Priznala je, da 
je pokazala tisto, kar dela 
ponavadi, za poseben tre
ning ni bilo niti časa. „Do
poldne sem hitela še obrača
ti seno. Strokovna komisija 
jo je celo opozorila, da dela 
prehitro; na tekmovanju je 
vse zorala v pol ure, čeprav 
je imela, kol drugi, na voljo 
celo uro. 

A. Ž. 

ČETRmeV INTERVJU 

Krka ne bo Izumrla 
Novomeški ribiči bodo letos-vložil i v reko 50.000 

postrvi, 20.000 lipanov ter na tone drugih rib 

„Trudimo se, da bi v Krki, ki 
velja v Jugoslaviji za eno po rib
jem življu najbolj bogatUi rek, 
ohranili meno bogastvo," pravi 
Vladimir Foršek, tehnični tajnik 
novomeške ribiške družine, orga
nizacije, kije že zaradi tako ime
novanih interesnih sfer ena od 
najbolj zagrizenih borcev za či
sto, neokrnjeno naravo in člove
kovo okolje. 

Revir novomeške ribiške dru
žine seega od Zagradca do Mrše-
če vasi, kar pomeni, da upravlja
jo ribiči s 65 kilometri Krke. fti-
toki, gojitvene vode in ribniki v 
te kilometre niso všteti. 

Ko Vladimiija Forška vpraša
mo, ali morda drži glas ljudstva, 
da Krka po svojem življu ni več 
tako bo^ta kot njega dni, teh
nični tajnik diplomatsko odgo
vori, da bodo novomeški ribiči 
samo letos vložili v reko za 
300.000 dinarjev rib. Ce ta de
nar prelevimo v ribe, pomeni to 
50.000 potočnih postrvi, 20.000 
Upanov, dve toni mladic linja, 
prav toliko kilogramov krapov in 
mladih somov, 10.000 mladic 
ščuke ter eno tono rib belic. 

„Po drugi strani," pravi For
šek, „pa je treba priznati, da ri
biči vsako leto ulove v Krki oko
li 20 ton rib. Ob tem podatku 
nam bi lahko nepoučeni očital, 
da pravzaprav mi, ribiči, uniču
jemo ribje bogastvo. Ni tako, 
kajti upravičeno namreč lahko 
trdimo, da smo skorajda edini, 
ki poklicno ali ljubiteljsko (od 
srca in s srcem) skrbimo za ohra
nitev življenja v reki Krki in to 
kljub paradoksnemu dejstvu, da 
to življenje pravzaprav pokonču-
jemo. Krka bi bila že zdavnaj 
mrtvva reka, kanal za odplake, 
če ne bi bilo ribičev. 

Veliko je bilo že napisanega o 
onesnaževanju Krke, o novome
ških podjetjih, ki jim kljub zako
nu ni mar za čistilne naprave, o 

eksploziji naseljevanja v mesto, . 
ki presega dosedanjo kanalizacij-
slib omrežje, in tako naprej. 

Povem vam pa, da je v I^ki še 
vedno mogoče uloviti čez 20 ki
logramov težkega sulca ali soma;, 
ko se ribe drste, lahko ugotovi
mo, da jih ob pametnem gospo
darjenju in primernem odnosu 
vseh občanov do narave še lep 
čas ne bo zmanjkalo, velja pa 
tudi reči, da vsega tega brez ribi
čev že zdavnaj več ne bi bilo. 

Vladimir Foršek: ,4>vajset-
kilogramski som ni in ne bo 
redkost!" 
Ostala bi samo legenda o nekdaj 
po ribah bogati KrkL 

Ribič ni samo lovec na ribje 
„skalpe", športni ribič, mislim 
pravega, je predvsem človek, ki 
ima rad naravo in vse, kM je v 
njej živega. Svoj športni užitek V 
obliki ribje^ plena pravično na
domesti s SKbjo za nov ribji za
rod. S tem seveda skrbi tudi za 
nov plen, a kaj je v tem napačne
ga, ko se, če pogledamo v srčiko 
stvari, s tem pravzaprav trudi za 
ohramtev prvobitne narave, aU 
vsaj tistega, kar je v današnjih 
časih od nje ostalo." 

M. BAIIER 

Novomeška kronika 

E: 

DELA Nil — Slišali smo precej 
dtožb, da časnik Delo v ponede

ljek ni prišel v roke vsem naročni
kom. In to prav v ponedeljek, ko so 
mnogi nestrpno pričakovali športno 
prilogo! Tudi ob sobotah je dostava 
Dela neredna, zato bi kazalo razna-
ševalsko službo okrepiti 

VSAK PO SVOJE - Novomeški 
most, ki kmalu ne bo več sposoben 
služiti svojemu namenu, postaja 
most — iznajdljivosti. Neki pobič 
zadnje dni prav pridno skače s spod
njega -ogrodja mostu v Krkino „sme
tano", nekaj otrok okoli mosta vese
lo vleče za vrvice navezane ročiio 
izdelane jadrnice, v nedeljo proti ve
čeru pa je neki slikar sre^ pločnika 
na mostu postavil slikarsko stojalo 
in na platno nanašal obrise gradu pri 
malem mostku. Nič se ni oziral na 
že tako preozki pločnik; služiti 
umetniški muzi je pač — pomemb
nejše opravilo! 

TRŽNICA - Konec dopustov je 
opaziti tudi na novomeški tržnici, 
saj je tamkaj ob vztrajnih branjev-
kah in kramarjih zaslediti čedalje 
več gospodinj, ki so se zagorele vrni
le z morja in zdaj jadikujgo nad zvi-
<šanimi cenami V popedeljek so bile 
cene nekaterih živil'take: za kilo
gram solate je bilo treba odšteti 5 
din, krompirja 5 din, paradižnika in 
paprike 10 din, fižola 5 do 6 din, 
jajca pa so bila po 1,60 din. Tudi 
cene sadju se „držijo" še naprd; ki
logram grozdja je stal 10 do 16 din, 
banan 14 din, breskev pa 20 din. 

SMRTI - Umrla sta Franc Plan-
tan, kmet iz Velikega Podljubna 9, v 
77. letu, in Rafael Staniša, upokoje
nec iz Regerče vasi 43, v 73. letu 
starosti. 

Ena gospa je rekla, daje občin
skemu sindikalnemu svetu po
slalo do roka stabflizadjske na
črte le nekaj novomeških go
spodarskih organizacij, kar daje 
slutiti, da je za ndcatere stabiU-
zacija še naprej le lepa fraza. 

SEPTEMBRA 
V BUDIMPEŠTO 

Hortikulturno društvo Novo me
sto prireja od 12. do 14. septembra 
izlet v Budimpešto. Prijave in infor
macije sprejemajo v cvetličarni na 
ftovomeškem Glavnem trgu. 

Kako gre devetdesetletnici 
Boljši časi za kmetijsko šolstvo, tudi za kmetijsko šolo na 

Grmu, ki bo drugo leto slavila 90-letnico 

Voda bo f 

pritekla 
Na 4000 metrov dolgi trasi 

suhokrajinskega vodovoda je 
položenih že skoraj 2000 metrov 
cevi, preostanek bodo brigadirji 
pete izmene, ki je letošnja zad
nja, položili do 27. avgusta, ko 
bo tudi svečanost ob zaključku 
letošnje „Akcije Suha laajina 
'75". 

V soboto sta zadnjo izmeno 
mladinskih delovnili brigad obi
skala sekretar republiške konfe
rence ZSM Slovenije Zdene Mali 
in vodja centra za mladinske de
lovne akcije pri RK ZSMS Zlato 
Vogrič. Brigadirjem so v soboto 
pomagali pri delu, mladinci izz 
občine Ljubljana-Moste in vašča-
ni Ratja, v nedeljo pa je prisko
čilo na pomoč okoli 100 voja
kov iz ljubljanske vojašnice 
„Boris Kidrič". 

Suhokrajinski 
drobiž 

NA ODSEKU REGIONALNE 
CESTE NOVO MES10 - ŽUŽEM
BERK - LJUBLJANA seje v Belem 
Grabnu nekaj 100 metrov pred vasjo 
Poljane, v sredo 13. avgusla popol
dne podal rob cestišča na bregu nad 
reko Krko. Tako je cesta zožena in 
srečavanje tovornjakov je na tem 
mestu nemogoče, zato je vožnja 
skozi Beli Graben otežkočena. 

NA ŽUŽEMBERŠKEM GRADU 
so pričeli manjša konsolidacijska 
dela, za kar imajo že večino materia
la pripravljenega od lani in od letoš
nje pomladi, manjkji pa jim šc les. 

. AKCIJE PROSTOVOLJNEGA 
DELA predvidevajo na celotnem 
območju žužembcrške krajevne 
skupnosti v večjem obsegu kot do
slej. Med drugim bodp tudi iz Žu
žemberka in Dvora odšli na prosto
voljno delo na območje Ajdovca in 
Smihela. V akciji l)odo sodelovali 
mladina in odrasli. V Ajdovcu bodo 
pomagali pri popravilu poti, pri 
gradnji ceste ter casilskega doma, v 
Smihelu pri raznin komunalnih de-

„Šele tedaj, ko neki gospo
darski panogi „trda prede", pri
čnemo bolj sistematično raz
mišljati kaj in kako. Tako se je 
tudi pri nas v zadnjem času 
obrnilo marsikaj na bolje," nam 
je povedal vodja Kmetijskega 
šolskega centra na Grmu inž. 
Miha Zmavc. 

Te ustanove nam ni potrebno po
sebno predstavljati, saj datira zače
tek njenega delovanja tja v leto 
1886 torej bo prihodnje leto stara 
90 let. V tem dolgem obdobju je 
dala ta šola preko 2500 absolventov 
najrazličnejših kmetijskih profilov. 

„Naloge. Ni jih malo. Naj ome-
iym samo najpomembnejše: izobra
Ževanje učencev v tehniški in po
klicni kmetijski šoli, izobraževanje 
odraslih in organizacija pospeševanja 
kmetijstva na Dolenjskem. V pretek
lem letu smo organizirali 10 semi
narjev o kmetijsla mehanizaciji, iz-
delah smo več načrtov za sušilne na
prave, organiA^ab tekmovanje trak
toristov, obiskali pa smo tudi 80 -
100 kmetij. Z delovnimi organizaci
jami, zlasti kmetijskimi, imamo stal
ne stike. 

Lotos so na Grmu vpisovali v prvi 
razred tehniško kmetijske šole, ki 
traja 4 leta; prijavilo se je 40 kandi
datov, kar je več, kot so pričakovali, 
v prvi razred poklicne šole za kme
tovalce in poklicne šole za kmeto-
valke-gospodinje, ki traja dve leti; 
prijavljenih je 18 kandidatov jn 2 

kandidatki. Vpis še traja. „Kjer je 
dobra pospeševalna služba, od tam 
je tudi dosti kandidatov za vpis. Pre
malo zanimanja je v Suhi in Beli kra
jini, predvsem na črnomaljskem 
področju," je dodal tov. Žmavc. 

Kmetijski šolski center organizira 
še vrsto dodatnega izobraževanja: 
začetne in nadaljevalne gospodinj
ske tečaje, tečaj za pridobitev vozni
škega dovoljenja, kviz tekmovanja 
(naj povemo, da so bili Grmčani že 
dvakrat republiški prvaki), foto 
krožke ... 

„Kadrovskih težav smo se nekako 
otresli. Mnogo nam pomagajo stro
kovnjaki KZ iz Nov(5a mesta in tudi 
drugi. Potrebovali bi le strokovnjaka 
za vinogradništvo," je še na koncu 
dejal. J. VIZJAK 

IMA POLITIČNI SOLI 
6 NOVOMEŠCANOV 

Republiška konferenca ZSMS bo 
od 22. do 28. avgusta organizirala^ 
po vrsti že četrto mladinsko poletno 
politično šolo, ki se je bo udeležilo 
okoli 500 mladih dmžbenopolitič-
nih delavcev iz vse Slovenije, pouku 
pa bo prisostvovalo tudi šest mladin
cev iz novomeške občine. V osmih 
delovnih skupinah ter na plenarnih 
zasedanjih in javnih tribunah bodo 
mladi politiki obdelali probleme 
naše samoupravne socialistične gra
ditve, zlasti nalog, kijih morajo op
raviti mladi. 

lih. • 
M. SI NI CA 

„Koliko je v resnici ao iNovega mesia/ " se upravičeno sprasujejo 
vozniki na križišču v Mačkovcu, ko preberejo na tabli, da je do 
Novega mesta 3 kilometre, dobrih 100 metrov dalje pa že stoji 
tabla z napisom Novo mesto. Daje zmeda še bolj popolna, poskrbi 
še ena tabla z napisom Novo mesto, ki stoji pred tovarno Krka. Kje 
se torej začne Novo mesto? (Foto: M. Bauer) l̂ V, 
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Tudi med dopusti ni počitka 

Drobne iz Kočevja 

MANJ PTIC - Škorci se že druži
jo v jate, kar kaže, da bodo kmalu 
odleteli na ju|. Letos so slabo gne
zdili, ker jim je vreme preprečevalo 
nabiranje hrane. Tudi trikotne valil
nice za sinice so bile prazne. Celo 
vrabcev je veliko manj kot druga 
leta. Manj ptic je bilo že pozimi na 
kjmilnicah. Verjetno jc ptic manj 
zaradi umetnega gnojenja in uniče
vanja poljskega in gozdnega mrčesa 
s kemičnimi sredstvi. Ptice imajo v 
naravi vedno manj hrane, in še taje 
često zastrupljena. 

NE GRE V PRODAJO - Knjigar
na Državne založbe ima v izložbi 
Ružičevo knjigo „Bonton-100 pravil 
lepega vedenja". Knjiga gre najbrž 
slabo v promet. Vpliva njene vsebine 
jc na ulici in drugje malo čutiti. 

PAPIGE NAPRODAJ - Male 
papige-skobčevke so prodajali pre
tekli teden na kočevski tržnici. Bil 
je velik živ-žav pa tudi žvi^olenja, še 
več pa gledalcev. Kupcev je bilo bolj , 
malo, ker so bile papige dražje kot 
na Ijubl^nskem trgu. Cene nekate
rih so bile tudi 100 din, kar je bilo 
odvisno od pestrosti barv peria. 
Lastnik je prodajal tudi kletke, valil
nice in posebno hrano. 

GOSPOD TOVARIŠ - Tovariš. 
tovariSca, gospod, gosM. Kako je 
vendar s temi nazivi? Dogovorimo 
se dokončno, kdo je gospod, kdo 
gospa in kdo samo tovariš in tovari-
sca. Dokler se bomo tovariši med
sebojno vikali, posebno „višji" in 
„nižji", o tovarištvu ni govora. To se 
vidi že v odnosu teh „vi-tovarišev" 
do svojih sodelavcev in soobčanov. 

