
Je Suha 
Ivajina razvita? 

k osnutku re-
Publišk^a zakona o me

rilih razvitosti 

Odbor za pospeševanje 
razvoja manj razvitih ob
močij občine Novo mesto je 
°Pozoril izvršni svet skupšči
ne SR Slovenije, da v osnut-

zakona o ukrepih za 
Pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij v 

oveniji nista omenjena Su-
.a krajina in območje Gor
jancev in Žumberka. 

, kor bo zato vjaosamez-
krajevnih skupnostih teh 

Ve Pokrajin zbral natanč-
in 0 (ne)razvitosti 

J|h posredoval slovenske-
mu izvršnemu svetu. 

Odbor meni, da obe ob-
°cji spadata med nerazvi-

®» saj izpolnjujeta domala 
e pogoje, ki jih omenja 

osnutek-ti pa so: družbeni 
P oizvod^ delež zaposlenih 

lanečkega prebivalstva, 
zmanjševanje prebivalstva, 
Pomanjkanje vzgojnovarst-
• ustanov ter delež cest 

prebivališč z vodovodi. 
M. B. 

•^OVA ORGANIZACIJA 
ZSMS v KOTU 

"J® bfl nekaterih mladincev 
sestan^ ' • avgusta, ustanov-

2oM<; ? osnovne oiganizacijc 
tem t, • ^ Pr' Semiču. Mladina v 

že od nekdaj pripravlje-
sedan - kar se je izkazalo pri do
je "I' pomoči gasilcem. Sedaj, ko 
čila osnovna organiza-
Ji v upajo, da jim bodo starej-

M ° Ponioc pri doseganju 
ciljev. Na sestanku so 

So Taii Predsedniško mesto 
<lolinr>^- Plutu, sekretarske 

opravljala Tončka 
^esar I P2 so poverili Sonji 

•^rt" fpl^novali so vodje sekcij za 
Ho d'pi ' idejno politič-
odiiosg® družbeno ekonomske 

A. DERGANC 

Spet trije mrtvi 
Smrt na cesti je ta teden 
kosila kolesarje na posav

skem koncu 

23. avgust je bil črn dan za kole
sarje, saj so kar trije umrli za posle
dicami prometne nesreče, oziroma 
trčenja z avtomobili. Ta dan ob 6. 
uri zjutraj je v novomeški bolnišnici 
umrla komaj 15-letna Erika Rožanc, 
doma iz Leskovca, ki je prejšnji 
večer vozila proti Krškemu, pa je 
nenadoma zavila v levo in trčila v 
avto, s katerim se je iz obratne smeri 
pripeljal njen sovaščan Leopold 
Riedl. 

Domala ob istem času je za posle
dicami hudega trčenja umrl na cesti 
pri Spodnji Libni 49-letni Stanko 
Urek iz Dol. vasi. Ta se je peljal na 
kolesu z nK)torjem iz Krškega proti 
Brežicam, med poUo ga je dohitel 
avtomobilist Franc Strmšck iz Arno-
vega sela in ga prehiteval. Ko sta bila 
ravno drug ob drugem, je Urek zavil 
v levo, zato ga je avtomobilist zadel. 
S kolesom vred ga je vrglo na po
krov mDtorja, ko je padel z avta, pa 
je bil tako poškodovan, da je umrl, 
se preden so mu lahko nudili po
moč. 

V Gor. Obrežu pri Brežicah se je 
23. avgusta malo po 20. uri smrtno 
ponesrečil 67-letni Jože Volčanjšek. 
Vozil je.iz Pohance proti Brežicam 
na kolesu brez luči in brez zadnjega 
odbojnega stekla, zato m je z avtom 
zadel Franc Sajko iz iGškega, ki je 
pripeljal za njim s kratkimi lučmi in 
m je zadnji hip opaziL Tudi Vol-
canjška je vrglo na pokrov motorja 
in po nesreči je obležal mrtev. 

ZAKAJ NOVOMEŠKEGA 
MOSTU SE NE 

GRADIJO? 

Na novinarski konferenci ja
nuarja letos, katere vsebino smo 
objavili, je predstavnik izvršne
ga sveta občinske skupščine 
Novo mesto zagotovil, da bodo 
novomeški most začeli graditi 
letos in da bo dograjen leta 
19.76. Ker je konec avgusta, 
mostu pa še ne gradijo, bralci 
sprašujejo, zakaj se je zataknilo. 
Pri SGP Pionir Novo mesto, ki 
bo most gradilo, smo zvedeli, 
daje načrt narejen, da pa še ni 
dokončno urejena finančna 
plat gradnje in zato z delom ne 
morejo začeti. Prihodnji teden 
bomo o vzrokih za to objavili 
izčrpnejšo informacijo. 

bo Novo mesto — prvo na Dolenjskem — vendar 
uo športno dvorano. Po dolgih letih govora in upanj se je 

^ ®nja letos končno začela: za osnovno šolo Katja Rupena 
J^sžejo obrisi novega objekta, ki bo veliko pomagal k 

^ Predku novomeškega športa. Če ne bo nepredvidenOi za-
dvorana končana do občinskega praznika. (Foto: 

NA POMOČ BRKINOM — 40-čianska dolenjska brigada „Majde Šile", ki je zelo uspešno 
pomagala graditi cesto v Brkinih, se bo v nedeljo vrnila domov. Te dni je brigadiije obiskala 
delegacija pokrovitelja-tovame zdravU „Kiica", v kateri so bili predsednik DS inž. Silvo 
Obl^, sekretar sveta ZK Franc Čuček in predsednik sindikalne organizacije Tone Recelj. 
Jutri, ko bo zaključna prireditev, jih bo obiskalo tudi zastopstvo novome^e občine. (Foto: 
Maijan Pavlin) 

Plodovi zaupanja Že zorijo 
Krško sodelovanje v kmetijstvu: 148 ton ribeza, kumarice, vse več kooperantov — 

Trgatev na 1000 hektarjih bo dala približno enak pridelek kot lani 

O uspehih enote za kooperacijo pri krškem ,,Agrokombinatu" 
smo na naših stolpcih že večkrat pisali in to tudi podkrepili z vrsto 
številk in drugih dokazov. Tokrat naj v potrditev vse večjega sode
lovanja družbenega in zasebnega kmetijstva ter usmerjanja v tržno 
proizvodnjo, ponovno zapišemo nekaj „letošnjih" številk. 

kar 148.300 kilogramov odkup-Črni ribez, ki med kmetoval
ci ni več novost, je tokrat dal 

ŠE 150 BOLNIKOV 

Dr. Vladimir Živkovič, vodja 
zdravstvene postaje v Straži, je 
izjavil, da so storili zdravstveni 
delavci in epidemiološka služba 
vse za preprečitev epidemije 
nalezljive griže, ki jo povzroča 
klica „shigenla sonnei". V zad
njem tednu je obolelo še 150 
ljudi, predvsem otrok, vendar 
vse kaže, da epidemija zaradi 
učinkovitih ukrepov pojenjuje. 
Zdravstveni delavci poleg druge
ga pregledujejo tudi vse ljudi, ki 
so prišli v stik z obolelimi. Bolj 
odpornih organizmov se nam
reč bolezen loti v lažji, skorajda 
neopazni obliki, kar pa še ne 
pomeni, da ljudje, ki jih je bole
zen le oplazila, niso kliconoše. 
Prvotnega vira nalezljive griže, 
katere simptomi sO visoka tem
peratura, bruhanje in driska, še 
niso odkrili. 

PRVO PRIZNANJE 

Na minulem prazniku koprivniške 
krajevne skupnosti, o katerem smo 
že poročali v naši zadnji številki, so 
podelili tudi prvo pisano priznanje, 
ki naj bi postalo poslej vsakoletno 
darilo najprizadevnejšim občanom. 
Tokrat ga je prejel tovariš NANDE 
ZVAR, znani aktivist, družbenopo
litični in kulturni delavec, doma iz 
Koprivnice. 

Ijenega pridelka, ki je prinesel, 
Idjub približno enakim cenam, 
tolikšen zaslužek, da se že ogla
šajo novi gojitelji. Tudi kumaric 
je iz leta v leto več. Tokrat jih 
je na okoli 12 hektarjih gojilo 
že 117 kooperantov, ki so do
slej oddali 180 ton, do konca 
obiralne sezone, to je nekako 
do 6. septembra, pa jih bo še 
okoli 30, Kljub delno slabši 
kakovosti pridelka pa bodo še 
vedno z njimi dobro zaslužili in 
jih bodo naslednjo sezono naj
brž sejali še več. 

V času, ko bodo v krški ob-

V nedeljo „Artiče 75" 
30-letnica svobode in otvoritev nove ceste 

Pod geslom „Artiče 75" bo
do v nedeljo, 31. avgusta, v 
Artičah slavili 30-letnico osvo
boditve in otvoritev asfaltirane 
ceste Dečna sela — Artiče. 

Ob 14. uri bo na križišču v 
Dečnih selili proslava, na kateri 
bodo podelili priznanja obča
nom in organizacijam, ki imajo 
v krajevni skupnosti Artiče naj 
več zaslug za njen napredek. Po 
proslavi bo krenil iz Dečnih sel 
dolg sprevod lojtrskih voz, na 
katerih bodo prepeljali goste v 

Artiče. Tam jih bodo od 15. 
ure dalje zabavali Veseli plan-
šarji. Tudi v primeru slabega 
vremena prireditev ne bo od
padla. Slovesnost in zabavo 
bodo tedaj imeli v prometnem 
domu v Artičah. 

J. T. 

PETO MESTO 
MAJE DOKL 

Mlada novomeška telo-
vadka Maja Doki je nastopila 
v jugoslovanski gimnastični 
vrsti na VII. mediteranskih 
igrah v Alžiriji in z vrsto 
osvojila tretje mesto ter do
bila bronasto odličje. Maja 
Doklova je med posamezni
cami zasedla peto mesto, v 
mnogoboju pa je z enakun 
številom točk (35,00), po 
spodrsljaju na gredi, zasedla 
sedmo mesto. Nastopila je 
tudi v finalu gimnastičncga 
tekmovanja VII. mediteran
skih športnih iger. 

TONE PRAZNIK-OSMI 
Na petnajstem, jubilejnem šahov

skem prvenstvu Slovenije, ki se je te 
dni končalo v Ptuju, je zmagal Mari
borčan Ivo Mihevc z 11,5 točkami. 
Med najboljšimi slovenskimi ^histi 
ie igral tudi član šahovskega društva 
Novo mesto Tone Praznik in zasedel 
osmo mesto z 8,5 točkami. ^ 

Čini zaključili pobiranje kuma
ric, bodo vinogradniki poprijeli 
že za novo delo. Na okoli 1.000 
hektarjih površin se bo pričela 
trgatev, ki naj bj po sedanjih 
ocenah dala približno enak pri
delek kot lani. Že sedaj pa 
vedo, da bodo zasebni vinograd
niki oddali za okoli 88 vagonov 
grozdja, medtem ko so jih lani 
le 55. 

Ž. ŠEBEK 

ZA ODPRAVO PLAVALNE 
NEPISMENOSTI 

Strokovna komisija pri občinski 
TKS je že sestavila dolgoročni pro
gram, s katerim naj bi poslej vodili 
akcijo „Naučimo se plavati". Letos 
so s plavalnimi tečaji pričeli že juni
ja, ko so zsijeli več sto šolarjev in 
tudi 86 predšolskih otrok. 

Pokal Dolenjskega lista 
si je priboril Anton Bu

tala iz Črnomlja 

V nedeljo je novomeška 
ribiška družina na Krici pri 
Kronovem priredila ribico 
tdcmovanje v športnem ribo
lovu, ki se ga je udeležilo 
več kot 130 ribičev iz Slove
nije, Hrvaške in Srbije. Član
ske ekipe so se potegovale za 
prehodni pokal Krke. 

Najboljši so bUi Beograjčani, 
za katere je tekmoval tudi aveti-
slav L^vaja, državni reprezen-
tant, ki je zmagal tudi pri članih 
posamezno. Zmagovalec je v 
dveh uiah nalovil 16 rib, ki so na 
tehtnici „vrgle" natanko 5581 
gramov. 

Drugi najboljši je bil Cmo-
maljčan Anton Butala, lanski 
državni prvak, ki je kot najbolje 
uvrščeni Dolenjec prejel tudi 
pokal Dolenjskega lista. Med 
mladinci je slavil zmago Konrad 
Roškar iz Sladkega vrha, med 
ekipami pa prav tako sladkogor-
sko moštvo. 

Organizacija letošmega pokala 
Krke je bila vzorna, kot zanimi
vost lahko še napišemo, da so 
ribiči porabili okoli 500 kilogra
mov najrazličnejših vab. 

Rezultati - mladinci posa
mezno; 1. Roškar (Mura-Sladki 
vrh) 1.600 točk, 2. Puntar (Stra-
ža-Sava) 923, 3. Komljanovič 
(Vevče) 506 točk; mladinci-
ekipno: 1. Mura-Sladki vrh 
1919, 2. Vevče 1253, 3. Straža-
Sava 1212; člani^samezno: 1. 
Levaja (Galovica-Beograd) 5597, 
2. Butala (Črnomelj) 5234, 3. 
FHs (Brestanica) 4114; člaiu-
ekipno: 1. Galovica-Beograd 
7651, 2. Črnomelj I. 6092, 3. 
Barje-Ljubljana 5118 točk. 

M. B. 

Na novomeški tržnici goljufajo kupce 
^^Ijkova akcija medobčinske inšpekcije je pokazala: nepravilne uteži in tehtnice in v več primerih predrago blago 

— Jalovi izgovori prodajalcev 

inip^i^^^SUsta so imeli na novomeški tržnici obisk: tržna in davčna 
Ute^l sta izvedli kontrolo, če imajo zasebni prodajalci pravilne 
la blao in če imajo pogodbeni prodajalci-ti^ovci račune 
'tako t ' prodajajo. Obenem je dayčni inšpektor ugotavljal, 

^govci vodijo predpisane knjige z vsakodnevnimi zaključki. 

Uoij ® uteži in tehtnic je kon-
Niti porazno stanje, 
ifiiei '^^biii proizvajalec ni 

in tchtnicc, ki bi 
•^'3 pravilom. Našli so ute

ži, ki so imele žige še iz stare 
Avstrije ali bivše Jugoslavije. 
Ugotovili so še, da- tudi Dom-
invest, ki daje tehtnice in uteži, 
ni dajal prodajalcem pravih. 

temveč v nekaterih primerih 
pokvarjene uteži. Tako so steh
tali blago za kilogram, v resnici 
pa je kupec dobil le 96 dkg bla
ga. Prodajalci bi morali vedeti, 
da morajo biti tehtnice in uteži 
vsaj vsaki dve leti pregledani in 
žigosani, tega pa niso imeli in to 
jc kaznivo. 

(nadaljevanje na zadnji strani) 

Po poslabšanju v začetku 
tedna se je v sredo pričelo vreme 
izboljševati. Nad Sredozemljem 
se je območje nizkega zračnega 
pritiska pričelo polniti, zato bo 
ob koncu tedna prevledovalo 
precej sončno vreme, posioto-
ma pa se bo tudi nekoliko otop-
lilo. 

Svetislav Levaja, steber beograjske ribiške ekipe, spravlja na suho 
eno od 16 rib, kolikor jih je ujel v dveh urah. (Foto: M. Bauer) 
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tedenski 
mozaik 

Ne vem zakaj, vsi so tako 
optimistično razpoloženi. Po 
nekat&ih vesteh naj bi spora
zum o ločitvi sil na Sinaju pod
pisali že konec tega tedna. Po 
drugi verziji Z septembra. Če 
lahko fiksirajo datume, bo opti
mizem že na mestu. 

Umik izraelskih čet, čeprav 
minimalen, ni sporeru Gre zato, 
kakšne bodo politične konce
sije, ki jih bo ̂ l Egipt. Izraelci 
bi želeli, da bi Egipt svečano 
izjavil, da tri leta ne bo uporabil 
sile, se pravi začel vojne. 

Ali lahko da Egipt tako 
izjavo, ne da bi se odtujil osta
lim arabskim deželam? Mnogi 
predstavniki arabskih držav za
trjujejo, da branijo Egipčani 
predvsem svoje interese. Izrael
ski premier Rabin je dejal, da 
žđi Izrael najprej poravnati svo
je račune z Egiptom, in sicer 
zato, ker je Egipt največja arab
ska država. 

Ne vem, zakaj ne sodelujemo 
mi pri pogajanjih, je rekel Jaser 
Arafat, voditelj Palestincev. Saj 
gre vendar za palestinsko ljud
stvo, mi smo ključ rešitve Sred
njega vzhoda, mi, Palestinci Ze 
od druge svetovne vojne se bori
mo za svojo streho, svojo drža
vo. 

Za sporazum je zdaj 9-0% 
gotovosti, premagati morajo še 
manjše probleme. In kakšna bo 
dika potem: Izrael bo imel pod 
svojo oblastjo še vedru) devet 
desetin Sinajskega polotoka. Iz
gubil pa bo petrolejska polja pri 
Abu Rudeis, ta polja so pri
bližno 125 kilometrov južno od 
Sueškega prekopa. S teh polj je 
kril Izrael približno 60 % svojih 
potreb. To izgubo bosta nado
mestila Iran predvsem pa Ame
rika. 

Kar je novo je to: s kakšno 
vztrajnostjo branijo Izraelci vse 
svoje pozicije. Kaže, da bi radi 
vključili v to igro tudi ameriški 
aparat. V tem trenutku je po
polnoma nemogoče napovedati, 
kje se bo žez nekaj let ustavil 
umik izraelskih čet. 

TELEGRAMI 

BEOGRAD - Predsednik senegal-
ske republike Leopold Senghor bo v 
teh dneh obiskal Jugoslavijo. Ob tej 
priliki mu bodo podelili visoko na
grado - Senghor je eden največjih 
pesnikov Afrike in vsega franco
skega sveta. Senghor želi dati Afriki 
pravi afriSki izraz - negritude. 

Doklej bo klestila toča? 
Nepravilen pristop pri zbiranju denarja za učinko* 

vito obrambo proti toči, za rakete 

Letos pogosto pada toča'Sicer ne povsod tako debela in gosta 
kot v Celju, ko je naredila za okoli 50 milijonov din škode. Poško
duje veliko polj in vrtov, nasadov in celo hiš ter avtomobilov. A kaj 
smo storili, da bi se zavarovali pred tako škodo? Ne merim na 
zavarovalne zavode, ki pri svojih zavarovancih ocenijo škodo in jo 
več ali manj poravnajo. Kaj smo storili, da toča ne bi delala škode? 

Znanost je tako n^redovala, 
da se ljudje bojujejo tudi proti 
toči. To so sicer poskušali že v 
davnih časih — a tako uspešne 
obrambe kot zdaj z raketami ni 
bilo nikoli. V nekaterih državah 
je taka obramba že dobro pre
izkušena, močno razširjena in 
uspešna. V Jugoslaviji smo jo 
začeli preizkušati pred leti. 
Kmalu tudi v Sloveniji. Kaže. 
pa, zlasti pn nas, da za to ni 
dovolj denaija. 

TELEGRAMI 

LUANDA — V Angoli se vse boy 
prebija na vrh gibanje MPLA- Čete 
tega gibanja kontrolirajo zdaj ves 
obalni pas, vsa večja mesta na obali, 
pa tudi precejšen del notranjosti. 
Zasedle so tudi kraje na jugu dežele, 
kjer so imeli zdaj memoč pristaši 
ostalih dveh gibanj. Vse kaže, da bo 
novi voditelj Angole Agostinho 
Neto, proglasitev angolske neodvis
nosti bo 11. novembra letos. 

LUSAKA — Na mostu čez reko 
Zambezi'so se začela pogajanja o 
bodoči ureditvi Rodezije. Zanimivo 
in značilno za naš čas je, da se teh 
pogovorov udeležmejo tudi pred
stavniki drugih afriških držav. Tu sta 
predsednik Zambije, Kenneth 
Kaunda in južnoafriški premier Vor-
ster. Ali bo zdaj Rodezija urejena na 
načelu: vlada naj večina in ne bela 
manjšina? 

V Srbiji so začeli urejati 
obrambo proti toči 1967. leta. 
V prvih petih letih so jo razširili 
na petkrat toliko zemljišč, kot 
jih imamo v Sloveniji zaščitenih 
zdaj, piav tako po petih letih 
delovanja obrambe proti toči. 
Po najnovejših poročilih naj bi 
čez pet ali šest let bila z rake
tami zaščitena vsa Srbija. Za 
uresničitev takega načrta pri
pravljajo poseben zakon. 