O delu mladine v sedanjem 
obdobju smo se pogovaijali s 
predsednikom občinske konfe
rence ZSM Kočevje Rudijem 
Orlom. V razgovoru je med ^u-
gim dejal: 

,,Delo v naši občinski konferenci 
je bilo po obeh kongresih in vse do 
konca maja zelo dobro, potem pa je 
zaradi dopustov nastopilo zatršje. V 
juliju in av|;ustu uresničujemo pred
vsem zahteve o zvezi z informacijo 
predsedstva CK ZKJ o stabilizaciji. 

V vseh naših osnovnih organizaci
jah razpravlja mladina o ukrepih, ki 
so potrebni za utrditev gospodar
stva, ponekod so te razprave tudi 
'skupne s sindikatom in ZK, nato pa 
delegati-mladinci posredujejo nase 
ugotovitve, mnenja in predloge orga
nom samoupravljanja. Doslej so bile 
uspešne take ray)rave v ITAS-u, 
Avtu, INKOP-u, Tekstilani, Kočev
skem tisku, Elektru, ZKGP-Agroser-
vis, NAMI, Zidarju, Ljubljanski ban
ki in PTT. Razprav ni bilo v 
ZKGP-Mesarija, IDEK, ZKGP-Gra-
miz in v Hotelu Pugled, medtem ko 
zaradi kolektivnega dopusta šc ni 
bilo razprav v Vezeninah in Triko-
nu. 

Te razprave so naša stalna akcija. 
Poročila zbiramo vsak teden. Na 

osnovi le-teh sklepam, da so najbolj 
prizadevni mladinci Tekst ilane in 

V Tekst ilani so mladinci v svoj 
stabilizacijski program zapisali, daje 
treba izboljšati delovno disciplino, 
zmanjšati izostanke z dela, zaostriti 
osebno odgovornost na vseh ravneh, 
izboljšati storilnost itd. 

V PTT pa so se mladinci zavzeli 
za omejitev stroškov pri investicij
skemu vzdrževanju, porabi pisarni
škega materiala, elektrike ter za 
boljše komercialno poslovanje in za 
znizanje vseh stroškov, na katere 
lahko vpliva posamezni član kolekti
va." 

J. P. 

— Kako se mladinci v LIK 
borite za stabilizacijo? 

- Tako, da je naš predsednik 
„usekal'' osem plavih. 

KflCEVSKE H0U1C£ 

Rudi Orel, predsednik občinske 
konference ZSM Kočevje: 
„Med proizvodnimi TOZD so 
najuspešnejši stabilizacijski pro
gram izdelali mladinci Tekst ila-
ne, med neproizvodnimi pa 
PTT." 

MANJKA SPOSOBNIH 

Mladincev, ki bi bih sposobni in 
pripravljeni delati na raznili področ
jih, je se premalo, tako v osnovnih 
organizacijah ZSM kot v občinski 
konferenci in njenih organih. Tako 
so na primer komisijo za informira
nje že tretjič izmenjali, pa šc ni 
uspeha. .Mlade, ki se izkažejo, rade 
prevzemajo tudi druge organizacije. 
Mladinsko vodstvo pa pridno pošilja 
mlade na razne seminarje, tečaje m 
šole. Tudi v mladinsko poletno poli
tično šolo, ki se bo začela 22. avgu
sta v Vikrčah, bodo poslali 6 mla
dincev. 

ŠEST UDARNI KOV 
Iz kočevske občine je 25 mladin

cev sodelovalo od maja -do julija v 
inladinskih delovnih brigadah, in si
cer 7 na Kozjanskem, 11 na Brkinih 
in 7 v Suhi krajini. Sest izmed njih 
je zaradi prizadevnega dela dobilo 
naziv udarnik, in sicer eden v Suhi 
krajini in 5 na Brkinih. Vsaka skupi
na je bila na delu po tri tedne. Ž,a 
brigade se je prijavilo sicer kar 43 
mladincev, vendar jih je odšlo na 
delo le 25, ker ostaU sploh niso pri
šli. Ta slabost pa je imela tudi svojo 
dobro stran, ker je bilo zaradi po
manjkanja denarja treba /brigade 
„skrčiti'. 

Razen tega se je ?6 mladincev 
udeležilo fc enodnevne delovne 
akcije v Suhi krajini. To je tudi po
rok, da bo prihodnje leto za mladin
ske delovne brigade še več prijav. 

„Beli biser" vabljiv, toda... 

„Prepričan sem, da ljubljanski 
Viator prinaša v Belo krajino napre
dek. Ni dolgo tega, kar so naši ljudje 
prosili za avtobusne prevoze, toda 
vedno so dobili neugoden odgovor. 
Odkar pa se je začel Viator zanimati 
za Belo krajino, se je v nekaj letih 
precej spremenilo - avtobusi so od
ročne vasi približali Metliki, Črnom
lju in Novemu mestu. Zrasli so novi 
gostinski obrati, pri nas pripravlja-

Malomarnost, ki 

kazi Črnomelj 
časopisni stolpci so vse pogosteje 

posvečeni tudi ureditvi in varstvu 
narave v mestih, toda ob člankih se 
bralci in odgovorni ustavijo le za 
hip, morda se zamislijo in na opozo
rila — pozabijo. In medtem, ko se 
nekateri trudijo, da bi bilo njihovo 
mesto čim bolj urejeno, polno rož 
in zelenja, za druge njihova skrb ne 
pomeni dosti. Za njih je okrasno 
grmičevje neuporabno, je le - grmi-
če^e. 

Tako nekako so si o grmičevju na 
Kolodvorski ulici 3 verjetno mislili 
tudi delavci črnomaljskega obrtno -
komunahK^a podjetja, ko so pred 
približno mesecem na ulici betoni
rali jašek. Pri delu so potrebovali cel 
kup desk. Nametali so jih po cesti in 
grmičevju in po delu na deske poza
bili. 

Črnomelj je že od nekdaj zrun 
kot mesto, katerega prebivalci imajo 
radi rože, zelenje. Zlalcaj bi zapravlja
li ta sloves? 

mo zanimive izlete, odpiramo nova 
delovna mesta itd..." 

RACJI UBIJALCI 

Na sliki: slab meter od glavne 
Kolodvorske ulice, po kateri se 
vsak dan pripelje kar precej tu
ristov, leži kup desk, ki že lep 
čas čakajo na delavce. 

Tako je pohvalil ljubljanski Via
tor sprevodnik avtobusa Bogdan 
Vidoš iz Črnomlja. Pri ljubljanskem 
podjetju je že 15 mesecev in z de-
tom je zadovoljen: .^Z voznikom 
avtobusa sva v slabih dveh letih pre
vozila vse belokranjske ceste in ugo
tovila sva, daje še veliko izredno sla
bih. Prav zaradi tega je naš del Slo
venije, ki je prav gotovo med najlep
šimi, še skrit rezervat. Voziva po 
cestah, na katerih se komaj srečata 
dva „fička", za 20 kilometrov poti 
pa včasih potrebujeva tudi po dve 
uri. Najbolj naporne so vožnje po 
hudih nalivih. Večkrat se je že zgo
dilo, da smo na poti pomagali turi
stom, ki so bili sicer navdušeni nad 
našim belim biserom, prijaznimi in 
gostoljubnimi ljudmi, in močno ra
zočarani nad cesto. Skoraj vsi so 
zatrdili, da se bodo šc vrnili, a šele 
čez nekaj let... Se pravi, (}a zaradi 
neasfaltiranih kilometrov zgubljamo 
prepotrebne devize, ki bi jih znali 
mši ljudje zelo dobro obrniti..." 

PREGLEJTE 
POTNE LISTE! 

Na upravnem or^nu za notranje 
zadeve v Črnomlju imajo te dni zelo 
veliko dela. Občani prihajajo naj
pogosteje po nove potne liste, ali pa 
jih pridejo podaljati. Ponavadi se 
vsem zelo mudi, ne zavedajo pa se, 
da so za časovne stiske krivi pred
vsem sami. Zato delavci iz upravne
ga organa svrtujejo vsem, naj pregle
dajo svoje potne liste in jih prinese 
podaljšati pravočasno. Prav tako 
opozarjajo vse lastnike traktorjev, 
da pregledajo registracijo svojih stro
jev, kajti traktorji so registrirani le 
za leto dni. 

Ni dolgo tega, kar sta Dobličj^i 
ca in Lahinja v Črnomlju dobib' 
nov „naraven" in koristen okras.^ 
Po obeh rekah so se nanueč pov 
javile ljubke divje račke, za kate
re sta poskrbeli črnomaljski lov
ski družini „Loka" in „Crno; 
melj". Na črnomaljski krajevni! 
skupnosti so povedali, da je'' 
račk, ki čistijo reko - zelo radi 
si jih ogledujejo, slikajo in film^ 
jo turisti - vedno več. Opazili 
pa so, -da je nekaj rac ranjenih s 
svinčenkami iz zračnih pušk. Za 
nekatere račje ubijalce lovci 
vedo, čak^o pa, da jih bodo 
ujeli pri nečednem dehi. 

Črnomaljski drobir 
KDAJ JAVNA RAZSVETUA 

VA? - Stanovalci z ulice na Bregu 
se že dalj časa upravičeno jezijo-
Kljub temu da redno plačujejo vse 
komunalne prispevke, morajo sani' [ 
popravljati razrito cesto, saj delavci, 
ki so za popravila zadolženi, kot 
kaže, za njihovo ulico ne vedo. R* 
zen tega se . prebivalci tega dela 
Črnomlja srečujejo še z drugo teža
vo. Medtem ko skoraj vse mestne 
ulice razsvetljuje javna razsvetljava, 
se njihova še vedno skriva v temi-

KDO SO „POLNOČNI KAVBO
JI"? - Kot kaže, bodo morali sta; 
novalci v ulici Mirana Jarca uvesti 
nočno varovalno stražo. K njim 
hajajo namreč zelo radi „v vas" noč
ni nepridipravi. Tako so bili na deW 
tudi v noči s sobote na nedeljo- Naj; 
prej so z razgrajanjem zbudil! skoraj 
vse stanovalce, raztresli po ulici sme
ti, smetnjake vrgli proti mlinu, ob
čanu pa, ki si je želel ogledati „P°J 
nočne kavboje", so s kamni razbili 
nekaj stekel. 

DRVA SPRAVITE V DRVARNI
CO - V pisarni črnomaljske kraj^' 
ne skupnosti so povedali, da pridej0 

k njim nekateri občani z nenavadn1" 
mi prošnjami. Nekateri na primer 
želijo, da bi krajevna skupnost kaz
novala vse tiste občane, ki v te" 
dneh kupljena drva zlagajo tako fl®* 
rodno, da ovirajo promet, ali pa um* 
čujejo zelenice. Ker krajevna skup
nost nevest nežev ne more kaznovati, 
prosi vse, da pazijo na red in čistočo 
okoli blokov, drva pa naj vsi „pri#* 
deti" čimprej pospravijo v kleti. 

NOV BIFE 
IN PRETEP 

v Lipovcu v ribniški občini je 
odp)rl 2. avgusta Ivan Lovšin 
bife. Ob tej priložnosti je bila 
tudi veselica. Obiskovalcev je 
bilo toliko, da so parkirali m 
vsem dolenjevaškcm polju. Ve
selica je uspela, saj niti pretepa 
ni manjkalo. 

Novice iz 

Ortneka 

POSTAJO HOČEJO - Avtobus
na postaja ^e potrebna Gornjim Pod-
poljanam. Želijo jo krajani vasi Gor
nje Podpoljane, Finkovo in Kuko-
vec, ki bi tako imeli dosti lepšo in 
bližjo pot do avtobusa. Zdaj je, p^ 
sebno pozimi, dostop do postaje 
zaradi snega in strmine skoraj nemo
goč. Za ureditev izogibališča in po
stavitev avtobusne čakalnice bi 
poskrbeli krajani sami, kakor tudi za 
vsa pravna in gradbena dovoljenja. 
Upamo, da bo SAP Ljubljana po
magal uresničiti to skromno željo. 

TUDI PO SMRTI RAZLIKE -
Eno najlepSh pokopališč v občini 
Ribnica je prav gotovo na Velikih 
Poljanah. Ob preselitvi s starega na 
novo je bik) preračunano, da bo 
prostora dovolj vsaj za 50 let. Kaže 
pa, da ne bo tako, ker so novi gro
bovi vedno večji. Resno nas skrbi, 
kam bomo z našimi dragimi pokoj
niki čez 10 let? Teh skrbi se bomo 
izognili, če bomo za oddajo zemljišč 

.postavili strožje in enotne mere, kot 
imajo tudi že druga pokopališča. 

Ce smo že na tem svetu enakoprav
ni, bodimo tudi pod rušo, saj pravi
jo, da zemlja vse razlike izravna. 

ZA UPOKOJENCE IZ RIBNICE 
- Pohitite s prijavami za naš izlet v 
nedeljo 31. avgusta. 

V boj za stabilizacijo 

Kako konkretno ukrepajo v INLES-u? 

V ribniški občini so v INLE-
SU med prvimi izdelali analizo, 
kako se bo tudi ta delovna 
skupnost vključila v splošna pri
zadevanja za utrditev jugoslo
vanskega gospodarstva. Predlo
ge je osvojila tudi že osnovna 
organizacija ZK. 
Izvoz- izdelkov IN LES je zadnja leta 
nazadoval. Sedanji predlog predvide
va, kako je mogoče povećati izvoz v 
vzhodno in zahodno Evropo ter v 
dežele v razvoju, medtem ko zaradi 
visokih prevoznih stroškov izvoz v 
države ameriške celine ne bi bil do
nosen. 

Uvoz pa je v zadnjih letih hitro 
naraščal. Uvažali so les, plošče, 
okovje in drugo. Uvoz bodo že letos 
lahko zmanjšali za 25 milijonov din, 
ker bodo porabili v proizvodnji več 
domačega lesa, okova, vezanih 
pk)šč in drugega, zmanjšali pa bodo 
tudi uvoz rezervnih delov in drugega 
materiala. 

— Kdaj bomo stopili na prste 
črnim gradnjam v Marli gori? 

— Ko noben občinski mož ne 
bo več nosil črnih očal. 

RESETO 

čistilca ni 
Ribnica že od marca nima 

krajevnega čistilca. Zato je 
po ulicah precej smeti, še 
posebno pa zbodejo nedo-
mačine v oči smeti okrog 
hotela. Pravijo, da sta se 
komunah prijavila za to delo 
že dva. Oba sta tudi uspešno 
opravila zdravniški pregled 
— na delo pa ju ni bilo. Rib-
ničani zdaj ugibajo, če je 
temu vzrok nizek osebni 
dohodek ali strogi nadzor 
nad tem delom. 

Po Ribnici je veliko papir
čkov, v katere so bili zaviti 
sladoledi. Odmetava jih v 
glavnem mladina, kar po-
ineni, da je na red ne nava
jajo dovolj ne doma ne v 
šoli. Posledica pomanjkljive 
vzogje je tudi, da malo sta
rejši mečejo ob tla koške za 
smeti in jih brcajo, da je 
Ribnica res lepo nastlana s 
smetmi, če jih ne spiha z 
ulic veter ali spere dež. 

Prodajne cene že osem mesecev 
znižujejo. Letos priznavajo kupcem 
v povprečju 11 odstotni ^pust, kar 
pomeni letno 40 milijonov manj či
stega dohodka. Vendar zmanj^nje 
čistega dohodka le ne bo tolikšno, 
ker tudi dobavitelji delno znižujejo 
cene polproizvodom oziroma surovi
nam. 

Likvidnost se slabša, ker so kupci 
slabi plačniki in ker naraščajo zalo
ge gotovih izdelkov. Vendar v INLE-
SLT ocenjujejo, da so sorodna pod
jetja v še ^abšem položaju. Predvi
deli so tudi ukrepe, kako likvidnost 
izbolj^^L 

Investicij, vsaj pomembnejših, 
zadnjih 15 let niso imeli, zato so 
zdaj potrebne, vendar bo treba inve
sticije prilagoditi dejanskim mož
nostim. Prednost bo imela proizvod
nja, znotraj nje pa tista, ki bo proiz
vajala za izvoz. 

Razen naštetega so okrepili še in
formiranje vseh članov kolektiva, 
poskrbeli za kakovostnejšo proiz
vodnjo, zaostrili delovno odgovor
nost vseh članov kolektiva, preme
stili nekatere delavce, okrepili varče
vanje na vseh področjih in uvedli še 
nekatere druge ukrepe. 

J. P. 

KMALU VRTEC 
Dokumentacija za gradnjo otro

ške varstvene ustanove oziroma 
vrtca v Ribnici je pripravljena. V 
zadnjih tednih je bilo več razgovo
rov me<j predstavniki Marlesa in 
invcstitoiii vrtca o tem, kakšen bo 
vrtec. Zaključujejo tudi dogovore o 
postavitvi tvmeljev, na Ki'terih bo 
stal montažnt vrtec. 

STREHA SE PUSCA 
„Strelia nove šole v Loškem poto

ku še vedno pušča, zaradi česar se 
dela škoda. Kaj je bilo storjenega, da 

2000 obiskovalcev 

7. septembra dopoldne bo 
na Radovici pri Metliki sre
čanje borcev in občanov. To 
bo hkrati tudi osrednja pro
slava ob 30-letnici osvobo
ditve ter prikaz uspehov 
krajevne skupnosti Radovi-
ca. Srečanja se bo udeležilo 
več kot sto petdeset zamej
cev iz Ricmanov pri Trstu, 
mladinci iz metliške občine 
bodo sestavili XV. mladin
sko SNOUB, predstavil pa se 
bo tudi del teritorialne eno
te. Organizatorji, ki se na 
proslavo pripravljajo že se
daj, pričakujejo okrog dva 
tisoč ljudi. 

T. G. 

Novi metri za zdravstvo 

v letu dni bo Metlika dobila nov sodoben prizidek 

Te dni so v središču Metlike 
odprli novo gradbišče. Začeli so 
pripravljalna dela za gradnjo 
prizidka zdravstvenemu domu. 

Cez leto dni, tako investitorji ra
čunajo, naj bi gradnjo nove prepo
trebne stavbe končali in zdravstveni 
dom bo dobil novih 650 kvadratnih 
metrov uporabne površine. Prizidek 
bo zgrajen pravokotno na obstoječo 
stavbo na prostoru, kjer je bil doslej 
lep park. Lahko bi sicer gradili za 
sedanjim zdravstvenim domom, ven
dar bi se s tem zaprli in tako onemo
gočili novogradnje v prihodnosti. 

Prizidek bo imel kletne prostore, 
v katerih bo knjižnica, kartoteka. 

PIONIRSKI DAN 
V BERECl VASI 

V nedeljo bo v Bereči vasi za
nimiv pionirski nogometni dan. 
V malem nogometu se bodo 
namreč pomerili domači nogo
metaši z vrstniki z Brinja, ki bo
do zastopali ljubljanske pionir
je. Tekma se bo pričela ob 14. 
uri. 

ordinacija, EKG spirometer, 
niča, v dveh nadstropjih pa bost® 
čakalnici, ordinacije, prostori ** 
patronažne sestre, laboratoriji >Pd 

Pogodbena cena za gradben®; 
obrtniška in instalacijska dela J* 
3.180.000 din, investitor pa je zdi1'' 
ženi zdravstveni dom Novo mest^: 
Novi objekt bodo gradili delayC 

metliškega TGP, ker je bila njih°v 

ponudba najugodnejša. 
Prizidek bo nedvomno velika P£ 

dobitev za prebivalce metliške objjjj 
ne, saj je znano, da so bili scdaJjJ 
prostori močno pretesni in ncft"1* 
cionalni. ^ q 

Sprehod po Metliki 

RIBE IN RIBICI - Kolpa, ki je 

do nedavna privabljala predvsem kjj! 
palce, je postala zelo zanimiva tu° 
za ribiče. Med številnimi tujimi 
domačimi gosti je vse več domac 

nov, ki so se odločili, da bodo 
mesto močno podraženih suhome 
natih izdelkov večerjali raje okusn 
ribe. Na poceni večerjo pa ob n»J 
toplejši reki v Sloveniji ne čaWr 
samo registrirani ribiči. Med nji^ii J® 
precej „divjih". Torej - ribiški ć 

y 
vaji v letošnji turistični sezoni p*a 

gotovo ne lenarijo. 
POLETNA KOLEKCIJA 76 -j J 

začetku septembra bo podjetje 
pričelo z internimi modnimi r®3^ 
mi v nekdanjem gostišču na Vifl 
meriu. Manekenke bodo doma 
dekleta, kupcem pa bodo 
vali modele pomladno poletne * 
lekcije 76. 

BRKINI 75 VABIJO - Pred krjjj 
kim je odšla na Brkine na mladin* 
delovno akcijo 39-članska [ 
sestavljena iz mladincev in mlad' 
iz metliške, črnomaljske, trcbanj/V 
in novomeške občine. Dolenjski D.j 
gadirji bodo ostali na Brkinih v 
dni, v brigado „Majde Sile" pa ^ 
kratkem odšlo še nekaj mladini y 
naštetih občin. Glede na to, da Jv, 
brigadi od prvega dne en sam M® ^ 
čan, bi bilo prav, ko bi se za oc> h 
no akcijo odločilo še kaj mlad • 
Vsi, ki jih zanima kako bi lahko P • 
šli v brigado, se naj oglasijo VP^ 
občinske konference ZSMS Metu 
kjer bodo dobili podrobna navod 

se ta napaka popravi? " je vprašal na 
zadnji seji občinske skupščine Rib
nica vodja delt^cije Loškega poto
ka Alojz Runarčič. Odgovor bo do
bil na prihodnji seji. Potoška Šola jc 
bila zgrajena s sanx)prispevkom, 
(•radilo jo jc gradbeno podjetje iz 
(jrosuplja. Nova šola je prestala ko
maj tri mile zime pa se je že po^vib 
ta napaka. Kaj bi bik) šele, če bi bile 
zime ostrejše? 

Podzemelj se prav gotovo ne 
more pohvaliti s tako turistično 
bero, kot se lahko Otočec ob 
Krki. Res pa je tudi, da se lahko 
pohvali s tistim, s čimer se ne 
more dolenjski biser — medtem 
ko sta otok in okolica ob vsa
kem dnevu polna turističnega 
živžava, vlada na podzemelj
skem kopališču mir. In prav za
radi njega se na kopališču za 
več dni ustavi veliko tujcev. Na 
sliki: platnene strehe so priprav
ljene ... 

AVTOSTOP 
IN LETA 

Božakovčani so v času 
šolskih počitnic obsojeni na 
pešačenje. Če pada dež, ga
zijo do Metlike blato, če sije 
sonce, se otepajo prahu. Za
to ni čudno, da vsi odrasli 
nestrpno pričakujejo zače
tek šolskega pouka. Takrat 
se bodo namreč lahko s svo
jimi otročaji vozili s šolskim 
avtobusom v Metliko in do
mov. Do I. septembra pa so 
še kar naprej prepuščeni svo
ji iznajdljivosti. Tako ni prav 
nič čudnega, če ob cesti sre
čaš dve 80-letni babici, ki si 
pomagata z dvignjenim -

y^lcem. metliški tedniK 



ČETRTKOV INTERVJU 
Več gasilskih proslav 
IGD Rudnik si je postavilo dom in prislužilo avto 

v juliju in avgustu je bilo v ko
čevski občini več gasilskih proslav 
® veselic. Industrijsko gasilsko dru-
*vo Rudnik je praznovalo 50-letni-

obstoja in ob tej priložnosti od
prto nov gasilski dom, za ureditev 
•^tereia so opravili člani društva 
°*oli 3.400 prostovoljnih delovnih 
^Proslave so se udeležila vsa okoli-

GD, skupno 9, s prapori. 
. " nedeljo, 17. av^sta, je imelo 
'Ouuarijsko gasilsko društvo Rudnik 
^^ečanost, na kateri so prevzeli 
in krstili nov gasilski avto, ki so ga 
l>alci zaslužili sami. V jami so nam-
1®^ prostovoljno kopali premog. 
Velo jim je podjetje plačak) tako, da 

kupilo avto. 
, ftro slavo s parado je imek) pred 

tudi PGD Kočevje. Ob tej 
Pnk)inosti so prevzeli gasilci novo 
ivtocisterno TAM, katere prostorni-

4.500 1. 
* tem obdobju je bilo tudi več 

©sUskih veselic, in sicer v Stari cerk-
Livoldu, Črnem potoku in Ma-

"OVniku. Izkupiček bodo društva 
1 

Mladi na Triglav 
Aktiv osnovne organizacije ZSM 

!®cevske Tekstilane je organiziral 
na Gorenjsko in vzpon na Tri-
Iz Aljaževega doma so se z dve-

^ Vodnikoma podali do koče na 
^edarici in naprej preko Malega 
^^lava na Triglav, kjer so se vpisali 

tojgo v Aljaževem stolpu in žigo-
11 svoje izkaznice. Sestopili so po 

^Poti, le da so prenočili na Kreda-
y^: ysi so bili z izletom zelo zado-
Tn predvsem pa oni, ki so bili na 
^«vu in sploh na planinah prvič. 
Izlet je pokazal, da je mladini na 
zpolago v naravi veliko zanimivo-

jv w ^bave, samo najti jo je treba, 
bi bilo, da bi ta skupina redno 

aila na izlete v naS okolici, da bi 
^lako utrjevala. Nato bi se odločila 
stvu^^"° planinarstvo v visokogor-

Tudi razne transverzalne poti so 
^"nive, vendar je transverzalni 

nekoliko težje doseči. Mladinci 
Pl^? dobe p teh poteh obvestila pri 
Jonskem *društw Kočevje, katere-

predsednik je Jože Adamič. 
ANDREJ ARKO 

porabila za svoje redno delo. 
Jeseni bo proslavilo 50-letnico 

obstoja tudi PGD Vas-Fara. To pro
slavo bi radi združili s proslavo ob 
otvoritvi posodobljene ceste Livold-
Brod. Ta cesta nai bi bila po pogod-
tn popolnoma dokončana do dneva 
republike, domačini pa upajo, da bo 
že kar do 28. septembra, ko bodo 
praznovali gasilci Nimamo podat
kov, če je to upanje upravičeno. 

Kočevski gasilci so vabljeni tudi 
na praznovanje 100-letnice PGD 
Delnice iz sosednje hrvaške občine. 
IVoslava bo zelo bogata, trajala bo 
pa kar tri dni, in sicer od 22. do 24. 
avgusta. 

J. P. 

LETOS BREZ 
AKCIJE? 

Sredi avgusta naj bi se po 
dogovorih pred meseci zače
la v Kočevju mladinska de
lovna akcija, in sicer uredi
tev okolice novega kopali
šča, ki je še v gradnji, in pla
niranje površin v novem Ka-
juhovem naselju. Ta, edina 
mladinska delovna akcija, ki 
je bila predvidena v domači 
občini, pa ne bo izvedena, 
ker razgovori med krajevno 
skupnostjo in mladinskim 
vodstvom niso bili dokonča
ni. 

Posebna privlačnost je tudi stari mlin v Dolu, ki melje le še občas
no na eno kolo. Mlin počasi propada in ga nekateri uporabljajo že 
kar za stranišče. (Foto: J. Prime) 

V Kidričevi 9 gre voda svojo pot 
Odgovor na bralčevo pismo, objavljeno 7. avgusta 

^32. številki Dolenjskega lista je prizadeti nosilec stanovanjske 
pravice tov. Sever prikazal javnosti nič razveseljiv in resničen 
primer. 

pri c®0Vornim za vzdrževanje hiš 
n Samoupravni stanovanjski skup-

sti občine Kočevje ni vseeno, da 
C^avlja nastajanje gospodarske 
„ ae zaradi zatekanja vode skozi 
^P°ve na objektih z ravnimi stre-

za tako stanje je pripisati 
strov ^Jalcem gradnje, zaradi-ne-
Icro yne *n neodgovorne izvedbe 

Vskih del na ravnih strehah, kajti 
sm ?ekaj letih uporabe kritina ne bi 
^odpovedati. 

Um n^so odgovorni projek-
Pj ki načrtujejo take strehe. 

Ksa kaže, da ima vsaka ravna štre
ni 23 zgradbo neljube posledice, ki 
Že °očutijo stanovalci najvišje eta-

' 0rganizacija, ki s stavbo upravlja, 
-P°si velike stroške vzdrževanja. 

uPra ^drževanje hiš ima Samo-
<lg[na stanovanjska skupnost 
benj dolgoročno pogodbo z Grad-
Čev

m komunalnim podjetjem Ko-
PO(/t» z nekaterimi poklici to 

J^je v času sezone kadrovsko 
jg "čno nezadostno zasedeno, kar 
Onrn

0<ra*a tudi pri nepravočasno 
yW«v'jenih delih po naročilu. Goto-

tudi to, da je opravljanje raz-
dei„P0Pravil na hišah nepriljubljeno 
'om m Se ^ njemu pristopa z odpo-
Hov' Z'ast' so Pr' rok' naročila za 

^•zdelke in nova dela. 
yeiri P0?13^0 primera v Sevcrje-
ya . stanovanju je služba za vzdrže-

Je SSS Kočevje izdala naročilni
ci' 181, z dne 2. julija 1975, 
j, (lbcno komunalnemu podjetju 
de-.j-vje- V naročilnici je bilo nave-
Kid-a stanovanjskih objektov v 
ba ^čevi ulici, na katerih ie bilo tre-
j^^°Praviti ureditvena dela na stre-

Pn $<*,°Sebej sta poudarjeni stanovanji 
vj Kidričeva 9, in Čuk, Kidriče
ma » j0" so ugotovili prepuščanje 
^ popovih. Vsa dety, ki jih je tre-
pteH

praviti, so bila osebno pokazana 
1^. Ravniku tega podjetja zaradi 
Potr k sP°razumevanja in z željo in 
Ker ' sc z delom takoj prične. 