V Sloveniji se obramba proti 
toči ne more razširiti. Še v ti
stih sedmih občinah severo
vzhodne Slovenije, kjer jo imajo 
— od Mure do Slovenske Bi
strice — težko zbero denar za 
njeno delovanje. V primerjavi s 
šicodo, ki jo je toča povzročila 
samo v Celju, ga ni treba veliko. 
Kaj je tri ali štiri milijone din v 
primerjavi s 50 milijoni. Le to
liko je treba letno za nakup ra
ket, osebne prejemke nekaj za
poslenih na radarski postaji, na
grade strelcem raket in vse dru
ge stroške, da branijo pred točo 
250.000 ha zemljišč. 

Zakaj je težko zbrati nekaj 
milijonov din za obrambo proti 
toči? Prispevki so omejeni na 
ozek krog. Razen kmetijskih 
skladov pri občinah — njihov 
denar je že tako namenjen za 
kmetijstvo — naj bi prispevale le 

IZ ZADNJEGA PAVUHE 

© 

- Pri nos SO idealni pogpji za turizem: imamo morje... 
problemovl 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

O najnovejših rezultatih akcije za stabili
zacijo, gospodarskih tokovih in ključnih 
točkah, ki so v središču stabilizacijskih pri
zadevanj republiških organov, so pretekli 
teden na razgovoru z novinarji spregovorili 
predstavniki izvršnega sveta in njegovih teles. 

h^več „topovskih cevi" je slej ko prej še 
vedno uperjenih na zunanjetrgovinsko me
njavo, kje je treba še marsikaj postoriti. Po 
podatkih za prvih letošnjih sedem mesecev je 
republiški izvoz v primerjavi z enakim lan
skoletnim obdobjem porasel samo za dva 
odstotka po vrednosti (v SFRJ za tri od
stotke), medtem ko seje uvoz povečal za 15 
odstotkov (v vsej državi za devet), tako da z 
izvozom sedaj prerivamo (samo 46,4 odstot
ka uvoza. 

Po sprejetju ukrepov ZIS na področju 
zunanjetrgovinske menjave konec maja se je 
začela živahna aktivnost pri razreševanju 
problematike v novih razmerah gospodarje
nja. Kljub temu pa velja poudariti, da ndca-
tere delovne organizacije - kljub večkratnim 
opozorilom — niso bile pripravljene na nove 
ukrepe. Tako se ponekod sedaj pojavljajo 
težave pri uvozu surovin, reprodukcijdcega 
materiala in opreme. 

Nekatere delovne organizacije se vse pre
več obračajo navzven in oprezajo za .Jcrivci" 
izven njihovih tovarniških zidov, premalo pa 
iščejo rešitve v lastnih sposobnostih. To je 
delno posledica dejstva, da niso povsod 
kadrov^o usposobljeni za stabilizacijsko 
akcijo na področju zunanje trgovine. Neka
tere delovne organizacije so slabo informira
ne o položaju, čeprav poslovodni organi 
dobivajo v roke vsa potrebna obvestila. 

Ce smo že omenili nepripravljenost neka
terih organizacij, ki so iin spremembe na 
področju uvo/a presenetile, potem je razum
ljivo, da se kopičijo zahteve po intervencij ali 
pri uvozu. Mnoge med njimi so seveda upra
vičene, ponekod pa z dejstvom, da jim je 

administracija odbila soglasje za uvoz, opra
vičujejo druge probleme, kot so nelikvidnost 
in podobno ... 

Podatki Narodne banke kažejo, da so 
delovne organizacije večino deviz porabile za 
proizvodnjo izdelkov za domači trg. Ponov
no se kaže problem razdrobljenosti gospo
darstva in to ne samo pri večjih in zahtevnej
ših poslih na tujem trgu, ampak tudi pri 
manjših in manj zahtevnih. 

Pri vsej tej žgoči problematiki na področ
ju zunanjetrgovinske menjave pa velja opo
zoriti na spodbudno dejstvo: jugoslovanski 

KRIVULJA 
SE DVIGA 

izvoz je bii v juliju za štiri odstotke vei^i 
(slovenski pa za tri) kot v juniju, kar pome
ni, da se izvozna krivulja vendarle dviga ... 

Akcija za stabilizacijo vsekakor ni,juriš", 
ki naj bi mu sledilo zmagoslavno zatišje, 
kajti trdne temelje gospodarjenja bomo zgra
dili le s trajno, poglobljeno aktivnostjo. Zato 
ob ukvarjanju s trenutno najbolj aktualnimi 
problemi ne smemo zanemarjati dolgoroč
nejšega planiranja, naš pogled mora namreč 
zreti tudi v jutri, kajti kot pravijo zdrav
niki - preventiva je vedno boljša od kura-
tive ... Zato mora biti oblikovanje družbe
nega načrta Slovenije za prihodnje petletno 
obdobje stalno v ospredju naše aktivnosti. 

Dokument, ki ga je konec prejšnjega me
seca sprejel republiški i/vršni svet, septembra 
pa bo o njem razpravljala skupščina, je 
pripravljen na podlagi dosedanjega dela na 
srednjeročnem načrtu in seveda odseva šc 

vrsto neusklajenosti — tako znotraj organi
zacij združenega dela in interesnih Skupnosti 
kot med njimi, pa tudi glede ocen možnosti 
razvoja v družbenopolitičnih skupnostih. 
Gre predvsem za to, da združeno delo še ni 
dovolj organizirano na podlagi dohodkovne 
medsebojne odvisnosti in je premalo pove
zano v širše reprodukcijske komplekse. Zato 
so razvojni načrti TOZD pogosto preobsežni 
in niso v ^ladu z realnimi splošnimi mož
nostmi. 

Ena od osnovnih usmeritev v nadaljnjem 
razvoju Slovenije je dinamična in stabilna 
gospodarska rast. Po predvidevanjih v osnut
ku dogovora o družbenem načrtu naj bi do 
leta 1980 naraščal realni družbeni proizvod 
po poprečni letni stopnji 7 do 7,5 odstotka. 

Najnovejše globalne ocene možnosti, ki 
izhajtfjv) iz rcccsljc v y,ctu, računajo z nekaj manj 
kot 7 odstotki (v letih 1971-75 jc bila stopnja 
rasti v Slovenci po oionah 7,1 odstotna). Zdru
ženo delo pa računa, da bo stopnja rasti realnega 
družbenega proizvoda poprečno 13,5 odstotlu, 
kar vsekakor ni rea'no. 

Cc bi uresničili predvidevanja, bi narodni do
hodek v Sloveniji narasel od sedanjih 1.500 dolar
jev na prebivalca na 2.100 dolarjev v letu 1980. 

Pa za konec od pogledov v jutrišnji dan pre
idemo za trenutek šc v našo mesnice, kier naj bi se 
bila ena od stabilizacgskih bitk - zniževanje cen 
mesa. Vesti, po katerih so v nekaterih mestih v 
Srbiji poccnili meso za 3 do 10 odstotkov, so 
razumljivo vznemirile gospodinje (in seveda me
sarje), vendar pa na živinorejski poslovni skupnosti 
Slovenije pravijo, da so cenc mesa v Sloveniji 
najnižje v primerjavi z ostalimi republikami. Vsalu 
republika iiru namreč svojo živinorejsko poslovno 
skupnost, v kateri so ^ivinorcjci in predelovalci 
dogovarj^o u višini stroškov, ki upravičeno ali 
neupravičeno bremenijo t^iliovo poslovanje. Tu pa 
nastanejo razlike, saj posamezne delovne organi
zacije enako delo različno ocenjujejo. Vsekakor pa 
bo v okviru slovenske skupnosti stekla razprava, ki 
naj bf posamezne delovno organizacije, |X)dpisnice 
.lUŽbenega dogovora cenah mesa, spi^budila, da 
šc enkrat v okviru svojega poslovanja preučijo vse 
možnosti racionalnejšega gospodarjenja in s tem 
tudi možnosti pocenitve mesa po lastnem pre
udarku. 

tedenski zunanjepolitični pregl̂  
Braziliji je bfla lani huda W 
cija, vendar še vedno W, 
manjša kot v drugih drž*' 
\merike. Cene so liara5^ 
30 %, letos se bodo v A#!1 

povečale za — 200 odsto^ 
To je pošastna številka. 

O teh in drugih pr0.^, 
razpravljajo zdaj v Linujj' 
nem mestu Peruja 
bodo materiale in osnutke ^ 
lucij, ki jih bodo sprejeli ^ 
leto na vriiunski konfe^ I 
Colombu. Sestanek na ifljjjl 
ski ravni v Limi je priprl 

Veliki 
dnevi 

neuvršče 
nih 

nega značka, vendar ini^ 
pomen. 

V Limi, na obali Tihega 
oceana pripravljajo zunanji mi
nistri Imunski sestanek ne-
uviščenih. V krog kontinentov, 
ki so že organizirali take mani
festacije, se bo zdaj vkijučia 
tudi Azqa. Prvi viiiunski sesta
nek je bil v našem Beogradu, 
nato so afriške države organizi
rale tri velike sestanke, zdq je 
na vrsti Azija, največja celina 
našega sveta. 

To regionalno razdelitev lepo 
dopoljnjuje sedanji sestanek mi
nistrov v Limi. Našo delegacijo 
vodi Miloš ivfirJć, sekretar za 
zunanje zac^ve. Njegov govor v 
torek so objavile vse radijske 
postne. Jugoslavija je za široko 
mednarodne sodelovanje — to 
je bil moto (<>snovni motiv) nje
govih izvajat:j. ivfir je stvar vseh 
— vseh držav, vsA lurodov, 
vseh ljudi. Nihče nima izključ
ne pravice govoriti v imenu 
miru. 

Mir pa ne doni samo na lepo 
formuliranih resducij^. 
Ustvariti moramo tak ustem 
razdelitve dobrin, ki bo omogo
čal vsem solidno življenje. Se
danje lazlice med razvidmi in 
nerazvitir.ii bijejo v nebo, ta 
prepad narašča iz leta v leto. 

V Združenih državah je letni 
dohodek ;ia prebivalca več kot 
4000 dolaqev na leto, v mnogih 
državah ni niti sto dolaijev. V 
Evropi je cela vKta držav, kjer 
znaša letii dohodelc na prebi
valca več kot 2500 dolaijev. V 
Združeriih dižt.vah poraUjo več 
za kozmetiko kot v velikih ne
razvitih deželah za vse svoje po
trebe. Proračuni veLLcih ame
riških podrtij so večji kot je 
proračun IMigema, ki ima kar 
80 milijono ljudi. Švedska ima 
samo 8 miijonov ljudi a porabi 
več nafte kot Indija, ki ima 600 
mflijonov ljudi. 

Ameiišld ekonomist Paul Sa-
muelson je napisal v neki ame
riški reviji zanimiv članek. Ta
kole pravi: ua Vriiu lestvice bo
gatih so Združene države, Sved
ra ima približno 87 % ame-
i^kega standarda, Švica 80%, 
Francija in Zuho^a Nemč^c 
75 %, Japonslca 66 %, An^ija 
60 %, Čile 25 %, Indiia 7 % in 
Kenija 5 %. To je slika danes. 
K^ pa leta 1985? Ali bo mor
da djcrat nerazviti svet začel 
dohitevati razvite? 

In morda bi še kaj dodali: 
leta 1945 je zn^ala araerftka 
gfobdna proizvodnja polovico 
svetovne proizvodnje, danes, 
leta 1975, ,,samo" še četrtino. 
Ameriška vloga v svetu ni več 
tako impresivna kot takoj po 
vojni, ki so bili vsi drugi na tleh. 

Dovolite nam še eno pri
pombo: takoi po vojni je zna
šala argentinska proizvodnja po
lovico ^ proizvodnje Južne 
Amerike, zdaj samo Se četrtino. 
Novi gigant je Brazilija, ki raz
meroma hitro napreduje. Brazi
lija gradi veliko transamazonsko , . T' ; T . 

™ 'i-l 
zala Atlantik m Amazonijo, skega prebivalstva je že odšel 
dolga pa bo 3000 kilometrov. V sednjo Avstralijo. 

r 

BRIONI — Predsednik Tito je v ponedeljek sprejel dei^cijo predstavniška doma amens« 
kongresa. Amerika ddegacija se je mudila pri nas sedem dni, prej pa je bila v Sovjetski 
Romuniji. Predsednik Tito je ameriškim kongresnikom obrazložil naš pogled na svet 
{M-edstavniki so imdi daljši razgovor tudi z Džemalom Bijedićem. Ob tej priliki je bila bes^j ̂  
možnosti, da bi ameriške banke odprie pri nas svoje podružnice. 

(F( 

kmetijske in gozdarske organi
zacije ter lovske družine. Tisti, 
ki so o tem odločali, so dodali 
še kmetijske šde, izpustili pa 
lastnike vrtov, hiš, avtomobilov 
in drugega premoženja, ki ga 
toča tudi lahko poškoduje. 
Celo veliko bolj kot gozdno 
drevje. To smo videli v Celju. 
Če bi prispevali vsi, bi bilo kma
lu dovdj denarja 

Dmgo vprašanje je, kako po
vrniti škodo, ki jo povzroči 
toča vzlic obrambi. Po raznih 
ocenah raketna obramba lahko 
prepreči tri četrtine do 85 % 
škode, ne pa vso. Zato nekateri 
kmetovalci, zlasti družbena po
sestva še zavarujejo svoje posev
ke in nasade pri zavarovalnih 
zavodih. Kako usklacUti pri-
ispevke za obrambo proti toči 
in zavarovalne premije? 

V Srbiji prelagajo, naj bi pri 
štabih obrambe proti toči usta
novili rizične sklade. Iz njih bi 
poravnali škodo, ki bi jo toča 
povzročila na branjenih ob
močjih. Prispevki za obrambo 
proti toči bi bili takrat višji, 
toda zavarovanje bi bilo dvojno 
in zato popolno. Taki prispevki 
bi bili veliko nižji, kot je treba 
plačati zavarovalnici. Med dru
gim zato, ker bi bila kolektivno 
zavarovana vsa kmetijska zem
ljišča. 

JOŽE PETEK 

V krog neuvrščenih * i 
bolj vključuje tudi Laj^( 

Amerika in to je nova kv*1 * 
Latinska Amerika je ner?£, 
celina, edina izjema je \,j, ^ 
zuela, vendar moramo UP^ t 

vati, da rešuje to državo r 

nafta. Nafta - to je { 

šega časa. Venezuela jp 
država, ki ima v tem deli1 % ( 

največ avtomobilov na P y j 
valca če je to sploh važp0-,^ ( 

pred  konferenco v  Limi  j® s t f  \  
nacionalizirala velike petr<^ 
ske družbe. , 

J 
Zapisati moramo to: 

nami je resen poskus, da ^ ^ 
šamo usodo človeštvi 
zmanjšamo razlike med ^ 
timi in nerazvitimi. Na sv® J 

zdaj štiri milijarde ljudi, ̂  
stoletja se bo ta armada P 
čaJa na sedem milijard. 

TELEGRAMI 

SEUL - Ameriiki obramj^^,^ I 
nistcr Schlesinger se mudi ^ [j 
v Južni Koreji. Ta dcicla * 
pomembna za obrambo 
mteresov v Aziji. 2Lanimivo 
tudi Japonci želeli, da bi v 
ostale ameriške čete. In celo 
nimajo nič proti, sicer bi 
Koreji lahko uveljavil sovjetsK' 
Kitici se straino boje, da bf 
izubili igro. . 

DlLl - V portugalske''' 
Timorja vlada velika 
del političnih voditeljev je 
b. otok ostal Se naprej pod .y 1^ 
sko, drugi zagovarja prikyu''''^jj>l|'; 
(Icneziji. Predstavnik 



kov^^ .^^®^njskeea turizma je pečenje odoj-
m g® jagenjčkov. Ce se izletn^ pelje iz novo-

smeri čez Goijance do Metlike, vidi ob 
sobot^h^ fiostiln, kjer se vrtijo ražnji. Seveda ob 
(p . - nedeljah tudi vse sproti prodajo. 
^ K. Bačer) 

Na svečanosti industrijskega gasilskega društva 
Rudnik, ki je bila 17. avgusta, je direktor ITAS— 
Rudnik Kočevje Franc Korelc izročil ključe no
vega gasilskega avtomobila predsedniku IGD 
Rudnik Alojzu Smoliču. 

(Foto: J. Podržaj) 

Na sobotni proslavi ob 10-letnici obstoja Usluge 
Rudnik so podelili tudi knjižne in denarne nagra
de dolgoletnim članom kolektiva. Svečanosti so 
se udeležili tudi predstavniki občinske skupščine 
Kočevje in občinskih družbenopolitičnih oigani-
zađj. (Foto: J. Prime) 

V Srebmičah pri Novem mestu so na hmeljišču 
kmetijske šole Grm že obrali letošnjo letino gol-
dinga. Obe kasnejši sorti, atlas in auroro, bodo 
začeli obirati v začetku septembra. Toča je pri
delek zelo zmanjšala, namesto 18 bodo pridelali 
samo 10 ton zelenega zlata. Na sliki: obran nasad. 

SPET NESKLEPČNI 

delavsk^a sveta 

Kakor 21. av^^ 
deUvTi ^ nekajkrat prej. 
Seje ni zasedal, ker se 
Tako cto dovolj članov, 
^ala orif večkrat kritizi-
m?S|^«jaZKlTASoziro-

JTAS V raznih 
lih Kui ^'^^"izacijah in orga-

V 

§ejmišča 
tedenskem sejmu 

bil dne 23. 8., je bilo 
prodanih in-j' t" mesece 
^^etSe Od P°20 - 21 din za kg 

živalic nad tn mesece sta-
po 17 din^ 1 j® bilo prodanih 17 

fee sejem^H v V j? 
y bil nocJiT ^ntjerneju, promet 
?a so mtifi praačem 
nieea r • nespremenjene od zad-
gbf^^Jjna. 25. 8. je bilo od 276 
nasiert • nih 176, cene pa so bile 
l2 ^ praSče stare.od 6 do 
4lo ^ gibale od 300 do 
KbUo pripeljanili pa jih 
A "^esecJv' ^ ^ 
42o do ^ se cene gibale od 

bilo 24^ P"P®'j^nih pa 

i«! M ! U1TTJ nr nm tRTTHMi 
Lepo se sliši: turizem čakajo 

še dobri časi. Osnutek dogovora 
o družbenem planu SR Sloveni
je za obdobje 1976 do 1980, ki 
bo prihodnje tedne v javni raz
pravi, napoveduje kar 6 odstot
kov naraščanja družbenega pro
izvoda V slovenskem gostinstvu. 
Se pravi, da bo naša republika 
do leta^ 1980 pridobila še 
10.500 ležišč. 

Enkratna Dolenjska: motiv iz 
Kostanjevice 

Ali bo tudi Dolenjska od tega 
pridobila kaj več? 

čebele so nedolžne, ose ne 

Kmetijski nasveti 

škodljivega pokanja navadijo. 
Zanesljivejše so bele koprene, 
umetno predivo, ki ga razgr
nejo nad vinogradom, tako da 
ptiči ne morejo do zorečih 
jagod. 

Glede škodljivosti žuželk 
pa živijo vinogradniki v zmoti 
in krivični jezi do čebel. Če
bele resda rade ližejo in sesajo 
grozdni sok, toda tega ne mo
rejo početi, če grozdna jagoda 
ni že bila poprej ranjena. 
Znanstveno je dokazano, da 
čebele ne morejo raniti jagod
ne kožice, saj nimajo ustrezno 
oblikovanega grizala. 

Prava škodljivka je pravza
prav osa, ki ji jagodova, pa 
tudi druge sadne kožice, ne 
predstavljajo nikakršne ovire. 
Z lahkoto navrta eno za dru
go, ne da bi použila vsebino. 
Jagode lahko seveda načne 
tudi toča, ptiči, siva grozdna 
plesen, ki se zadnja leta moč
no širi, ne da bi imeli stood
stotno zanesljivo škropivo zo
per njo. 

Ker v času zorenja ne sme
mo več škropiti, saj bi škropi
vo lahko zastrupilo mošt in 
motilo vrenje, jc ose mogoče 
vsaj delno ugnati / vabami v 
obliki steklenic s sladko te
kočino. Nastaviti jih jc treba 
na več krajih v vinogradu. Pri
poročljivo jc tudi, da čebelarji 
v času zorenja bolje poskrbijo 
za čebeljo pašo, oziroma, da 
takrat čebele dopitajo. 