^ takoj pričeli, se jc 
iat oscbno interveniralo pri 

HiJa.cu' vendar realizacije naročila 
g do danes. 

v
a^.ar°Cnik v danem primeru pri iz-

tUdi ^ dosegel hitre intervencije, 
biu Pro*njc 'n prigovarjanja niso 
Uvj.^sPeŠna. Izvajalec bi moral sam 
si tn

et'- da gre za nujni primer in bi 
dd 0ral prizadevati, da bi naročeno 
iil .^Pravil čimprej in tako prepre-
^ 'kodo na družbenih objektih, 

^ČEUSKE NOUlCE 

stanovalca pa zavaroval pred dež
jem. 

Znane so nam težave z uveljavlja
njem reklamacij za slabo opravljena 
dela na stolpnicah v Kočevju. Dnevi 
garancijskih rokov tečejo, izvajalci 
prenašajo odgovornosti na svoje 
kooperante, ti pa zopd na svoje 
kooperante, voda pa teče, kjer najde 
pot. 

Učinkovito zdravilo za boljšo 
kakovost del je večja osebna odgo
vornost izvajalcev in nadzornih orga
nov, ne nazadnje pa tudi odgovarja
joči materiali, ki bi zdržah daljšo-
do1>o. 

V razvitih državah se dajejo ga
rancijski roki za strehe vsaj 10 let, 
pri večjih pomembnejših objektih 
tudi za dobo 40 let', pri nas pa traja 
le-ta 2 leti. 

Bogate kavcije bi imele morda še 
najboljS učinek in pravico, da po
pravilo opravijo drugj, sposobneiS 
na račun tistega, ki je investicijsko 
delo slabo opravil. 

Novo ustanovljena Samoupravna 
stanovanjska skupnost (SSS) je s 

svojimi organi prevzela stanovanjski 
fond v občini Kočevje takšen, kakr
šen je. Ugotavlja se, da je ta več ali 
inanj, zaradi pomanjkanja denarnih 
sredstev, slabo vzdrževan. Vzdrževa
nje zaostaja za potrebami. To bo 
trajalo toliKo časa, dokler se stanari
ne ne uskladijo z dejanskuni stroški, 
ki nastanejo pri vzdrževanju stano
vanjske^ fonda. 

SSS se vprašuje, kaj bo s takimi 
primeri, kot so stolpnice v Kočevju, 
kajti napake za slabo ali nepravilno 
zgrajene strehe noče nihče priznati. 
Stroški za ureditev streh pri stolpni
cah pa bodo znašali kdo ve koliko 
milijonov, saj se še vedno ne ve, ali 
bodo mala popravila preprečila pre
puščanje vode ali ne. 

S strani SSS in njenih organov je 
vse storjeno, da bi se streha uredila 
in popravila. SSS pa rešuje tudi 
vprašanje, kako reSti celotni pro
blem stolpnic (strehe, centralno 
ogrevanje, dvigala in podobno). 
Stroškov je ogromno, denarja pa 
premalo. 

Samoupravna stanovanj
ska skupnost Kočevje. 
Samoupravna enota za 
gospodarjenje s stano
vanji v družbeni lastnini. 

^̂ 6nB3nSBBB53B!!BE0 

v Tesarski ulici v Kočevju gradi SGP Zidar 101 stanovanje v 6 
blokih. Trije bloki bodo predvidoma vseljeni že do novega leta. 
(Foto: France Brus) 

Krka ne bo izumrla 
Novomeški ribiči bodo letos vložili v reko 50,000 

postrvi, 20.000 lipanov ter na tone drugih rib 

„Trudimo se, da bi v Krki, ki 
velja v Jugoslaviji za eno po rib
jem življu najbolj bogatUi rek, 
oliranili iyeno bogastvo," pravi 
Vladimir Foršek, tehnični tajnik 
novomeške ribiške družine, orga
nizacije, ki je že zaradi tako ime
novanih interesnih sfer ena od 
najbolj zagrizenih borcev za či
sto, neokrnjeno naravo in člove
kovo okolje. 

Revir novomeške ribiške dru
žine se^ od Zagradca do Mrše-
če vasi, kar pomeni, da upravlja
jo ribiči s 65 kilometri Krke. fti-
toki, gojitvene vode in ribniki v 
te kilometre niso všteti. 

Ko Vladimirja Forška vpraša
mo, ali morda drži glas ljudstva, 
da Krka po svojem življu ni več 
tako bo^ta kot njega dni, teh
nični tajnik diplomatsko odgo
vori, da bodo novomeški ribiči 
samo letos vložili v reko za 
300.000 dinarjev rib. Ce ta de
nar prelevimo v ribe, pomeni to 
50.000 potočnih postrvi, 20.000 
lipanov, dve toni mladic linja, 
prav toliko kilogramov krapov in 
mlađih somov, 10.000 mladic 
ščuke ter eno tono rib belic. 

„Po drugi strani," pravi For
šek, „pa je treba priznati, da ri
biči vsako leto ulove v Krki oko
li 20 ton rib. Ob tem podatku 
nam bi lahko nepoučeni očital, 
da pravzaprav mi, ribiči, uniču
jemo ribje bogastvo. Ni tako, 
kajti upravičeno namreč lahko 
trdimo, da smo skorajda edini, 
ki poklicno ali ljubiteljsko (od 
srca in s srcem) skrbimo za ohra
nitev življenja v reki Krki in to 
kljub paradoksnemu dejstvu, da 
to življenje pravzaprav pokonču-
jemo. Krka bi bila že zdavnaj 
mrtvva reka, kanal za odplake, 
če ne'bi bilo ribičev. 

Veliko je bilo že napisanega,o 
onesnaževanju Krke, o novome
ških podjetjih, ki jim kljub-zako
nu ni mar za čistilne naprave, o 

eksploziji naseljevanja v mesto, 
ki presega dosedanjo kanalizacij
sko omrežje, in tako naprej. 

Povem vam pa, da je v foki še 
vedno mogoče uloviti čez 20 ki
logramov težkega sulca aK soma; 
ko se ribe drste, lahko ugotovi
mo, da jih ob pametnem gospo
darjenju in primernem odnosu 
vseh občanov do narave še lep 
čas ne bo zmanjkalo, velja pa 
tudi reči, da vsega tega brez ribi
čev že zdavnaj več ne bi bilo. 

Vladimir Foršek: „Dvajset-
kilogramski som ni i)i ne bo 
redkost!" 

Ostala bi samo legenda o nekdaj 
po ribah bogati Krki 

Ribič ni samo lovec na ribje 
„skalpe", športni ribič, mislim 
pravega, je predvsem človek, ki 
ima rad naravo in vse, kar je v 
njej živega. Svoj športni užitek v 
obUki ribjera plena pravično na
domesti s SMbjo za nov ribji za
rod. S tem seveda skrbi tudi za 
nov plen, a kaj je v tem napačne
ga, ko se, če pogledamo v srčiko 
stvari, s tem pravzaprav trudi za 
ohranitev prvobitne narave, ali 
vsaj tistega, kar je v današnjih 
časih od nje ostalo." 

M. BAIIER 

DELA NI! — Slišali smo precej 
pritožb, da časnik Delo v ponede
ljek ni prišel v roke vsem naročni
kom. In to prav v ponedeljek, ko so 
mnogi nestrpno pričakovali športno 
prilogo! Tudi ob sobotah je dostava 
Dela neredna,, zato bi kazalo razna-
ševalsko službo okrepiti 

VSAK PO SVOJE - Novomeški 
most, ki kmalu ne bo več sposoben 
služiti svojemu namenu, postaja 
most - iznajdljivosti. Neki pobič 
zadnje dni prav pridno skače s spod
njega ogrodja mostu v Krkino „sme
tano", nekaj otrok okoU mosta vese
lo vleče za vrvice navezane ročno 
izdelane jadrnice, v nedeljo proti ve
čeru pa je neki slikar sre^ pločnika 
na mostu postavil slikarsko stojalo 
in na platno nanašal obrise gradu pri 
malem mostku. Nič se ni oziral na 
že tako preozki pločnik; služiti 
umetniški muzi je pač - pomemb
nejše opravilo! 

TRŽNICA — Konec dopustov je 
opaziti tudi na novomeški tržnici, 
saj je tamkaj ob vztrajnih branjev-
kah in kramarjih zaslediti čedalje 
več gospodinj, ki so se zagorele vrni
le z morja in zdaj jadikujejo nad zvi-
šanimi cenami. V ponedeljek so bile 
cene nekaterih živil take: za kilo
gram solate je bilo treba odšteti 5 
din, krompirja 5 din, paradižnika in 
paprike 10 din, fižola 5 do 6 din, 
jajca pa so bila po 1,60 din. Tudi 
cene sadju se „dizijo" še naprej: ki
logram grozdja je stal 10 do 16 din, 
banan 14 din, breskev pa 20 din. 

SMRTI - Umrla sta Franc Plan-
tan, kmet iz Velikega Podljubna 9, v 
77. letu, in Rafael Staniša, upokoje
nec iz Regerče vasi 43, v 73. letu 
starosti. 

Ena gospa je rekla, daje občin
skemu sindikalnemu svetu po
slalo do roka stabilizacijske na
črte le nekaj novomeških go
spodarskih organizacij, kar daje-
slutiti, da je za nekatere stabili
zacija še naprej le lepa fraza. 

SEPTEMBRA 
V BUDIMPEŠTO 

Hortikulturno društvo Novo me
sto prireja od 12. do 14. septembra 
izlet v Budimpešto. Prijave in infor
macije sprejemajo v cvetličarni na 
novomeškem Glavnem trgu. 

Kako gre devetdesetletnici 
Boljši časi za kmetijsko šolstvo, tudi za kmetijsko šolo na 

Grmu, ki bo drugo leto slavila 90-letnico 

Voda bo 
priteida 

Na 4000 metrov dolgi trasi 
suhokrajinskega vodovoda je 
položenih že skoraj 2000 metrov 
cevi, preostanek bodo brigadirji 
pete izmene, ki je letošnja zad
nja, položili do 27. avgusta, ko 
bo tudi svečanost ob zaključku 
letošnje „Akcije Suha krajina 
'75". 

v soboto sta zadnjo izmeno 
mladinskih delovnih brigad obi
skala sekretar republiške konfe
rence ZSM Slovenije Zdene Mali 
in vodja centra za mladinske de
lovne akcije pri RK ZSMS Zlato 
Vogrič. Brigadirjem so v soboto 
pomagali pri delu mladinci izz 
občine Ljubljana-Moste in vašča-
ni Ratja, v nedeljo pa je prisko
čilo na pomoč okoli 100 voja
kov iz ljubljanske vojašnice 
„Boris Kidrič". 

Suliokrajinski 
drobiž 

NA ODSEKU REGIONALNE 
CESTE NOVO MESTO - ŽUŽEM
BERK - UUBUANA se je v Belem 
Grabnu riekaj 100 metrov pred vasjo 
Poljane, v sredo 13. avgusta popol
dne podal rob cestišča na bregu nad 
reko Krko. Tako je cesta zožena in 
srečavanje tovornjakov je na tem 
meslu nemogoče, zato je vožnja 
skozi Beli Graben otežkoi^ena. 

NA ŽUŽEMBERSKEM GRADU 
so pričeli manjša konsolidacijska 
dela, za kar imajo že večino materia
la pripravljenega gd lani in od letoš
nje pomladi, manjka pa jim še les. 

AKajE PROSTOVOLJNEGA 
DELA predvidevajo na celotnem 
območju žužemberške krajevne 
skupnosti v večjem obsegu kot do
slej. Med drucim bodo tudi iz Žu
žemberka in Dvora odšli na prosto
voljno delo na območje Ajdovca in 
Smihela. V akciji bodo sodelovali 
mladina in odrasli. V Ajdovcu bodo 
pomagali pri popravilu poti, pri 
gradnji ceste ter gasilskega doma, v 
Smihelu pri raznin komunalnih de
lih. 

M.SENICA 

„Šele tedaj, ko neki gospo
darski panogi „trdaprede",pri-' 
čnemo bolj sistematično raz
mišljati kaj in kako. Tako se je 
tudi pri nas v zadnjem času 
obrnilo marsikaj na bolje," nam 
je povedal vodja Kmetijskega 
šolskega centra na Grmu inž. 
Miha Zmavc. 

Te ustanove nam ni potrebno po
sebno predstavljati, saj datira zače
tek njenega delovanja tja v letđ 
1886 torej bo prihodnje leto stara 
90 let. V tem dolgem obdobju je 
dala ta šola preko 2500 absoNentov 
najrazličnejših kmetijskih profilov. 

„Naloge. Ni jih malo. Naj ome
nim samo najpomembnejše: izobra
Ževanje učencev v tehniški in po
klicni kmetijski šoli, izobraževanje 
odraslih in organizacija pospeševanja 
kmetijstva na Dolenjskem. V pretek
lem letu smo organizirah 1(5 semi
narjev o kmetijsla mehanizaciji, iz
delali smo več načrtov za sušilne na
prave, organizirali tekmovanje trak
toristov, obiskali pa smo tudi 80 -
100 kmetij. Z delovnimi organizaci
jami, zlasti kmetijskimi, imamo stal
ne stike. 

Letos so na Grmu vpisovali v prvi 
razred tehniško kmetijske šole, ki 
traja 4 leta; prijavilo se jc 40 kandi
datov, kar je več, kot so pričakovali, 
v prvi razred poklicne šole za kme
tovalce in poklicne šole za kmeto-
valke-gospodinje, ki traja dve leti; 
prijavljenih je 18 kanHiHatnv in ") 

kandidatki. Vpis še traja. „Kjer je 
dobra pospeševalna služba, od tam 
je tudi dosti kandidatov za vpis. Pre
malo zanimanja je v Suhi in^Beli kra
jini, predvsem na črnomaljskem 
področju," je dodal tov. Žmavc. 

Kmetijski šolski center organizira 
še vrsto dodatn^a izobraževanja: 
začetne in nadaljevalne gospodinj
ske tečaje, tečaj za pridobitev vozni
škega dovoljenja, kviz tekmovanja 
(naj povemo, da so bili Grmčani že 
dvakrat republiški prvaki), foto 
krožke ... 

„Kadrovskih težav smo se nekako 
otresli. Mnogo nam pomagajo stro
kovnjaki KZ iz Novega mesta in tudi 
drugi. Potrebovali bi le strokovnjaka 
za vinogradništvo," je še na koncu 
dejal. J. VIZJAK 

NA POLITIČNI SOLI 
6 NOVOMESCANOV 

Republiška konferenca ZSMS bo 
od 22. do 28. avgusta organizirala 
po vrsti že četrto mladinsko poletno 
politično šolo, ki se je bo udeležilo 
okoli 500 mladih družbenopolitič
nih delavcev iz vse Slovenije, pouku 
pa bo prisostvovalo tudi šest mladin
cev iz novomeške občine. V osmih 
delovnili skupinah ter na plenarnih 
zasedanjih in javnih tribunah bodo 
mladi politiki obdelaU probleme 
naše samoupravne socialistične gra
ditve, zlasti nalog, kijih morajo op
ravit« mladi 

„Koliko je v resnici do Novega mesta? " se upravičeno sprašujejo 
vozniki na križišču v Mačkovcu, ko preberejo na tabli, da je do 
Novega mesta 3 kilometre, dobrih 100 metrov dalje pa že stoji 
tabla z napisom Novo mesto. Daje zmeda še bolj popolna, poskrbi 
še ena tabla z napisom Novo mesto, ki stoji pred tovarno Klika. Kje 
se torej začne Novo mesto? (Foto; M. Bauer) 

' -J 



TEDENS^k., 
Četrtek, 21. avgusta -  Tinx)tej 

Petek, 22. avgusta -  Marija 

Sobota, 23. avgusta -  Roza 

Nedelja, 24. avgusta -  Jernej 

Ponedelick, 25. avgusta -  Ludvik 

Torek, 26. avgusta -  Aleksander 

Sreda, 27. avgusta -  Monika 

Četrtek, 28. avgusta -  Avguštin 

BRESTANICA: 23. in 24. 8. 

nemSki barvni film Hantje -  sonce 

bo spet za^lo. 