Inž. M. L. 

dokler *>r.at*nik ni brez skrbi, 
tudi'11 mošt y sodili, pa 

1 nil C. em ne. Če je že ubra-
[4kodlii,n° Pred boleznimi in 
RoteiS01 v rasti, sc ob 
I Qse, novi - ptiči, 
^ati s c t0, se Poslad* 

' ^ vi m v nabreklih jago-
W Pa često le 

V _ , Opazuje to gostijo. 
deželau ?V|t*h vinogradniških 

^^šajo ptiče -
"A Vrau, so ^asti Škorci, kosi 

\ ^dov « ~ Pregnati iz vino-
Henu 

raz'ične načine. Ob 
Ma vin Uspevajo slovita 
^ain ' 113 vse^ koncih od-
to le toPiči' ki 

ve^ z^d°v°^v 
'tatov. Živali se ne-

S 

>ii) pro-
l^je . Nemčiji za varo-, 
^ten) "^^gradov. (Foto: 

V turizmu imamo sicer že 
dolgo „velike oči". Želje so 
vedno daleč pred možnostmi. 
Kljub temu pa lahko na osnovi 
važnejših investicij, ki jih pred
videva 18 največjih turističnih 
oziroma gostinskih delovnih 
organizacij, skleparno, da ta na
predek ne bo šel mimo Dolenj
ske. 

Osemnajst največjih bo, kot 
predvidevajo njihovi načrti, v 
prihodnjih petih letih investira
lo 2.163 milijonov dinarjev. 
Novomeška Krka, TOZD Zdra
vilišča, ima v tem načrtu tretje 
mesto. Predvideva 200 milijo
nov dinarjev novili naložb. Ra
zen tega namerava porabiti še 
20 milijonov dinaijev v gradu 
Otočec. Tudi Čateške Toplice 
še zdaleč niso končale svoje 
investicijske podjetnosti. S 100 
milijoni dinarjev investicij, koli
kor jih predvideva srednjeročni 
načrt, bo mogoče narediti še 
marsikaj. 

Seveda je to šele del načrtov. 
Turistične prihodnosti ne prina
šajo samo zdravilišča in hoteli, 
temveč še cela vrsta drugili 
manjših turističnih dejavnosti, 
brez katerih tudi Veliki turistič
ni ponudniki ne morejo prav za
živeti. 

M. L. 

Brez koruze ne bi bilo rekorder
ke 

Koruzna,Invazija' 
Vzdevka „žita revnili ljudi" koru

za že dolgo nc zasluži več, jc bilo že 
večkrat rečeno. Zamdi mnogih 
prednosti in koristi, ki jih lahko od 
nje pričakujemo, postaja vse bolj 
ccmena polj&ina. 

Slovenija se bo precej spremenila 
v naslednjih letih - tudi kar zadeva 

njeno podobo polj. Kot napoveduje 
srednjeročni program razvoja, se bo 
najbolj razarila prav koruza. Priča
kujejo, da bo njena stopnja rasti 
znašala v letih 1975 - 1980 kar 5,9 
odstotka, kar je daleč največ med 
vsemi kmetgslami kulturami. Leta 
1980 naj bi pridelali že nad 26.000 
vagonov koruze, ali skoraj še enkrat 
več, kot smo'jo pred petimi leti. In 
še za primerjavo: za pšenico je pred
videna 2,2 odstotna .rast, za hmelj 
3,9, za vino 3,4, za sadje O, za mle
ko ^8, za goveje meso 3,9 itd. 

Te številke niso tako nepomemb
ne ali celo iz trte zvite. Na njih bo 
slonela sprotna investicijska politi
ka, kar drugače povedano pomeni, 
da tx)' koruza deležna večje naklo
njenosti denarnikov kot pa nekatere 
druge poljščine. Načrt predvideva, 
da bo največ denarja vloženega v 
poljedelstvo, zatem pa v govedorejo 
in vinogradništvo. 

Za zasebno^ kmetijstvo obetajo 
4,7 milijard dinarjev naložb, od tega 
v koopcracijsko proizvodnjo 3,4 
milijarde. Ta znesek jc večji od 
predvidenih naložb v družbeno kme
tijsko "proizvodnjo. 

M. L. 

Odrinjen „odstrel" 
v sili vrag muhe žre! Tudi v ener

getski „sili", zaradi katere gospodar
stveniki spreminjajo svoje odločitve. 
Ko se še nismo zavedali, da je vsega 
enkrat konec, tudi virov energije, so 
brez večjih pomislekov odpisali ne
katere slovenske „žepne" premogov
nike, kakršni so na Senovem, v Ko
čevju in Laškem. Zdaj vse tako ka
že, da jim bodo podaljšali življenje. 
Predvsem za Senovo in Laško je sko
raj gotovo, da bo odobren denar za 
modernizacijo rudnikov in raziskave 
zalog. 

Vsi slovenski premogovniki dajejo 
na leto nekaj manj kot 6 milijonov 
ton premoga, od tega ga nakopljejo 
samo v Velenju 4 milijone ton. v 
scnovškem rudniku so lani nakopaU 
1 26 tisoč ton, v Laškem 70 tisoč in 
v Kočevju 60 tisoč ton, kar jc soraz
merno malo, tako da ti premogovni
ki v resnici za.služijo vzdevek „žep
ni". Toda v energdski krizi pride 
vsak kilogram pren*)^ prav, četudi 
je nakopan z malo večjim trudom in 
stroški. Podaljšanje življenja omenje
nih treh premogovnikov seveda ne 
bo pomenilo, da bodo zdaj zaprti 
obrati, ki so bili namenjeni za pre
kvalifikacijo rudarjev. V Laškem de
lajo nekdanji rudarji izolacijske 
mase, na Senovem izdelujejo Ž9rja-
ve, precej kočevskih rudarjev so za
poslili v podjetju Itas. 

Ker bodo izkopavapje premoga 
nadaljevali, bo treba poiskati precej 
novih delovnih moči. Pri tem pa se 
bodo morali rudniki spoprijeti z 

včasih komajda razrešljivimi proble
mi. Ob sedanjih osebnih dohodkih 
in težavnem delu rudarjev skorajda 
ni mogoče na^i dovolj ljudi, ki bi 
bili pripravljeni delati v jami. Storiti 
bo treba vse, da se bodo te razmere 
spremenile. 

Bolno Kočevje 
Po podatkih regionalne zdravstve

ne skupnosti Ljubljana, ki dela za 
18 občin, je bilo v prvem polletju 
letos v bolniškem staležu kar 7,2 od
stotka zaposlenih iz kočevske obči
ne. Prek 6 odstotkov bolnih so za
beležili le še v občinah Hrastnik (6,7 
odstotka), Zagorje (6,6) in Kamnik 
(6,2), medtem ko je znašal stalež v 
občini Logatec natančno 6 odstot
kov. Med dolenjskimi občinami sta 
v tej skupnosti se Grosuplje, kjer je 
bilo bolnih 5,3 odstotka zaposlenih 
in Ribnica s 4,8 odstotka bolnih. 

Izmed vseh obolelih jih je bilo v 
kočevski občini v breme delovnih 
organizacij 4,6 odstotka, v breme 
zdravstvene skupnosti Ljubljana pa 
2,6; v občini Ribnica pa 3 odstotke 
v breme delovnih organizacij in 1,8 
odstotka v breme zdravstvene skup
nosti. 

„Imeli smo nezgodo!" 

Ti podatki povedo, da so kočev
ske delovne organizacije zaradi bo
lezni do 30 dni zelo obremenjene z 
izdatki, zaradi česar je dohodek po
samezne delovne organizacije ter s 
tem osebni dohodki in skladi manj
ši. Zato so se v nekaterih dc;lovnih 
organizacijah odločili, da bodo jav
no izobesili listo vseh bolnikov. 
Tako bodo člani j^sameznega ko
lektiva lahko sami videli in presodili, 
kdo jc bil na bolniški upravičeno, 
gotovo pa bodo odkrili tudi koga, ki 
|e bil neupravičeno in je tako izkori
ščal ostale člane kolektiva. 

Taki ukrepi in tak sum so upravi
čeni še zato, ker v Kočevju ni veliko 
nadpovprečno starih delavcev in je 
tudi v kolektivih razmeroma dobro 
poskrbljeno za varstvo pri delu. 

POJASNILO . 

Zaradi članka „Zdaj klobuk dol", 
objavljenega na 3. strani DL 21. av
gusta, se je zglasil v našem uredni
štvu Milan Pavlič iz Novega mesta in 
zatrdil, da podatki o cenah novo
meških frizerjev, ki smo jih povzeli 
iz mesečnega statističnega pregleda 
za junij (izdelal Zavod za statistiko 
SRS), ne držijo in da s tem po krivi
ci spravljajo novomeško frizerstvo v 
slabo kič. S seboj je prinesel tudi 
sedaj veljaven cenik frizerskega loka
la „Milka Pavlič", po katerem stane 
vodna ondulacija s pranjem las le 23 
dinarjev in ne 35 din, kot za Novo 
mesto navaja statistični zavod. 

SEJEM NA VESELI GORI 
Turistično društvo in krajevna 

skupnost Sentrupert prirejata 6. sep
tembra na Veseli pori pri Sentru-
pcrtu glavni letni sejem za konje, go
vejo živino in kramarske predmete. 
Obenem si lahko gostje ogledajo 
tudi Kmetijski muzej. 
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f^redno JE 
zapisntM— 

Pravzaprav je srhljivo, ko po 
tridesetih letih nove družbe še 
ugotavljamo, kako je nekatere 
poslovne ljudi osvojila skupinsko 
lastniška miselnost z vsemi nega
tivnimi pojavi, ki jo spremljajo. 
V tem pogleduje te posamezni-, 
ke mogoče izenačiti z nekda
njimi kapitalističnimi izkorišče
valci. Ugotavljamo, da se kljub 
ostri družbeni kritild ni zmanjša
lo goljufanje kmetov, porabni
kov in družbe, le da je to golju
fanje ubralo bolj prefinjene obli
ke, včasih pa ohranilo vso neza-
krinkano grobost. 

Goljufajo kmete 
O tem so se nedavno pogovar

jali zvezni in republiški in%)ek-
torji in pove"dali vrsto načinov 
goljufanja pri odkupu živine, pri 
prodaji mesa, pri premijah za 
živino, pšenico itd. Ugotavljali 
so, da je nujno potrebno inšpek
cijske službe olaepiti in da mo
rajo inšpekciji pomagati občani, 
kmetje, porabniki, sredstva jav
nega. obveščanja, da bo lahko 
učmkovita. 