BREŽICE; 22. in 23. 8. ameriški 

barvni film Ljubezenski sestanek. 

24. in 25. 8. angleški barvni film 

Kratica za 1000 dni. 26. in 27. 8. 

ameriški barvni film Diamanti za 

svobodo. 

SLUŽBO DOBI 

ZAPOSLIM kuharico in dve nataka

rici. Plača dobra, stanovanje za

gotovljeno. Ponudbe pošljite; Go

stilna, Gradac 83, 68332 Gradac. 

V UK sprejmem dimnikarsk^a va

jenca. Vsa oskrba v hia, ost^o po 

dogovoru. Jože Prime, Dimnikar-

stvo Črnomelj, Partizanska 3. 

FRIZERSKO učenko sprejme salon 

Pucelj, Novo mesto. Cesta ko

mandi ta Staneta 26. 

STANOVANJA 

ISCEM sobo v Novem mestu ali 

okolici. Janko Hren, Kal 9, Šent

janž. 

V BREŽICAH iščem enosobno sta

novanje. Pbnudbe pošljite na na

slov: Zinka Cvetkovič, Cerklje ob 

novanje. Pbnudbe pošljite na na-

Ziri ~ - - -

Krki. 

DIJAKOM oddam opremljeno sobo. 

Naslov v upravi lista (2047/75). 

P R O D A M  

PRODAM 15 mesecev starega volč-

jaka. Mala Bučna vas 14, Novo 

mesto. 

PRODAM sode od 100 - 1000 lit

rov in mline po 700 din. Franc 

Medk:, JelSevnik 8, Črnomelj. 

PRODAM sedežno garnituro za 

dnevno sobo. Jože Strniša, Dol. 

Toplice 111. 

PRODAM motor za kombi 1600 

IMV. Informacije dobite po tele

fonu: 74-392, Sevnica. 

POCENI prodam hrastovo spalnico. 

Ela Podbevšck, Ragovska 21, 

Novo mesto. 

PRODAM otesan les za ostrešje: 

kapne in srednje lege dolge 12 m, 

špirovci 7,5 m. Ostali les se lahko 

pregleda na licu mesta. Cena po 

dogovoru. Informacije po 14. uri. 

Peter Bartolj, Ločna 41, Novo 

mesto ali po telefonu 22-956. 

PRODAM dobro ohranjen pony -

exprcss. T. K., Mestne njive 19, 

Novo mesto. 

PRODAM stroj za izdelavo beton

skih zidakov s tremi modeli in 

500 podlogami. Zvonko Jakof-

čič, Stranska vas 9, Semič. 

PRODAM kombinirano omaro za 

dnevno sobo. Zaje, Mestne njive 

UGODNO PRODAM ekscentrično 

in frekcijsko prešo, klepanike 

škanc in motorno kolo Panonija 

(250. ccm) v vernem stanju. "Na

slov v upravi lista (2059/75). 

Motorna vozila 

ZELO POCTINI prodam škodo 100 

S, letnik 1970, prevoženih 

51.000 km, v voznem stanju, za 

9.000,00 din. Ogled vsak dan od 

15. ure dalje. Franc KruiSč, Polja

ne 22, Dol. Toplice. 

PRODAM škodo 1000 MB po delih. 

Tadič, Ragovo 3, Novo mesto. 

PRODAM zastavo 750, letnik no

vember 1972. Andoljšck, Vel. 

Bučna vas 48, Novo mesto. 

PRODAM zaporožec, 1200 ccm, 45 

KM, 13.000 prevoženih km in 

lahko tovorno prikolico za osebni 

avto in lahki traktor. Marija Baš-

* kovec.CKZ 87, Krško. 

K U P I M  

KUPIM motor za fiat 850 special. 

Dušan Modic, Trdinova 49, tel

efon (068)21-425. 

KUPIM kozolec dvojnik na 4 ali 6 

oken (manjše izdelave). Stane 

Hiti, Bela cerkev 17, SmarjcSke 

Toplice. 

KUPIM novo ali malo rabljeno peč 

za centralno ogrevanje na tfdo g6-

CRNOMEU: 22. 8. francoski 

barvni film Marseillski klan. 24. 8. 

ameriški barvni film Ivanhoe. 27. 8. 

ameriško-angleški barvni film Lju

bimec velikega stila. 

KOSTANJEVICA: 23. 8. ameri

ški barvni film Zakaj te očka pušča 

samo. 24. 8. sovjetski vojni barvni 

film Sedmi naboj. 27. 8. ameriški 

barvni film Upor sužnjev. 

KRSKO: 23. in 24. 8. ameriški 

film Modri angeli. 27. 8. ameriški 

film Go.spodar otokov. 

MIRNA; 23. in 24. 8. film Pusto

lovca v zraku. 

NOVO MESTO, KINO KRKA; 

Od 22. do 24. 8. ameriški barvni 

film Ubijte (Tharleva Varricka. 25. 

in 26. 8. danski barvni film Rektor v 

postelji.  27. in 28. 8. francoski 

barvni film Vesela družina. 

RIBNICA; 23. in 24. 8. ameriški 

barvni film Crna karavana. 

TREBNJE; 23. in 24. 8. španski 

barvni kavbojski fihn Zakaj ubijaš"? 

rivo. Jože Tratar, Gor. Jesenice 8, 

Sentrupert na Dolenjskem. 

KUPIM gospodarsko poslopje, pri
merno za preureditev v delavnKO, 
v Trebnjem ali Novem mestu. 
Mihael Vidmar, Senmipert. 

P O S E S T  

PRODAM hišo ali samo stanovanje v 

Žalni. Janez Lužar, Žalna 41, 

Grosuplje. 

PRODAM takoj vseljivo trisobno 

stanovanje s pritiklinami. Ogled 

možen vsak delavnik. Brovet, 

Bršlin 43, Novo mesto. 

PRODAM ENOSOBNO komfortno 

stanovanje v bloku v 1. nadstrop; 

ju v Novem mestu, na Kristanovi 

ulici. Centralno ogrevanje, tele

fon, opreml^na kuhinja, soba z 

balkonom. Plačljivo v gotovini, 

vsel^vo spomladi 1976. Informa

cije na telefon 21-025 popoldne. 

NA ZELO LEPI sončni le^ prodam 

na Semički gori -  Osojnik 2 par

celi po 10 a vinograda z zidanico. 

Anton Skof, Sela, Suhor. 

PRODAM vikend z manjšim vino

gradom, 7 km oddaljen od Šmar

jeških Toplic. Informacije po tele

fonu 22-667 od 18. do 21. ure. 

PRODAM zidanico, primerno za 

vikend, z maniSm vinogradom v 

Veterniku pri Boštanju. Dostop z 

vsakim vozilom. Mirko Simončič, 

Smarčna 21, 68294 Boštanj. 

R A Z N O  

ODSTOPIM obrt (s stroji in orod

jem) za izdelavo električnih zvon

cev, ali grem v sodelovanje. Pri

merno tudi za državni sektor. 

Janez Lužar, Žalna 41, Grosuplje. 

POROČNI PRSTANI! Najlepše dari

lo za Vašo neve.sto vam pripravi 

zlatar v Ljubljani, Gosposka 5 

(poleg univerze). -  Z izrezkom 

tega oglasa dobite 10 odst. po

pusta! 

ZAMENJAM dobro vino ali žganje 

za kakršnokoli žito. Naslov v 

upravi lista (2037/75). 

DRAGEMU očetu JANEZU 

SMAJDKU iz Regerče vasi za 80. 

rojstni dan šc mnogo zdravih in 

zadovoljnih Icl v krogu svojih 

hčera želijo Silva, Slavla, Stefi z 

družinami ter Mici in Joži. 

Vl-RONIKI in ROLFU IlUSMANN, 

ki živita v Hamburgu, želimo za 

obletnico poroke veliko osebne 

sreče, zdravja in zadovoljstva, so

rodniki iz domovine. 

LJUBIMA očku in mamici JOŽl'.TU 

in DRACilCl ŽAGAR iz Mačkov-

ca za njuno lO-letnico skupnega 

življenja želijo, da bi bila vedno , 

zdrava in srečna v krogu svojih: 

hčerki JožicsH Vesna in sinek 

Boštjanček, ate, mama in sestre. 

lî OB/ESTIlA I 
IVAN 1'FCARIC. phnsko-vodovod-

ni jnojster. Krško, Tomšičeva 2, 

obveščam cenjene stranke, da so

lidno in kvalitetno napeljujem 

centralno in vodovodno inštalaci

jo. Se priporočam. 

[̂ REKtlCh  ̂
l-ANI IIIASTAN, Uršna sela 72. 

prepovedujem vsako košnjo, vož-

n^) in hojo |X) mojih parcelah na 

Kotarci in Ljubnu. Kdor tega ne 

bo upošteval, ga bom sodno pre-

ga n ja la. 

'ClRll. I'OIANC. Slovenskii vas 20, 

Sentrupert, opozarjam vse, da ni

sem plačnik dolgov moje žene 

Adele Pobnc, Slovenska vas 20, 

Sentrupert. 

Ob izgubi drage 

mame, sestre in tete 

mame, stare 

LJUBICE KLEPAC 
roj. Čop iz Kočevja 

se zahvaljujemo vsemu zdravstvene

mu osebju, ki ji je lajšalo bolečine 

med hudo boleznijo, bližnjim sose

dom, še posebno družini Mrvar, žup

niku za opravljeni obred, govorniku 

tov. Figaiju in vsem, ki so jo spremi

li na njeni zadnji poti, darovaU cvet

je in nam izrekli sožalje. 

Žalujoči: hčeiki, sinovi in 
sestra z družinami in drugo so
rodstvo. 

»Dolenjski list« 
v vsako družino 

Ob tragični izgubi dragega sina in 

brata 

RADA MEDLETA 
iz Gabija 73 ^ 

se iskreno zahvaljujemo vsem .sorod

nikom, znancem, sovaščanom in pri

jateljem, ki so nam v težkih dneh 

stali ob strani, ga v tako vehkem šte

vilu pospremili na zadnji poti, daro

vali vence in cvetje ter izrekli soža

lje. Posebno se zahvaljujemo ZSM 

Gabrje za nesebično pomoč in 

.spremstvo, govorniku mladincu Iva

nu Kolaju za ganljive besede ob od

prtem grobu, kolektivu IMV za po

darjeni venec ter župniku za oprav

ljeni obred. V.sem še enkrat iskrena 

hvala. 

Žalujoči: mama, oče, brat 
Martin in drugo sorodstvo. 

Vodstvu KZ Metlika se 
iskreno zahvaljujemo za or
ganizacijo prijetne in pouč
ne ekskurzije. Hvala tudi šo
ferju. Stanetu Petrinčiču za 
prijetno vožnjo. 

Udeleženke 
— kmetijske proizvajalke 

iz Grabrovca. 

Z A H V A L A  

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta 

ANTONA RADOVANA 
iz Dol. Kamene 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom 
in vaščanom, ki so nam v najtežjih trenutkih pomagali, izrekli 
sožalje, darovali vence in cvetje, ter vsem, ki so pokojnika v tako 
velikem številu spremili na njegovi zadnji poti. Najlepše se zahva
ljujemo društvu ZB, Cestnemu podjetju, Novoteksu, ZTP ter go
vorniku za ganljive besede ob grobu in duhovščini za opravljeni 
obred. 

Žalujoči: žena Francka, hčerke Fani, Mari in Maijeta 
in sin Jože z družinami. 

Z A H V A L A  

Ob boleči izgubi našega dobrega in nepozabnega moža, ata in 

starega ata 

alojza mikulica 
iz Podpreske št. 19 

se Iskreno in najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, .sosedom 

Marinčičcvim, l-rancki Ješelnikovi, Mariji Turkovi, vsem prijate

ljem in znancem ter vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v težkih 

trenutkih, izrekli sožalje, podarili vence in cvetje. Zahvaljujemo se 

tudi dr. Kvaterniku, Pantarju za poslovilne besede ob odprtem 

grobu ter župniku iz Lo.škt^a potoka za opravljeni obred. 

Žalujoči: žena Pepca, sinova Lojze in Jože z družina
ma in hčerka Marica z družino. 

Podpreska, dne 6. 8. 1975 

V  S P O M I N  

20, avgusta je minilo leto, od 
kar nas je zapustila naša ljuba 
mamica in žena 

olga tomc 
roj. Glavan, iz Dobrniča. 

Umrla jo v Z. Nemčiji, • 
f 

Imeli jo bomo vedno v spominu. 
Žalujoči: 

mož Frane, hčerka Olga in,sin Branko. 

V  S P O M I N  

23. avgusta bo minilo žalostno leto 

dni, od kar nas je za,vedno zapustil naš 

dobri in skrbni mož, oče in stari oče 

janez luzar 
iz Gor. Suliadola 

Cas beži. bolečina v naSili srcih pa je valno večja. Vsem. ki sega 
spominjajo, iskrena hvala. 

Neutolažljivi: 
domači in vsi. ki so ga imeli radi. 

Z A H V A L A  

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega očeta, brata in 

strica 

rafaela staniša 
iz Regerče vasi 43 

se najlepše zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, znancem, 

vaščanom, ki so nam v teh težkili trenutkih pomagali, izrekli 

sožalje, darovali vence in cvetje ter našt^a dragega spremili na 

njegovi zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo kolektivoma Kovi

nar iz Novega mesta in Indos-u iz Ljubljane, gasilskim društvom iz 

Smihela, Lakovnic in Stranskke vasi, godbi iz Novega mesta. Po

sebno pa se zahvaljujemo Jožetu Hočevarju in Alojzu Smajdku za 

njuno nesebično pomoč ter župniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: sin Rafael z družino, hčerke Sonja, Zali in 
Dani z družinami, sestri Mici z družino in Ani ter drugo 
sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Ob bridki izgubi našega dobrega moža, očeta in brata 

zlatka ribica 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih dneh staH 

ob strani, vsem, ki so ga v tako velikem številu spremili na njegovi 

zadnji poti, mu poktonili vence in cvetje in nam izrekli sožalje.'  