Nemalokrat je goljufanje 
udomačeno pri tehtanju, oziro
ma obračunavanju odstotka kla-
vnosti pri živini. Na Dolenjskem 
je bil primer, da je bik ob pre
vzemu v klavnici ljubljanske 
Emone tehtal kar 101 kg manj, 
kakor kaže tehtni list poslovne 
enote Mokronog - Trebelno (o 
tem primeru bo Dolenjski list še. 
pisal). Inšpektor^ so ugotovili 
tudi več nepravilnosti pri prodaji 
mesa. Mesnice nimajo izsekov 
mesa in označb po predpisanih 
kakovostnih kategorijah, ter 
slabše meso prodajajo za boljše-
To se še posebej rado dogaja pri 
mletem mesu. 

Inšpektorji so ugotovili tudi 
malverzacije s premijami pri 
odkupu pfcnice. Vrsta podjetij si 
je s tem ustvarilo nezakonit do
biček v vrednosti 25 milijonov 
dinarjev. S tem pa seznam raznih 
goljufij na škodo kmeta, porab
nika m družbe še ni izčrpan. 
Temeljito bi bilo potrebno p-e-
gledati upravičenost obresti, ki 
jih kmetijske organizacije zara
čunavajo kooperantom, ko ^m 
dajejo na kredit, prav te organi
zacije pa ne plačajo nobenih 
obresti kmetom za prodano mle
ko, živino in drugo, čeprav mo
rajo kmetje na plačilo čakati 
tudi več mesecev. Prav tako bi 
bilo treba pregledati, zakaj živi
norejci po letu dni še niso dobili 
premij za živino, čeprav je rok 
za vložitev zahtevkov potekel že 
15. julija in čeprav so kmetijske 
organizacije te premije že dobile 
izplačane. Vinogradniške in 
vinarske organizacije so pred 
mesecem povišale ceno živine. 
Kako pa je z doplačilom razlike 
kmetom? 

Pri vsem tem ne smejo priza
deti ravnati tako, kot je ti.sti do-
leiijski kmet, ki je prejel nepra
vično plačilo za svoje živiriče in 
dejal: „Nekam malo je, malo. Pa 
bo že kako!" Vsi moramo .sode
lovati z inšpekcijami v boju zo
per te škodljive pojave, zato je 
dobrodošlo vsako opozorilo 
kmetov in porabnikov, na podla
gi katerega je mogoče goljufije 
konkretno obravnavati in krivce 
javno imenovati. 

ŠTEFAN KUHAR 
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,Nerazumljivo nam je in prizadeti smo' 
Gozdarji menijo, da bi gozdno gospodarstvo moralo biti nosilec vseh akcij, ki zadevajo turistično dejavnost na 

območju kočevskega Roga, saj oni gospodarijo z gozdovi — Preseneča jih dogovarjanje za njihovim hrbtom 

Temni roški gozdovi, zlasti tisti, s katerimi gospodari gozdno 
gospodarstvo Novo mesto, skrivajo v senci stoletnih dreves mnogo 
prirodnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov NOB. Ti goz
dovi na nekoč odmaknjenem območju so med zadnjo vojno nudili 
zavetišče našim partizanom. TuJe bilo vojaško in politično vodstvo 
naše borbe proti okupatoiju. Od objektov iz težkih vojnih časov 
sta se ohranili le bolnici Jelendol in G. Hrastnik, bunker 44 ter 
zlasti legendarna Baza 20. Zaradi spomenikov NOB je zaščitenih 
105 ha gozdov. V njih sekamo gozdaiji le slučajne pripadke, to je 
sušice in podrtice. 

S spomeniki NOB upravlja in 
skrbi za njihovo vzdrževanje „Muzej 
ljudske revolucije" iz Ljubljane. Za 
to delo imajo nastavljenega oskrbni
ka, nekdanjega gozdarja, ki je obe
nem tudi vodnik na Bazi 20. 

Sodelovanje med gozdarji in 
upravljalci Baze 20 je bilo vedno ze
lo tesno. Neštetokrat jc bilo potreb
no priskočiti na pomoč z delavci, 
prevozi, gradbenim materialom itd. 
Zgradili smo tudi na svoje stroške 
cesto k bolnici G. Hrastnik. Sodelo
vali smo tudi pri gradnji brunarice -
gostišča, sedanjega „Lukovega do
ma" ob Cervanovi cesti, ki ga jc na 
pobudo in pod vodstvom Franca 
Leskoška - Luke dal zgraditi glavni 
odbor Zveze borcev NOB v letu 
1968. Ozelenili smo tudi okolico te
ga turističnega objekta. Že vrsto let 
vzdržujemo grobišča po Rogu. Kdo 
bi našteval še številna dela, katera so 
se nam gozdarjem zdela samoumev 
na, saj so vsi ti spomeniki del našega 
gozda. 

Leta 1969 je bilo na tem območ
ju težišče republiškega seminarja 
pod naslovom „Gozd, rekreacija in 
turizem". V ta namen je gozdni 
obrat Podtum postavil številne sme
rokaze, označil na terenu .prirodne 
znamenitosti, uredil piknik prostor 
pred jamo Jazbino v Podtumu in še 
enega ob Cervanovi cesti ter name-

KANADSKI LIST 
O TOVARNI „KRKA" 

Hrvaški list Naše novine, glasi-
k> jugoslovanskih izseljencev v 
Kanadi, je prinesel pod naslo
vom „Človek je rešil reko" v le
tošnji 25. številki dne 28. junija 
kratko notico, ki bo utegnila za
nimati tudi naše bralce, zato jo 
objavljamo v prevodu: 

„Reki Krki, na katere brego
vih je nekaj industrijskih podjetij 
in tudi tovarna zdravil, je pretila 
nevarnost, da se bo kot toliko 
drugih rek po svetu spremenila v 
kanal za odvajanje odpadnih 
vod. Gotovo bi se to tudi zgodi-
k), ko se ne bi pred nekaj leti za 
to vprašanje začel zanimati Slo
bodan Novaković, tedaj študent 

f adbene fakultete v Ljubljani, 
a je za svoje diplomsko delo 

napravil idejni načrt sistema ba
zenov za preČiščevanje in zbira
nje odpadnih snovi. 

Zdaj je njegov načrt izveden. 
Sistem je nenavadno poceni in 
učinkovit, odpadne snovi pa 
uporabljajo za pridobivanje me
tana in umetnega gnojila." v: 

stil košare za odpadke povsod, kjer 
se zadržujejo ljudje. Od takrat stoji
ta pod „Lukovim domom" obe tabli 
s prikazom posebnosti gozda ter 
orientacijski načrt Roga na začetku 
Roške ceste pred gozdno upravo v 
Pbdtumu. Skratka, napravljen je bil 
primer, kako turistično urediti neko 
gozdno področje. Cilj seminarja je 
bil namreč pripraviti se na čas, ko 
bodo številni obiskovalci iskali v go
zdu rekrcacijo in oddih. In ta dan jc 
sedaj že tu. 

Število obiskovalcev Baze 20 in 
naših gozdov se je v zadnjih letih 
zelo povečalo. Poleg šolskih otrok 
in posameznikov so čedalje števil-
neja tudi sindikalni izleti. Primeri 
se, da se na parkirnem prostoru 
ustavi tudi do 30 avtobusov na dan. 
Cesta preko Roga v Kočevje je že 
zdavnaj prenehala biti izključno 
gozdna cesta, saj pomeni za vsakega 
voznika pravo doživetje. 

PRESENETIL NAS 
JE ČLANEK 

Prav zaradi vseh teh naštetih dej
stev je nas novomeške gozdarje zelo 
presenetil članek „Kočevski Rog 
vabi", ki je bil objavljen v Delu dne 
13. maja letos. Clankar v njem se
znanja našo javnost, kakšne veliko
potezne načrte v zvezi s turizmom 
na tem območju ima novomeška to
varna zdravil „Krka". Piše, da bodo 
prevzeli „Lukov dom", skrbeh za 
propagando in turistično dejavnost 
v Rogu. 

Nihče ne more odrekati „Krki" 
zaslug, ki jih ima pri razvoju dolenj
skega turizma. Strinjamo se tudi s 
tem, da je potrebno s propagando in 
ureditvijo te objekte še bolj približa
ti ljudem. Nerazumljivo pa nam je in 
prizadeti smo, da se v ten načrtih za 
turistični razvoj niti z besedo ne 
omenjajo gozdaiji. Torej tisti, ki s 
temi gozdovi gospodarijo, čigar 
osnovno sredstvo so ceste, po kate
rih vsa ta množica avtobusov vozi, 
ki skrbijo za varstvo okolja in ne na
zadnje tudi tisti, ki bi se s turizmom 
na svojem območju lahko tudi sami 
ukvarpU, saj bi pri tem pravzaprav 
morali imeti prednost. 

V želji, da se ves ta kompleks s 
spomeniki NOB ne odtuji gozdar
jem, je delavski svet TOZD „Goz
darstvo" Pbdtum sprejel sklep, naj 
bi prevzeli nad Bazo 20 patronat, 
„Lukov dom" pa v upravljanje. Se
veda pa se s tem ne bi odrekli pomo
či in nadzoru družbe. O vsem tem 
naj bi se čimprej pogovorili z obema 
sedanjima upravljalcema. 

Prav zaradi te pobude jc bila pri 
GG Novo mesto osnovana posebna 
komisija, ki je preučila možnosti za 

aktivno udejstvovanje na tem pod
ročju, torej za ukvarjanje s turiz
mom kot stransko dejavnostjo. Ugo
tovljeno je bilo, da imamo za to vse 
pogoje. Osnova za to so številne 
naše prazne lo^rnice' in brunarice 
po Rogu in Gorjancih. Te bi se prav 
lahko dale preurediti v turistične 
objekte - počitniške hišice. Na vsak 
način bi bilo bivanje v neoskrunjeni 
naravi in tišini posebna privlačnost 
za vse, ki so potrebni počitka in 
bivanja na svežem zraku. Nekatere 
logarnice, predvsem tisto na Gorjan
cih, pa bi se takoj dale preurediti v 
privlačno gostišče. Vsi ti naši ob
jekti bi skupaj z „Lukovim domom" 
lahko bih zametki „gozdarsk^a tu
rizma". Ne bi bili pri tem pa dolenj
ski ^zdaiji prvi. Ze nekaj let se Slo-
venjgradčani in delno tudi Kranjča
ni ukvarjajo s to perspektivno dejav
nostjo. V Slovenjgradcu imajo celo 
svoj TOZD za gradnje in turistično 
dejavnost. 