Posebno pa se zahvaljujemo za vso pozornost in pomoč kolekti
vom; KZ Metlika, Metalki PE Metlika, enoti Mesarija pri 

Crnomalj in enoti Mesarija pri KZ Novo mesto, zdravstvenemu^ 

osebju bolnice Novo mesto, dr. Mlačku iz zdravstven^a doma v 

Metliki, sovaščanom, godbi iz Metlike in govornikom ob grob|^ 

Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Darinka, hčerkici, mama, sestra, bratjel^^ 
tast in tašča in drugo sorodstvo. ^ 

Z A H V A L A  

Ob težki izgubi moje drage žene, naše mame, babice, prababice' 

in sestre '  

angele grigar 3 
z Otočca ob Krki ' \ '' 

se zahvaljujeemo vsem, ki ste jo v tako velikem številu spremili na 

njeni zadnji poti, ji  darovali cve^e in t nami sočustvovali. Zahva

ljujemo se kolektivom Dolenjke Novo mesto. Strokovne službe 

re^onalne zdravstvene skupnosti Novo mesto, Cestn^a podjetja 

Novo mesto, tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov Krka 

Novo mesto in vsem prijateljem ter znancem. Posebno se zahva

ljujemo so.scdom in vaščanom za vso izkazano pomoč v najtežjih 

trenutkili. Zahvaljujemo se tudi župniku za opravljeni obrpd. 

Žalujoči: mož, sinovi in hčerke z družirtamf, ^atjtift*' 
sestre ter drugo sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Ob hudi in prerani izgubi naše drage hčerke, sestre in vnukinjC; 

majde kužnik ; 
z Vrbovca 21 pri Dobrniču 

se iskreno zahvaljujemo vsem .sorodnikom, prijateljem, znanceni' 
in vaščanom, ki so v težkih dneh sočustvovali z nami, nam izrekli: 
sožalje in jo v tako velikem številu spremili na zadnji poti. Zahva

ljujemo se vsem, ki so ji darovali vence in cvetje, govornikoma 

osnovne .šole Trebnje in mladinskega aktiva Dobrnič za poslovilnej 

besede ob odprtem grobu. Posebna zahvala tudi dekanu iz Dobr-j 

niča za opravljeni obred. ;  

Žalujoči: ata, mama, sestra, stara očeta in stari mamij 
ter drugo sorodstvo. I 

DOLENJSKI LIST 
I/.DAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIS I, No«* 

mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDI-
žice. Črnomelj. Kočevje. Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnik 
Sevnica in Trebnje. . ' 

L)KI!DNISKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni u r cf' 
nik), Kia Bačer, Marjan Baucr, Milan Markelj, Janez Pezelj, J°r 
Prime, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan Zora 
in Ali roti Zeleznik. Oblikovalec priloge Peter Simič. 

IZDAJA 11.l.JSKI SVI T je družbeni organ u p r a v l j a n j a .  Predse«' 
nik: I'rane Bukovinsky. »gj 

IZHAJA vsiik četrtek Posamezna številka 5 din - Letna nnf? 
nina H*1 ' ilmaijev. polletna naročnina 84,50 din. plačljiva vnaprej 
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (o Z; 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni račun-

52100-(>20 107 32000 00') K 
OtJl ASI: I cm višine v enem stolpcu 60 dm, I cm na določen' 

sirani 90 din, I cm na prvi. srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vs#* 
mali oglas do 10 bevtl 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za >"* 
druge oglase in oglase v barvi velja d« preklica cenik št. 7 od 3. M* 
1975 |'o mnenju sekretariata za informacije IS S RS (št. 421-1 /' "T 
:kI 28. . 3. IV74>S s

m.' za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek P" 
prometa proizvodov. 

I I KOC I RACl'N pri podružnici SDK v Novem nu , 
52100-601-10558 Naslov uredništva in uprave: 68001 N'•' 
mesto, t;lavni trg 3 o/, postni predal 33 Telefon: (068) 21-22 ' '  
Ncnaročcnih rokopisov m fotografij ne vračamo Časopisni stave*/ 
lilmi m prelom: •' ZP Dolenjski list. Novo mesto Barvni I ilm' 1 1  J 
tisk tjudskji prtlviea l juhama. '  



RADIO LJUBLJANA 
l^AN: Poročila ob 5.00, 

^•00, 7.00, 8'.00, 10.00, 11.00, 

200, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

7-00, 19.00, 22.00 in 24.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00, 

Četrtek, 21, avgusta: s. 10 
' jlasbena i^tineja. 9.05 Počitniško 

^potovanje od strani do strani - Iz 

^nuče literature - U. 9.20 Izglas-

lo"i^ 1°^' Pesmice na potepu. 

Uganite, pa vam zaigramo po 

n Izročila - Turistični 

I2^n naše goste iz tujine. 

Fr „^'"ctijski nasveti - mag. 

v Pridelovanje koruze 

z največjimi stroji. 

M k * ^iporočajo vam .. 14.40 
Mehurčki. 15.45 „VrtUjak". 17.20 

opernega arhiva. 18.05 

orkestrov in solistov. 18.35 

in gramofonskih 
P šč RTV Ljubljana. 19.40 Minute 

f ^/'^'"blom Mojmira Šepeta. 19.50 

noč, otroci! 20.00 Četrtkov 

71 ^ domaČih pesmi in napevov. 

^•^40 Lepe melodije. 22.20 Novi 

xr Lisztovih klavirskih del. 

nr>'c? • y Sosteh pri tujih radijskih 
Postaah. 23.30 Janko Ropret naš 
iiocojšnji gost. 

PETEK, 22. AVGUSTA: 8.10 

^bena matineja. 9.05 Pbčitniško 
^potovanje od strani do strani - Iz 

aomače literature - III. 9.20 Goda-

rnj 'itmu. 9.30 Jugoslovanska na-

glasba. 10.15 Po Talijinih po-

na • Poročila - Turistični 

12 2a naše goste iz ti^ne. 

n J^etijski nasveti - vet. Pavle 

tpoo'ui '^^^anje skladišč inzrna-
^ blaga v skladiščih. 13.30 Pripb-

vam ... 14.30 NaS posluh-, 

in pozdravljajo. 15.45 

18 fK /A * 1^-50 Človek in zdravje. 

naše^ časa. 18.15 

samKi^ ^&nali. 19.40 Minute z an-
gmblom štirje Kovači. 19.50 Lah-

20 2^ 1 20.00 Stop - pops 

o moiiu in pomor-

^h. 22.20 ^sede in zvoki iz lo-

Sj^fomačih. 23.05 Literarni nok-

23.15 Jazz pred polnočjo. 

23. AVGUSTA: 8.10 

teS"^ 9.05 Pfenirski 

bespHr.' 1 "rt Resni orkester ima 

U on ivf Sedem dni na radiu, 

zi - Turistični napotki 
goste iz tujine. 12.30 Kme-

18 0S^v**-^' ^^-20 Gremo v kino. 

1940 M-' ^ albuma lahke glasbe. 

KaitiDi^"*!*«® z ansamblom %žeta 

20 oS ROH • Lahko noč, otroci! 

jetno 'adar. 21.00 Za pri-

"afe izsp?'^ Oddaja za 
»;* ^^eljence. 23.05 S pesmijo in 

novi teden. 

D^^.^PELJA, 24. AVGUSTA: 8.07 

L yska igra za otroke. 8.46 Sklad-

Vari^ "Gladino, 9.05 Se pomnite, to-

loaJ •10.05 Koncert iz na§h 

Potlri '  ^'^9 1^'o^ila Turistični na-
goste iz tujine. 11.20 

^J^^'tajo in pozdrav-

19 4r> Zabavna radijska igra. 

Lahiri razglednice. 19.50 
^«0 noč, otroci! 20.00 V nedeljo 

zvečer. 22.20 Skupni program JRT 

— studio Sarajevo. 23.05 Literarni 

nokturno. 23.15 V lučeh semafor

jev. 

PONEDELJEK, 25. AVGUSTA: 

8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 

svet pi^vljic in zgodb. 9.20 Glasbena 

pravljica. 9.40 Orkestri in zabavni 

zbori. 10.15 Nekaj za ljubitelje an-

sambclskc in solistične glasbe. 11.00 

Poročila - Turistični napotki za 

naše goste iz tunne. 12.30 Kmetijski 

nasveti — ing. oilva Avšič: O pride

lovanju kitajskega zela. 13_.30 Pri

poročajo vam .. . 14.jO Naa poslu

šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.45 

„Vrtiljak". 16.45 Poletni kulturni 

vodnik. 17.20 Koncert po željah po

slušalcev. 18.05 Ob lahki glasbi. 

19.40 Minute z ansamblom Franca 

Flereta. 19.50 Lahko noč, otroci! 

20.00 Ce bi globus zaigral. 20.30 

Operni koncert. 23.15 Za ljubitelje 

jazza. 

TOREK, 26. AVGUSTA: 8.10 

Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 

popotovanje od strani do strani - Iz 

domače literature - IV. 9.20 Pojo 

mali vokalni ansambli. 9.50 Znane 

melodije, znani orkestri. 10.15 Pro-

menadni koncert. 11.00 Poročila -

Turistični napotki za naše goste iz 

tujine. 12.30 kmetijski nasveti — dr. 

Gvido Fajdiga: Uničevanje plevelnih 

trav v travinju pašnokosnega siste

m a .  1 3 . 3 0  P r i p o r o č a j o  v a m . . .  

14.40 Na poti s ^taro. 15.45 „Vrti

ljak". 18.05 V torek nasvidenje! 

18.35 Lahke note. 19.40 Minute z 

ansamblom Mojmira Šepeta. 19.50 

Lahko noč, otroci! 20.00 Slovenska 

zemlja v pesmi in besedi 20.30 Ra

dijska i^. 21.34 Zvočne kaskade. 

22.20 l&ncertantna glasba z godali. 

Hvala za vašo kri, 
W ki rešuje življenja! 

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem 
oddelku: Anton Sajevee, Slavka Rozemberger, Pavla Ošlavnik, Janez 
Rangus, Alojz Bučar, Anton Zore, Branko Fink. Jože Mežnar in Ivan 
Šiška, člani Krke - tovarne zdravil Novo mesto; Anton Vidmar, član 
Novolesa Straža; Marija Klemenčič, Majda Macedoni, Slavita Hrovat, 
Ana Žagar, Franc Kupienik, Anica Ban, Peter Kumcr, Janez Gorišck, 
Rihard Resnik, Martin Udovč, Ciril Kukman, Stojan Blagoievič, 
Franc IHaš, Franc Ogrinc in Matevž Mejač, člani Novoteksa Novo 
mesto; Rajko Rukše, Marija Trščinar, Danijel Zadnik in dr. Jure 
Cepuder, člani Splošne bolnice Novo mesto; Avgust Modic, obrtnik 
iz Novega mesta; Milena Božič, Janez Vovko, Franc Sketa, Janez 
Vodopivcc, Jožefa Hrovat, Anton Zupančič, Alojz Salehar, Jožica 
Košmrlj, Slavka Pavlin, Tončka Lekše in Ana Luzar, člani Industrije 
obutve Novo mesto; Ana Lunder, članica Roga Novo mesto; Pavel 
Košir Anton Kraševec, Vili Plevnik, Franc Cečelič. Ivo Novak, Franc 
Grozina, Vinko Babič, Karel Kapš, Vojteh Hočevar in Jože Seremet, 
člani Iskre Novo mesto; Franc Pavlcnič, Martin Turk in Rudi Kmet, 
člani IMV Novo mesto; Vekoslav Sekoranja in BorLs Pogačar, 
študenta Medicinske fakultete Ljubljana; Jože Zupančič, Marjan 
Fink, Ivan Mlinar in Jože Dcželan/ člani Cestnega podjetja Novo 
mesto; Janez Ptimc, član Opekarne Zalog; Vinko Rožič, član Belta 
Črnomelj; Štefan Črnec, član Novdgrada Novo mesto; Milan Pcrše, 
Ljubica Pirnar, Alojzija Kocjan, Antonija Povšc, Anica Božič, 
Radmila Savič in Marija Juhanc, člani Roga Novo mesto; Mirko Kralj 
in Alojz Klemenčič, učenca Šolskega centra za kovinsko stroko Novo 
mesto; Adam Lipovec, upokojenec iz Loke pri Črnomlju; Avgust 
Šivak, član Splošne bolnice Novo mesto; Ana Kobc, gospodinja iz 
Ljubna, Branko Petrovič, član Občinske skupščine Novo mesto. 

SCHIEDEL — YU — 
Kamin, dimnik št. 1 
v Evn^ 

proizvaja in dobavlja 

GRADNJA 
ŽALEC 

23.05 Literarni nokturno. 23.15 Po

pevke se vrstijo. 

SREDA. 27. AVGUSTA: 8.10 

Glasbena matineja. 9.05 Počitniški 

pozdravi. 9.35 Z našimi simfoniki v 

svetu lahke glasbe. 10.15 Urednikov 

dnevnik. 11.00 Poročila - Turistič

ni napotki za naše goste iz tupne. 

12.30 Kmetijski nasveti - Lojze 

Kastelic: Pripravimo čebele za pri

hodnje leto. 13.30 Priporočajo 

vam . .. 14.30 Naši poslušalci česti

tajo in pozdravljajo. 15.45 „Loto -

vrtiljak". 18.25 Predstavljamo 

vam... 19.40 Minute z Ljubljan

skim jazz ansamblom. 19.50 Lahko 

noč, otroci! 20.00 Koncert iz naše

ga studia. 21.30 Igrajo veliki Zabav

ni orkestri. 23.05 Literarni noktur

no. 23.15 Revija jugoslovanskih pev

cev zabavne glasbe. 

ČETRTEK, 28. AVGUSTA: 8.10 

Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 

popotovanje od strani do strani - Iz 

domače literature - V. 9.20 Iz glas

benih šol. 9.50 Pesmice na potepu. 

10.15 Uganite, pa vam zaig^ramo po 

želji. 11.00 Poročila - Turistični 

napotki za naše goste iz tutine. 

12.30 Kmetijski nasveti - ing. Jelka 

Hočevar; Sredstva proti najnevarnej

šemu njivskemu plevelu pred setvijo. 

13.30 Priporočajo vam... 14.40 

Med šolo, družino in delom. 15.45 

„Vrtiljak". 17.30 Iz domačna oper

nega arhiva. 18.05 Revija orkestrov 

in solistov. 18.35 Produkcija kaset 

in gramofonskih plošč RTV Ljublja

na. 19.40 Minute z ansamblom 

Francija Puhara. 19.50 Lahko noč, 

otroci! 20.00 Četrtkov večer doma

čih pesmi in napevov. 21.00 Literar

ni večer. 21.40 Lepe melodije. 

23.05 Literarni nokturno. 23.15 Pa

leta popevk in plesnih ritmov. 

RADIO BREŽICE 
Četrtek - 21. avgust: 

16.00 - 16.15 - Napoved pro

grama, Za vas smo si (gledali. Poro

čila, Nove plošče RTB 16.15 -

16.30 - AKTUALNOST TEDNA 

16.30 - 17.00 - Obvestila in rekla

me 17.00 - 18.00 - Glasbena od

daja Izbrali ste sami 

SOBOTA - 23. AVGUST: 

16.00 - 16.20 - Za gram humorja 

in glasbe 16.20 - 16.40 - Jugoton 

vam predstavlja 16.40 - 17.00 -

Sobotno kramljanje 17.00 - 17.30 

- KRONIKA - Obvestila in rekla

me - Pravljica za naše nmmlajše -

Posnetek iz naše glasbene wle 17.30 

- 18.00 - Domače zabavne na valu 

192 m 

NEDELJA - 24. AVGUST: 

10.30 - 12.00 - Napoved programa 

- UVODNIKA radia Brežice - Do

mače zanimivosti - Za naše kmeto

valce: Prispevek o živinoreji priprav

lja naš sodelavec dipl. vet. Janko 

Vizjak- - Nedeljski magnetofonski 

zapis: Tovarna pohištva Brežice -

Obvestila in reklame - Spored naših 

kinematografov 12.00 - 15.00 -

naši občani Čestitajo in 
pozdravljajo 

torek - 26. avgust: 16.00 

- 16.20 - Napoved programa - Iz 

produkcije RTV Ljubljana - PORO

ČILA 16.20 - 16.45 - Iz naše ma

tične knjižnice - Obvestila in rekla

me - Tedenski prograhi kina Breži

ce 16.45 - 17.00 - Iz zakladnice 

lahke glasbe 

RADIO SEVNICA 

NEDEUA, 24. AVGUST -

10.30 reklame, oglasi in obvestila -

11.00 kava - prijatelj ali sovražnik?^ 

- 11.20 „po domače" - 11.40 naš 

razgovor (adaptacija kulturne dvo

rane v Sevnici) - 12.00 za vsakogar 

nekaj - 12.30 poročila - 12.50 če

stitke in pozdravi naSh poslušalcev 

- 14.30 zaključek programa 

SREDA, 27. AVGUST - 16.00 

poročila - 16.10 reklame, oglasi in 

obvestila - 16.30 po domače — 

16.45 poklic naš vsakdami (natakar) 

- 17.05 iz diskoteke naSh poslušal

c e v  -  1 7 . 4 0  p r e d s t a v l j a m o  v a m  . . .  

'Ajdovski gradeč — II. del) - 18.00 

zaključek programa 

SOBOTA, 30. AVGUST - 16.00 

SOBOTNI VRTILJAK (napoved in 

p o p  g l a s b a )  1 6 . 1 5  p e t  m i n u t  z a  . . .  

- 16.20 EPPI. del - 16.30 poročila 

- 16.35 EPP II. del - 16.45 mini 

anketa - 17.00 zaključek SV in 

napoved programa za nedeljo 

POTROŠNIŠKO POSOJILO ZA NAKUP POHIŠTVA 

do 50.000 din 
Polog 15% 

NA ZALOGI ŠE GARDEROBNE OMARE PROGRAMA 

BARBARA 
Salon pohištva NOVI DOM 

Ljubljana,Novi trg 6 (pri šuStarskem mostu) 

Z A H V A L A  

Ob nenadni izgubi našega dragega 

moža, ata, starega ata, brata, strica in 

botra 

ANTONA STOPARJA 
iz Laz pri Uršnih selah 

se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, poseb
no tov. Kumpu za organizacijo, prijateljem in znancem, ki so nam 
v najtežjih trenutkih stali ob strani, mu podarili vence in cvetje, 
nam izrekli sožalje in pokojnika v tako velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi podjetjem: Novoteks 
Novo mesto TOZD Metlika, Industriji obutve, Pionirju, Sekciji za 
vzdrževanje proge, ZZB Uršna sela, Zvezi rezervnih oficirjev 
Birčna vas za podarjene vence. Zahvaljujemo se godbi na pihala, 
vsem govornikom za poslovilne besede ter strežnemu in zdravstve
nemu osebju interne bolnice v Novem mestu za lajšanje bolečin. 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Malka, hčerka Valčka z družino, sinovi 
Rado in Mlirko z družinama, Vojan z ženo Jožico, sestre 
Ivanka, Marija, Verona, Karolina ter drugo sorodstvo. 

Z A H V A L A  
Ob boleči izgubi moža, ata in starca 

ata 

FRANCA 
PLANTANA 

iz Vel. Podljubna 9 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki so 
nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje, ter vsem, ki so pokoj
nika v tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
zdravnikom in vsemu zdravstvenemu osebju nevrološkega oddelka 
v Novem mestu, ki so mu lajšali bolečine. Hvala tudi delovnim 
organizacijam in duhovniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: žena Frančiška, sin Ivan z družino, hčerke 
Mara, Fani, Zora, Silva in Štefka z družinami. 

© labod labod labod labod 

F-S.FIN2GAR 

MMIIH 
d^' °.Je stroj, Franca! Ali naj mlatilnica prazna 
^kor"1 n-^ kolesa sama sebe iedo? To ni tako 
liani Star* P^P0^' potem pa fajfa, potlej oprav-
dal? 4n naslanjanje na cepce - kdo bo to gle-
re£em 

0  sem si napravil gepelj. Ali to pa tudi 
nam . ^daj nam daj, Franca, dve uri oddiha, 
cJeset^ *n če  vsakemu primakneš nekaj 

Luk na P^ač'' ne b° zate  nobene izgube." 
tu j ? 'n dninarji so zadovoljno potrdili France-
stekle • za^'^° pleče na mizi in ob njem 
Vsa slaba3 ^a^or ce^n tistega jlruševca, je prešla 

govor  °^edu so se zleknili na trato in začeli po
dov ° VoJski- Pridružilo se jim je še nekaj sose-

»>Ni^ 
»CfL .. ne b° z vojsko," je začel Marinček. 
' se bodo pomirili." 
iml'i c°8 jih pomiri," je zdihnil Luka, ki je tudi 

^vojaka. 
kot v u se,U Je ugovarjal Korent. „To je ista 
ki^gj krčmi; če se samo dva spreta, ni sile in je 
in teč če sc pa vsi križem nahrulijo, je svitđk 
tako C *n to je sedaj. Saj so si cesarji in kralji 
miru uaP°vedovali vojsko, kot bi kvartali. Ne bo 

Hi' °'i je ugovarjal Marinček. „Zakaj pa vojaki 
K CHl° naprej? Že mesec dni so v Ljubljani." 

,,Nič se ne boj! Še prekmalu pojdejo," jc trdil 
Korent. 

„Jaz pa zžtto mislim, da se ne /mire, ker delijo 
podpore. Na Dunaju že vedo. En mesec bi ne bilo 
nikogar kraj in bi pod|K)r nc bilo treba," sc je 
oglasil France. 

,,Jaz pa pravim, da bi podpor sploh ne bilo 
treba." 

„To ni res, sosed Korent. Pomisli Miklavževko 
in Mano. Po sedem otrok imata in nič drugega. 
Za božjo voljo, ali naj jih bo hudega konec? " 

„Res je, Jančarica, ti si previdna. Taki morajo 
dobiti," jo je hvaUl bajtar Luka. 

„Ne rečem, če taki," je trdil in popravljal 
svojo Korent. ,Anipak dobile so ženske, ki imajo 
grunte in živino in so prodale fižola na cente. In 
še kako drago! Pa dobe." 

„I, katera je taka, da ni v potrebi in je dobi
la? " jih je zagovarjala Franca. 

„Kozjeglavka! Pravijo, da ima denar na kapi
talu, več tisoč, in je dobila." 

„Je, je," se je oglasila dninarica Johana. 
„Srečala sem jo, ko je nesla iz štacune tak koš 
kave in skadkorja, da so ji obramnice pokale. 
,Podporo nesem, jpodporo,' sc je hehljala in bila 
rdeča kot cvet. Od soka gotovo ne." 

„No, slišiš, Franca!" 
„I, pa naj ima. Jaz ji privoščim!" 
„Ti bi tudi morala položiti zanjo, Franca," jo 

je opozoril France. 
„Jaz? - Ne bom." 
^akaj ne? " 
„Ker me je sram. Podpora - podpora — to je 

vbogajme. In Bog ne zadeni, da bi kdaj jaz ali 
kdor koli od naše hiše trkal za vbogajme. T.oča 
nam jc pobila, živina padla, pogoreli smo -
takrat ste nam sosedje res veliko zvozili nikoli 
vam ne pozabim - ampak beračili nismo. Jaz že 
ne prosim za podporo." 

„Jaz tudi ne, kakor bi sc mi prilegla," jo 
potegnil s Franco Luka. „Ljudje so tudi nespa
metni. Saj cesar vendar nima, da bi kar vsem 
valil: Na. tule imate." 

„Ti nc razumeš, Luka," gi je ustavil France. 
„Jaz sem pa bral v časnikih in sem slišal med 
ljudmi: To podporo bo treba enkrat vso nazaj 
plačati pri davkih. In kdo jo bo? Miklavževka ali 
Boštečka ali čevljar Torgcljc, ki imajo od danes 
do jutri? Plačali jo bodo grunti. In zato pravim: 
naj je bodo tudi gruntje deležni, ti tudi, Franca." 

Francetov dokaz jih je .iznenadi!: Celo Marin
ček, velik nevoščljivec, je prišel v zadrego in 
pomišljal. predenje mogel ugovarjati. 

„Ne rečem, France, kar praviš, utegne biti res. 
Toda plačevali bomo vsi. Kaj pa jaz? 

„Ti? Boga zahvali, da nimaš nikogar za vojsko. 
Same dekleta. Poglej Franco: moža je dala, doma 
najema in se peha sama, kar more. Nazadnje naj ji 
ga še ubijejo. To je druga kot pri tebi." 

„Takih ne bodo pobijali, sivcev!" seje odrezal 
Košir. 

„Bodo, bodo," je vzdihnila Franca in oči so se 
ji orosile. 

„Naš je pri marškompaniji." 
„Kaj se to pravi? " je pozvedoval Korent. 
„Nc veš? " je razlagal Luka, ki je bil nekdaj 

vojak. „Ti bodo samo marširali in se ne bodo nič 
vozili. To se pravi: marškompanija." 

„Ne verjamem," je opomnil France. 
„Pa ti vedi, ki nisi bil vojak in si zanič. Jaz sem 

pa bil." 
France je izpil kozarec hruševca in mu ni 

ugovarjal; preveč ga je speklo. 
„Takole," je položil kozarec na trato. „Najedli 

smo sc, naležali in nagovorili tudi. Pojdimo!" 
Spet je završalo po podu, pod mlatilnico je 

rumenelo zrnje pšenice in naraščalo v visok kup 
ob steni. Vsak seje zatopil v svoje delo in molčal 
in delal kot stroj brez misli. Samo Luka sc ni 
mogel otresti misli na podporo kljub prejšnjim 
ugovorom in je do večera dodobra premislil in 
sklenil, da sc oglasi seveda skrivaj pri župa
nu. 

Družina je že sedela pri večerji, ko je I rance 
imel še vse polno dela krog gepeljna in mlatilnice. 
Hodil je krog njiju, snažil kolesje, nalival olja v 

pušice. mazal zobe in pritrjal omajane vijake. 
,,0h. France, pojdi no," sc je oglasila gospo

dinja že tretjič na pragu in ga prosila večerjat. 
..Koj.koj! Naj le jedo." 
Pa je še pokleknil in svetil na podu pod stroj. 
Ko je stopil v hišo, so že molili po večerji. 

Dninarji so se dvignili iz.za mize in Luka je rekel 
Francetu: .Zadnjega psi koljejo!" in se zasmejal. 

Ali že je vstopila Franca in prinesla v skledici 
večerjo zanj. 

„Luka, ne bodo me!" se je odkril France in 
sedel za mizo. 

,.Za jutri vas' spet prosim," je šla Franca za 
delavci in jih spremila do praga, od koder se je 
dišalo v hišo skozi odprta okna od vsakega po-
Kbej: .,Lahko noč!" 

Otroci, ki so jedli posebej s staro Uršo, so pri-
plez.ali za mizo k stricu in ga gledali. France je 
naglo jedel in večkrat pogledal prek žlice na 
Franco. ki je sedla na drugi vogel mize. 

„Se molimo, če hočete, je rekel Matic, ko je 
položil žlico. „Doma sem zamudil." 

,.Le kar," je rekla Urša in snela molek z žeblja 
na steni. Vsa družina je pokleknila. Drobni gla
sovi otrok so kakor mehke strunice zveneli med 
glasove odraslih in ves zbor je podpiral Francetov 
moški glas. Janezku je sklenila mati ročice in ^ 
posadila k sebi lia krilo. AH dolgo ni zdržal. Pri-
smukal se je k stricu, zajezdil njegova meča in 
čvrljal: „Sveta Malija", dokler ni omagal in 
/iispal. Ko je Urša navezala dolgo vrsto očenašev 
in se spomnila vseh živih in mrtvih sorodnikov, 
naštela in izročila Bogu vse dušne in telesne po
trebe, tedaj je vstala mama in vsi otroci z njo tei 
so sredi 'sobe pokleknili in dvignili roke k Mariji 
Pomagaj. Podoba je visela na steni in ji je gorela 
lučka. Mama jc narekovala in otročiči so molili 
za njo: 

„In sedaj, o Marija, te posebno prosimo za na
šega ata. Varuj ga. brani ga! Pripelji ga nazaj 
zdravega> Naj ga ne umori sovražnik. Ti mu stoj 
ob strani podnevi in ponoči. 



„Zakaj pa ravno mene?'' 
Dokler se ne bomo na

učili veseliti se človeka 
kot najlepšega pojava na 
mšern planetu, tako dol
go se ne bomo osvobodili 
laži, ki vlada r našem živ
ljenju. S tem prepriča
njem sem se rodil, z njim 
bom umrl, trdno verujoč, 
da bo nekoč v svetu priz
nana svetinja nad sveti
njami — človek. 

GORKI 

Nisem je vprašala - Elice 
Kapševe - če pozna to misel 
znanega ruskega pisatelja, 
prepričana pa sem, da se ji je 
v njeni notranjosti sama po
rodila in da jo čuti. Višja 
medicinska sestra na pljuč
nem oddelku novomeške 
bolnišnice, ki že polnih se
demnajst let opravlja to de
lo, je med stotinami in stoti
nami pacientov cenjena 
ravno zato, ker je „človek". 

Ni lahko vedno z lepo 
besedo, s smehljajem na us
tih dan za dnem vlivati voljo 
do življenja bolnikom, ki so 
zaradi dolgotrajnega zdrav
ljenja in odsotnosti z doma 
večkrat sitni. Elica Kapševa 
se zna vživeti v njihov polo
žaj. Ne zameri jim včasih^ 
osornih besed ali žaljivih pri
pomb. Kot razumevajoč člo
vek presliši, pomaga, bodri, 
če je njej sami še tako težko. 

Odgovoren in naporen po
klic za mater treh otrok ni 
lahek, pa vendar ga Kapševa 
Elica ljubi in doživlja z vso 
predanostjo. 