Menimo, da se brez prisotnosti 
gozdarjev o turizmu v Rogu ne da 
pogovarjati. Zlasti še, če vzamemo v 
postev, da se ti obiskovalci ne zadr
žujejo samo v okolici Baze 20 in 
Lukov^ doma. Računati je po
trebno tudi s škodami in onesnaže
vanjem okolja. Lahko trdimo, da 
imamo s tem že precej slabili izku
šenj, saj za turisti stalno pospravlja
mo. Pri varstvu okolja bi morali ime
ti gozdaiji glavno besedo. 

Ne moremo dopustiti, da bi se s 
turizmom zgodilo pri nas tako, kot 
se je z lovstvom. Namreč, da jc lov
sko gospodarstvo v roki ene gospo
darske oiganizacije, gozdovi pi dru
ge, konl^etno GG Novo niesto. 
Le-ta organizacija tVpi seveda tudi 
vso škodo, ki jo dela divjad po goz
du zlasti po nasadih. 

Nadalje pripominjam, da je bilo z 
odločbo o zavarovanju spomenikov 
NOB na Rogu (Ur. list LKS štev. 36 
- 205/52) varstvo navedenih spo
menikov izročeno gozdnemu gospo
darstvu Novo mesto kot upravnemu 
organu. O tem govori 5. clcn nave
dene odločbe. 

Ne mislimo se pa gozdarji zapirati 
v ozek krog. Sodelovanje z zdravili
ščem v Dol. TopUcah, turističnimi 
agencijami in z vsemi, ki jim je pri 
srcu razvoj dolenjska turizma, je 
nujno. Vendar pa bi glavni nosilci 
turistične politike morali biti goz
darji. Mi bi tudi obiskovalce usmer
jali tja, kjer bi bilo za njih najbolj 
interesantno in kjer bi delali tudi 
najmanj škode. Predvideti bi bilo 
potrebno nekakšno izločeno turi
stično območje. 

Mislimo tudi, da se pri razvoju 
turizma v Rogu ne bo moglo iti 
mimo območne samoupravne inte
resne skupnosti za gozdarstvo, ki bi 
pri vsem tem morala imeti odločilno 
l)cscclo« 

Inž. SLAVKO KLANCI CAR 

KMALU PROSLAVA 
V FARI 

Osrednii proslava v občini v po
častitev 50-letnice zma^e bo 14. 
septembra ob 11. uri v Fari ob Kol
pi. Ob tej priložnosti bo tudi zbor 
borcev 9. SNOUB. Podrobnosti o 
proslavi še niso znane, predvsem še 
ne, kdo bo glavni govornik. Na pro
slavo bodo vabljeni tudi predstavni
ki iz pobratene občine DoUna, pred
vidoma pa bo v kulturnem delu na
stopil tudi šolski pevski zbor iz Doli
ne. O ostahh podrobnostih v zvezi s 
1*0slavo bomo še poročali. 

Skupna misel: letalstvo 
Zgledno, sodelovanje novomeškega in velikogoriškega 

kluba 

Prijateljstvo in sodelovanje, to je glavni moto dveh aero klubov, 
novomeškega in vellkogori^ega, katerih sodelovanje traja že nekaj 
let. 

Aefo klub „Milan Tojagič" iz Ve
like Gorice blizu Zagreba je majhen 
amaterski klub. Šteje 30 članov, ki 
aktivno sodelujejo v letenju, poleg 
tega pa imajo tudi 30 podpornih 
članov. Njihov letalski park obsega 
eno motorno letalo „Kurir" in 3 
pdralna letala - dva „Blanika" in 
„Delfina". 

Med leti .1965-1970, ko so mali 
klubi biU boj za obstanek, seje klub 
„Milan Tojagič" obdržal, zahvalju
joč pravemu vodstvu in občinski do
taciji. Komanda RV na Plesu jim jc 
dala na razpolago prostore in pisto. 
Ker je bilo treba izMlati nove kadre, 
so se obrnili na novomeški aero 
klub, ki jim je takoj priskočil na po
moč. 

Upravnik letalske šole v Novem 
mestu Jože Golob pravi: ,,Klubi si 
morajo med seboj pomagati. Ne gre 

samo za materialno pomoč, temveč 
tudi za veliko dobre volje, za racio
nalno uporabo sredstev, ki jih je 
športnim letalcem dala Komanda R. 
v., in za res iskreno sodelovanje, ki 
ga siccr pogrešamo v športu. Delo z 
mladimi entuzijasti iz Velike Gorice 
nas zelo veseli." 

In kaj pravijo Veliko Goričani: 
„Novomeškemu aero klubu bi se 
radi vsaj malo oddolžili za vse, kar 
so storili za nas. Prizadevali si bomo, 
da to sodelovanje ne bo zamrlo, 
temveč da bo se bolj povezano. 
Zahvaljujemo se učitelju Jakobu 
Smidu, upravniku Jožetu Golobu in 
vsem ostalim članom kluba za go
stoljubnost, ki so nam jo izkazali." 

Uprava Novomeškega letalskega 
centra se trudi, da bi se ta mani
festacija prijateljstva še naprej lepo 
razvijala. 

S. PETRI C 

NIKOLA KMEZIC: 

Na žalost nadomestil še vedno ni' 
Če moramo varovati življenjsko raven in potemtakem n® 

moremo dovoliti ekonomske cene kruha, sladkoija, olja. 
moramo proizvajalcem te hrane nadomestiti razliko mes eko
nomsko in dogovorjeno ceno. Kompenzacija mora biti včlc; 
njena v sistem. To je ustavno določena kategorija, o njej 
govorijo tudi dokumenti X. kongresa ZKJ. Na žalost pa teh 
kompenzacij še zmerom nimamo, razen tistega, kar je bilo 
sprejeto v začetku leta in se nanaša na junce in teleta. Vpi^; 
šanje kompenzacije si bomo prizadevali ustrezno rešiti tudi 
ob izdelovanju družbenega dogovora o razvoju agroindustrij* 
skega kompleksa za obdobje 1976 -= 1980, 

Mislim, da je program za razvoj kmetijstva 1971 - 19 
izredno dober in da nam je pomagal, da smo lahko začeli 

poživljati kmetijsko proizvodnjo. Lahko pa izrečemo ve^ 
kritičnih besed zaradi neuresničevanja nekaterih sprejetih 

stališč v tem programu. Mislim na prispevke republik inpp" 
krajin itd. Mi smo na primer določili ceno mleka, tako dajo 
regresiramo, oziroma da jo regresirajo republike in pokrajin^ 
na podlagi porabe mleka. Zadnji dve leti in tudi v tretjein 

letu ni dža nobena republika niti dinaria - razen Slovenije-

(predsednik IS SAP Vojvodine v razgovoru z novinafl* 
Tanjuga) 
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ALEKSANDAR GRLICKOV: 

Mlada, sveža kri nam je potrebni 
Svoje poti nismo izbrali po naključju, ne kot delavski 

red ne kot skupnost več narodov. NOB in leto 1948 sta bjl' 
epopeja in ura zgodovine, ki so jo delavski razred, narodi i'' 
narodnosti opravili z odličnim uspehom. To nam nalaga, 
sedanje probleme razrešujemo na isti politični platformj-
Zdaj se moramo še naprej in čedalje bolj odpirati do vseh 
socialističnih sil pri nas. Zato se ne smemo izogibati dialog® 
z vsemi socialističnimi in samoupravno razpoloženimi silan®' 
zlasti še z mladino, ki ob kritiki naše politike in prakse " 
upravičeni ali ne - svojo kritiko izreka v prepričanju, 
ponuja naprednejše in pravičnejše rešitve. Še naprej se mor'' 
mo s popolnim zaupanjem obračali na mlade. Čimprej bom" 
to napravili, tem bolje. Ta sveža kri je revoludonamemU' 
naprednemu gibanju nujno potrebna. Pri nas je prostora 2® 
vse tiste, ki resnično žele pomagati pri izgradnji naše dežele« 
socialističnega samoupravljanja, ki res žele delati v prid intj 
resov delavskega razreda. Samo po sebi pa je razumljivo, P® 
ni prostora za dialog s tistimi, ki stoje na protisocialistični" 
in protisamoupravnih pozicijali, ki so proti interesom deU^' 
skega razreda. 

(iz govora sekretarja v IK predsedstva CK ZKJ politične""' 
aktivu Oluida) 

Jedrska elektrarna 
ni - atomska bomba 
66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse 
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Zato lahko pravočasno ugotovimo javlja
joče se nepravilnosti in ustrezno ukrepamo za 
njih odstranitev. 

Krhki lomi zaradi nevtronskega obsevanja ne 
morejo nastopati izven reaktorja, denimo, v ob-
močju turbinskega dela, ker tam sploh ni takega 
sevanja, ki je krhkemu lomu prvi pogoj. 

46. vprašanje: Alije delovno mesto v jedrski 
elektrarni varno? 

Odgovor: 
Da, sicer ne bi bilo na delu nikjer nobenega 

obratovnega osebja. Ker doslej v komercialni 
jedrski elektrarni še ni bilo nesreče zaradi seva
nja, moramo poseči na številčni material drugih 
področij jedrske tehnike, da bi dobili približen 
vtis o možnostih takih dogodkov. 

Pri raziskovalnih in poskusnih reaktorjih in pri-
padajočili napravali je bilo v letih 1945 do 1970 
vsega sedem smrtnih primerov obratovnega oseb-
ja, za katere je posredno ali neposredno krivo 
sevanje. Pri tem gre skoraj izključno za vojaške 
naprave v zgodnjem tehničnem razvojnem stadi
ju. Takratne pomanjkljivosti so bile spoznane in 
pri kasnejših napravah odstranjene. 

V območju US-atomske komisije je bilo v letili 
1943 do 1967 nadalje 38 nesreč zaradi sevanja z 
dozami, večjimi od 15 000 mrem. 

Riziki sevanja v območju AliC (Atomic 
bnergy Commission ameriška komisija za jcdr-

DOLENJSKI LIST 

sko energijo!) znašajo 0.1 smrtnega primera na 
sto tisoč zaposlenih v enem letu ali 0.004 9? 
smrtnega primera v dobi trajanja poklica. Zaposli
tev v jedrski elektrarni je torej varnejša kot kate
rokoli drugo delovno mesto v katerikoli industrj. 