„Srečna sem, da je jetika 
- nekoč tako razširjena in 
zastrašujoča bolezen, za ka
tero so ljudje umirali - po
stala ozdravljiva. Ne morem 

pozabiti prvih službenih let, 
ko je prenekateri tuberku
lozni bolnik bruhal kri in 
sestram umrl takorekoč na 
rokah. Danes je zdravljenje 
pravočasno, imamo zdravila 
in takih primerov ni več. 
Bolnik ve, da je varen, če 
pride k nam. Mi si prizadeva
mo, da mu razen strokovne 
medicinske pomoči nudimo 
tudi drugi dom, kajti večina 
bolnikov ostaja pri nas dlje 
časa. Skrb za dotnače. za 
kmetijo, za službo, mu sku
šamo čimbolj olajšati. Du
ševna opora se mi zdi v na
šem poklicu še posebej važ
na." 

Tovarišica Kapševa o sebi 
zelo nerada govori. Pripove
dovala je, kako se na oddel
ku veselijo dvigala, ki so ga 
šele zdaj začeli graditi, ko
maj pa sem izvlekla iz nje, 
da je doma iz Žužemberka 
in da ji je bilo doslej življe
nje prej kot pa z rožica
mi posuto. 

Šele, ko je beseda nanesla 
na knjigo, se je ponovno raz-
živela. „2e od nekdaj sem 
rada brala. Dober roman je 
moje najljubše razvedrilo. 
Duševm sprostitev mi je po-
trebm, priznam - in pa izle
ti v naravo. Kadar gremo vsa 
družina v vinograd, se po
čutim sproščeno. Delamo na 
prostem, skupaj smo - kaj 
bi še želela lepšega? " 

Spoznala sem, da je ena 
bistvenih lastnosti Elice 
Kapševe tudi skromnost. 
Morda bi odkrila še katero, 
če je ne bi prišli klicat, da je 
neki bolnici slabo. Delo pri
ganja. 

RIA BACER 

Uboj v gostilni Lovec 
Kočevje: Drago Rozman je s pištolo ubil Milana Tek-

starja 

V ponedeljek, 18. avgusta, 
nekaj pred 22. uro je 28-letni 
električar Drago Rozman iz 
Kidričeve 9 v Kočevju tretjič 
prišel v gostilno Lovec v Kočev
ju, se ponovno spri s prav tako 
28-letnim šofeijem Milanom 
Tekstaijem z Roške ceste 8 v 
Kočevju in ga nato ustrelil s pi
štolo v prsi. 

Krogla Je zadela Tckstarja nad 
srcem in šla poševno skozi telo, in 

.poškodovala važne telesne organe, 
zaradi česar je ranjenec poškodbam 
takoj podlegel. 

Po strelu je Rozman odvrgel pi
štolo v zaboj kokte, šel k ustreljene
mu Tckstarju in dejal: „No, zdaj si 
pa dobil!" 

Miličniki so Rozmana takoj nato 
prijeli, on pa jim je dejal, da bo šc 
pokalo. 

Rozman in Tekstar sta se usodne
ga dne že proti večeru sprla in stepla 
v gostilni Lovec. Rozman je bil le 
malo poškodovan. Priče povedo, da 
je Rozman spil pri Lovcu dve mali 
pivi in bil mak) vinjen, zato mu niso 
več postregli z alkoholom. Tekstar 
pa - spet pp izjavi prič - ni bil 
vinjen, ker je pil le brizgancc. 

LISICA NA 
DVORIŠČU 

Divjad dela škodo, se pritožujejo 
kmetje v kočevski občini, tudi taki, 
ki imajo njive blizu naselij in hiš. V 
Črnem potoku, pravi neka kmetica, 
pride lisica podnevi na dvorišče, čim 
vrže krmo kuram, ftav s težavo jo 
odpodi. Kljub temu ji je odnesla že 
veliko kokoši. V Livoldu pridejo 
srne do vrt6v in gredic, kjer obirajo 
stroke fižola in se pasejo po solati. 
V naseljih, ki so bližje gozdov, je 
škoda še večja. 

»Dolenjski list« 
v vsako družino 

DAN NARODNE 
NOSE 75 

Turistično društvo v Kamniku 
prireja v nedeljo, 31. avgusta, v 
Kamniku svoj že tradicionalni 
DAN NARODNE NOSE. Vabi
mo vse posameznike in skupine, 
da sc udeležijo te prireditve inn 
da takoj prijavijo svojo udeležbo 
na Turistično društvo v Kamni
ku. 

„Ura" V jami 
Ajdovska peč ni povezana 
z jamo na drugem koncu 

vasi 

v Zgodnjih popoldanskih ^ urah 
sončnega nedcljsk(^a dne sva' se s 
petnajstletnim fantičem odpravila v 
rancal, dolino pod vasjo Hudo brez-
ie pri Studencu v sevniški občini. 
Tamkaj je podzemna jama, imeno
vana Ajdovska peč, o kateri se govo
ri, da je povezana z jamo na drugem 
koncu vasi in da 400 metrov od vho
da jame teče potoček. 

Obe jami sva natančno pregledala 
in ugotovila, da so govorico napač
ne. Prva jama ima tri rove; dva sta 
krajša, tretji pa je dolg 30 metrov. V 
jami so večji in manjS kapniki raz
ličnih oblik. Jama na drugem koncu 
Vasi je nekoliko večja in jo krasijo 
kapniki v obliki sveč. Nekaj jih 
„raste" tudi iz tal in eden je že „pri-
ra.sel" do vrha. Najzanimivejše pa je, 
da sva ob koncu jame v sesutem 
kamenju slišala - tiktakanje ure! 

FRANC STAJNER 

i a dogodek je še posebno žalo
sten tudi zato, ker sta pri Rozmano
vih ostala sedaj sama dva mladoletna 
otroka (mama jo namreč že zaradi 
ponovne kraje denarja spet zaprta); 
pri Tekstarjevi družini pa je ostal 
brez očeta mladoletni otrok. 

J. PRIMC-

V okviru prireditev Dolenjskega poletja 1975 bo v nedeljo ! 
ob uri nastopal v restavraciji v Šmarjeških Toplicah 
Henčkov ansambel. Gost ansambla bo dramski igralec Janez 
Škof, ki bo skrbel za dobro razpoloženje. Po koncertnenr-
sporedu bo Henček igral za ples. Na fotografiji; Henčkov 
ansambel. 

Skrivnosti rimskega grobišča' 
Na Beletovem vrtu v Novem mestu nadaljujejo izko^ 

Pod v Gabiju 73, kjer so 15. 
avgusta zjutraj našli mrtvega, 
še ne 16-letnega Rada Med-
leta. Raznim govoricam o 
zagonetni smrti mladeniča je 
naredila konec obdukcija. 
Strokovnjak je ugotovil, da 
je bila pri njegovi smrti iz
ključena vsaka tuja krivda. 
(Foto: R, B.) 

Letos teče že tretje leto izkopa
vanj obsežnega rimskega grobišča na 
Bcletovčm vrtu poleg stavbe občin
ske skupščine v Novem mestu. Izko
pavanja vodita kustos Dolenjskega 
muzeja Tone Knez in novi arheolog 
Dolenjskega muzeja Danče Breščak. 

Vsega skupaj so do sedaj odkrili 
140 grobov, od tega 40 letos. Vsaka 
ugibanja o tem, koliko grobov bodo 
še našli, bi bila seveda jalova, vse
kakor pa najdišče še ni izčrpano. 
Grobovi so iz prvega stoletja pred 
našim štetjem in iz prvega stoletja 

po našem štetju, vsi pa so z žgaf1^. 
pokopom. So razmeroma boga*1-
njih je največ glinast ili po sod *e 

pestrih oblik, u pridat ki kažejo 
močne domače tradicije kclts 
staroselcev. Iz teh grobišč sklepov j 
da je bilo Novo mesto tudi v 

skem času gospodarsko pomeni 
naselbina na križišču poti, Id sei 
odcepila od velike rimske 
Emona-Siscia v dolino Kike J® 
potem potekala dalje čez Gorjah 
Belo krajino. _ *Aii 

CVETO SAU 

Trije avtomobili zmečkani, dve smrtni žrtvi in ena poškodba, to so posledice hude prometne nesfč^' 
ki se je zgodila 18. avgusta zjutraj blizu Otočca. | 

Dva mrtva Francoza pri Otočcfl 
Cesta Ljubljana-Zagreb je bila spet zaprta — kar za dve uri 

ča je teijala še za 
gmotne škode, cesta pa jc | 
dobri dve uri zaprta, i 
^ ^ -

ligubljene spodnlf̂ f 
Pozabljivi Crnomaljc' 

18. avgusta okrog 8. ure sta 
med hudo prometno nesrečo 
blizu Otočca našla smrt dva 
mlada Francoza. Komaj 21-
letni Michael Joseph Ginsburger 
in Annie Felicie Cean sta se v 
„peugeotu 404" peljala proti 
Ljubljani. Za volanom je bil 
Francoz inje prehiteval avto,ki 

LOVEC OB ROKO 
v prejšnji številki smo v poro

čilu „Pes streljal na lovca" pisali, 
da rane, ki jih je dobil Mirko 
Frankovič niso nevarne. Na po
staji milice v Ribnici pa smo pre
teklo .soboto izvedeli, da so rane 
le bile precej hujše, kot je kazalo 
ob nesreči, saj so morali zdrav
niki lovskemu čuvaju Mirku 
Frankoviču iz Jelenovega žleba 
odrezati roko in to pod rame
nom. 

Kot smo že poročali, je bil 
lovski čuvaj Frankovič ranjen 6. 
avgusta, ko je pes skočil na 
puško v avtu. 

POZNATE MORDA GOSPODA REPIČA 
' — Oprostite, poznate go
spoda Repiča? 

— Tistega, mislite, ki mu 
manjka malce uhlja? 

— Ne, ne, tistega, ki ima 
cele uhlje. 

— Takole - malce škili, 
kajne? 

— Ne škili. Gleda narav
nost. 

— Mislite, gospod Repič 
gleda naravnost? 

— Da, saj njega iščem. 
— A, onega šepastega? 
— Saj ne Sepa. Nisem opa

zil, da bi šepal. 
— A gospod Repič? 
— Da, po njem sprašujem. 
— Nosi brke? 
— Ne, gospod Repič ne 

nosi bik. 

— Je malce plešast, kajne? 
— Ne, gospod Repič ni ple

šast. 
— Takole visok je, kajne? 
— Bolj[ pri tleh. 
— Debel kot sod? 
— Suh kot trska. 
— Rad pije, ne? 
— Gospod Repič je absti

nent. 
— Kadi cigare? 
— Povedal sem vam, da je 

abstinent. 
— Pretepač? 
— Pretepač? 
— Mislim, če pretepa ženo 

in lovi otroke okrog bajte? 
— Saj ni poročen, 
— Divje vozi avto? 
— Kaj, ima avto? 
— Nisem prepričan. Vpra-

šujem vas le, če divje vozi 
avto. 
- Da bi gospod Repič 

divjal? 
- Prekupčuje z opeko? 
- Zakaj pa z opeko? 
- Je babjek? 
- Dajte no! 
- Kvarta za denar? 
- Ne bodite smešni, prosim 

vas! 
- Koliko kamionov ima? 
- Prosim? 
- Koliko kamionov ima, 

mislim? 
- Kamionov? Kakšnih 

kamionov? 
- Nosi pod sakojem pištolo 

in za pasom nož? 
- Saj se vam je zmešalo! 
- Žveči žvečilni gumi in ga 

lepi na izložbena okna? 
- Da bi počenjal kaj take

ga? 
- Reže stole v avtobusu in 

v kino dvorani? 
- Saj ste vendar nori! ^ 
- Razbija žiimice in pro

metne znake, vračajoč se zjut
raj iz gostilne? 
- Pa kaj je z vami? 
- Saj ste rekli, da iščete 

gospoda Repiča, mar ne? 
- Da, gospoda Repiča 

iščem, toda ničesar takega, 
kar vi trobezljate, nisicm opa
zil pri njem. 
- Žal mi je, toda mondi 

boste vprašati koga drugega. 
Sem pač mislil, da iščete 
gospoda Repiča. 

TONI GAŠPERlC 

ga je vozil Turek na začasnem 
delu v Švici, tedaj pa je naproti 
pripeljal tovornjak Franc Bizjak 
z Vrhovcev pri Ljubljani. Fran
coz je ostro zavil in se skušal 
umakniti na svojo polovico ce
ste, toda na mokrem cestišču ga 
je zaneslo in je silovito trčil v 
tovornjak, ta pa v Turkov avto, 
ki ga je potem odbilo na trav
nik. 

Mlada Francozinja je bila na 
mestu nesreče mrtva, njenega 
prijatelja pa so še živega pripe
ljali v bolnišnico, vendar je po 
nekaj urah težkim poškodbam 
podlegel. Laže ranjena je bila 
tudi Turkova sopotnica. Nesre-

„DOBRI PRIJATELJI" 
V PTUJU 

Na običajnem letnem prireditve
nem prostoru bo v okviru 3. ptuj
skih kulturnih srečanj od 29. do 31. 
avgusta že 7. ptujski festival domače 
zabavne glasbe. Za devet nagrad 
strokovnih komisij in občinstva se 
bo potegovalo trinajst ansamblov, 
med njimi tudi „Dobri prijatelji" iz 
Brežic, ki bodo nastopili s skladba
ma „Ko zjutraj zaija"in „Med prija
telji". Ob tekmovalnem bo tudi za
bavni del programa, v katerem bo 
nastopil tudi „Koroški akademski 
oktet'. 
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Marsikdo si ob prebiranju ^ ̂  
glasa črnomaljske^ odseka , 
notranje zadeve misli, da 
vajo v črnomaljski občini le P 
fesorji, ki slovijo po pozaW 
sti. Ž deske, kjer je pr'p®^^|' 
nam, na katerem so zapj^^ 
pozabljeni in izgubljeni P'vljjvi 
ti, je razvidno, da so poM^'J 
predvsem moški. ^ 

Pozabljivi Crnomaljci so i 
skrbeli, aa so na odseku 
vskladiščili naslednje pred"™*"^™ 
tri moške ure, nekaj cigar®* < 
doz, dva noža, potovalno 
zlat ženski prstan, 
ske kasete, nekaj vnetih ^9^ 
cev je pozabilo brisače, 
že ozdravljeni bolnik je P®.̂  ̂
na toplomer. Našli so precej 
ških in ženskih robcev,  ̂ jj|. 
moških srajc in nogavic. W 
sto vreme je botrovalo, 
med najdenimi predmeti n ^ 
dežnikov, pub; našli so 
namice, škaije in -
Ce jih icdo pogreša, sc naj o« 
na odseku, kjer ga čakajo 

ymoške spodnje hlače* 

Narava nam dostikrat pomeni red in nezmotljivo delovanje ^ 
no v ,  a  d o g o d i  s e ,  d a  s e  t u d i  t a  v e l i k i  s t r o j  z m o t i .  T a k o  j e  j a b w > j j j  
vrtu pri oddelku NOB novomeškega muzeja na svojih vej^it, i>' | 
istočasno cvet in sad. Ko bi mogla govoriti, bi gotovo „poj^ 
o čudnem vremenu ... (Foto: Markelj) A 