47. vprašanje: Ali v jedrski elektrarni lahko 
pride do motnje, ker odpove človek? 

Odgovor; 
Zaradi tesne povezanosti tehničnih In organi

zacijskih ukrepov je"komaj možno, da hi nastopi
le večje motnje, ker bi odpovedal človek.^To 
mnenje potrjujejo dosedanje Izkušnje obratovanja 
jedrskih elektrarn. 

Pri napravah jedrske tehnike so možna obrato
valna stanja s hibami, zaradi katerih je laliko 
ogrožen reaktor pri povečanju moči ali pa pri 
izpadu hlajenja. Zato nadzoruje regulacijo reak
torja poseben varovalni sistem, ki pravočasno 
opozori obratovno osebje na grozeče stanje In ki 
z blokiranjem stikalnih ter regulacijskih naprav 
izključi nevarnost napačnega rasTianja. V primeru 
nevarnosti pa se reaktor vedno avtomatično otl-
klopi. 

K temu je dodati še dobro in temeljito izobraz
bo obratovnega osebja, kar je v interesu upravljal-
ca, razen tega pa mora biti izobrazba tudi doka
zana pred oblastjo, ki daje dovoljenja, 

48. vprašanje: Ali lahko naravni pojavi, kot sta 
potres ali poplava, privedejo do reaktorske nesre
če? 

Odgovor: 
Pred postavitvijo jedrske naprave se posebno 

razišče vprašanje potresne varnosti. Potresna 
območja so razdeljena v določene razrede po 
nevarnostnih conali. V teh se vsakokrat ugotavlja, 
s kolikšno potresno stopnjo je računati na podla
gi Izkušenj, pridobljenih v zgodovinskem ob
dobju. 

Zgradbe in deli naprav se odmerijo ustrezno po 
izvedensko ugotovljeni največji moči potresov. S 
tem je zagotovljeno, da tudi pri največjem potre
su ne more nastopiti ogrožanje okolja po jedrski 
elektrarni. 

Zaradi zaščite pred poplavo se postavijo jedr-
skoenergetske naprave tako. da lahko varno 
obratujejo pri doseženi vodni gladini, ki ustreza 
do sedaj zapaženi največji poplavi. 

49. vprašanje: Alije lahko reaktor razdeljen po 
vojnih učinkih? 

Odgovor: 
Jedrske elektrarne so varne pred učinkom 

običajnega orožja. 
Odgovor na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi 

bila na primer jedrska elektrarna zadeta od atom-
.ske bombe, je na dlani: uničujočih učinkov v 
tem primeru ne bi smeli več pripisati jedrski elek
trarni, temveč bombi sami. 

50. vprašanje: Kak.šni >arnostni ukrepi so stor
jeni proti sabotažam? 

Odgovor: 
llpravljalec reaktorja ima sam največji interes, 

da nepoklicani nimajo vstopa v reaktorske napra
ve. Vrhu tega pazi tudi oblast za dovoljenja In 
nadzor na to, da že zaradi zaščite pred sevanjem 
upravljalec kontrolira In registrira vse osebe, ki 
prestopijo zemljišče elektrarne. Poleg tega preveri 
urad za dovoljenja tudi zanesljivost vodilnih de
lavcev v jedrski elektrarni. 

Sprejeti ukrepi izredno otežujejo sabota>.o. 
l.na sama oseba tudi ne bi mogla sabotiiati jedr-
ske elektrarne, potrebno bi bilo sodelovanje več 

oseb, ki bi morale delati več dni. To pa neop • 
dejansko ni-mogoče. .'"j 

51. vprašanje: Kaj bi se zgodilo pri strn10^ 
ljenju letala? 

Odgovor: ± 
Skrbno izvedene raziskave v Švici so Jr 

da strmoglavljenje dandanes uporabljani u 
niških letal, vključno Jumbo-jet, ne more P° ^ 
čiti nobenega loma v primarnem (notra1 1.' 
sistemu jedrske elektrarne. ,e lj 

Razmišljanja o verjetnosti strmoglavljeiUjL ^ 
la - verjetnost je približno 1 : 1.000 
življenjsko dobo reaktorja, z verjetnostjo za" ji 
in možnim učinkom zadetka - kažejo verni j1  ̂  
je varnost reaktorske naprave proti p® s 'e  ^i1  

strmoglavljenja letala takšna, kaKršna je var" 
primeru „največje predpostavljene nesreče' v 

Pri strmoglavljenju letala na reaktorsko s t. | 1; 
ni izključen preboj sekundarne zaščite inje^i 
ga plašča hrama s posameznimi težkimi ra Z  •,$ 
denimo, s turbinsko gredjo letala. Zaradi •Vjjj 
daleč razpete strukture ogrodja velja to tu  j 
bistveno debelejše zavarovalne dele. . jf 

Primarno speljane komponente reaktoD ^ 
vendar zavarovane, ker je notranja zaščita ^ | 
torske stavbe na vsakem mestu debelejša ^ 
metra in bi vzdržala vpadajoče razbitke. K ^ l 
se dodaja, da spada zaradi gradbene 
najboljše zavarovanim delom proti v S a  |, |3p 
zunanjim vplivom naprave za varnost in z a  

nje v sili. j 0  |  
Bazen za gorivne elemente je / verjetno*1. ̂  

eni milijardi letno še manj ogrožen.  Tudi p1 ' 
bo povzročil zadetek samo omejeno spr° 
produktov cepitve žlahtnih plinov. 

52. vprašanje: Kolikšno je dejansko tv^ 
obratovanja reaktorja? 

Odgovor: ^ 
Za odgovor bo primerjava: da bi bili P1  

f,i' 
vani /aradi obratovanja 30 jedrskih elck i r  0 
bližini kakega mesta, ustreza nekako tvega'1.' 
bi nas /adel kak meteor iz ozračja. 
aerolit. to je izpodnehni kamen.) ..^/1 
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To stran ste nspisjli sami! 

Borci Gubčeve brigade! 
Vse nekdanje borce Gubčeve brigade in svojce padlih va

bimo ria'tovariško srečanje, ki bo v soboto, 6. septembra, ob 
j" tovarno „TRIMO" v Trebnjem. Srečanje bo 

združeno s proslavo občinskega praznika Trebnje. 
Gubčevci, udeležite se srečanja v čim večjem številu! 

Odbor borcev 
Gubčeve brigade 

USPEŠNE VAJE ^ 
IN STRELJANJE 

Protiavionska enota Mirka Bog-
danovića je končala .večdnevno ta
borjenje, na katerem so vojaki v raz
ličnih vajah in streljanju dosegli 
odlične uspehe. Vsi so se trudili, da 
bi dosegli kar najboljše rezultate, 
zato je v enoti prišlo do prav(^a tek
movalnega vzdušja- Najbolj so se od
rezali vojaki Davor Sankovič, Milo
van Ljubičić, Zlatko Marek in Ivo 
Ivičić, vojak Stevan Djukić pa je bil 
boljši tudi od teh, saj je bil prvi na 
vseh dosedanjih streljanjih 

Zganci so premalo za turizem 
Zaposliti treba strokovnjaka, saj turizem ni konjiček nekaterih 

Turistično društvo Kočevje je imelo pretekli teden sejo, na ka-
eri so poročali o delu društva v zadnjih dveh letih. 

malo. Kaj turisti najraje jedo, vidi
mo po odvrženih pločevinah, Id leži
jo po vseh ja sah okoli mesta. 

V Kočevju že 25 let pričakujemo 
nekaj, kar bi poživilo turizem. Veli
ko smo pričakovali od asfaltiranja 

zača^n turizem se že leta vrti v 
je potrok"1 ^r0gu" Za nJeg°v usPeh 

stinstvn K0 Več kot urejeno go-
Drnp ' aJeVni muzej in Baza 20. 
vršin ravzen šP°rtnih P°" 
PrireHit,, 50 ^ razne manjše 
kina n- e'- omenjene domačinom, 
« Pa nimajo vpliva na turizem. 
ostalimJe PfePuščeno peščici ljudi, 

J.e ^ turizem malo mar. 
od turi? P in ustanove, ki imajo 
Še večfo °rist' lahko bi Pa imcla 

nieonv Se Pomalo zanimajo za 
vse nn ^P^dck. Nekateri pa delajo 
Prin^ zilaVi' kai jim 113 k°nCU 

joN£dKj°,Se
L

tudi * Uudje, ki misli-
Ipstinskih domače hrane v 
Zeanr; •• tih privabilo turiste. 
80 nac';r,Cet> ^°'> močnik in dru-
ge, /p r

J5 sP^avil° v mladosti na no-
turizma J6 ,°^evskega turizma (in 
sokim ui?8?!?*1) Pa bo to kljub vi-

m kaloričnim učinkom le pre-

frvi za malico 
wjjkg s}ani>™ je kupila 12. 

0koli 12.30 Fanika 
ni v /v; SamoPostrežni trgovi
na bjlčevi "Hči v Kočevju, 
malicoZ n,° postregla 11102(1 za 

iJuSIv? Cankar, naš znani 
M : P" je povedal: 

lani e *em n^i klobas niti sa~ 
' arnpak le slanino. Vendar 

s.e* da"es t*'-
ttiop j srnine ne bom več 
kos ' ®drezal sem namreč 
Ustih ar se t™ je dozdevala v 
/e p0^,reveč mehka. Potem sem 
zi( I.°l podrobneje in opa-
debei* {e v slanini za mezinec 
teieniu1?1*1' v n,ei pa polno 

nQmt. crvov. Slanina je bila 
P e<f Pečena." 

I "o <?*" Cankar je nato slani-
bo i^sla nazaj v samopostrež-

I tno J*° ji v zameno dali sala-
(1q Sq °dajalka je še povedala, 

\ no nt- ?bili slanino v prodaja l-
pnjidan. 

\ 'nšpe?!? kriv? To naj razišče 
n° hSlla\ verjetno pa je konč-
prei!?J. tisti, ki je slabo blago 

Qh
cl m prodal. 

našQSCm tem mi opozorim 
f ki je ' Prakso za take primere, 
p u8otovl°x'° napačna. Ko kupec 

2qsIuž ' ra je dobil za pošteno 
) <°Po?1. (!enar slabo blago in 
,j °i/'(?a//

C mšpekciji, je kaznovano 
PocjjJ.10. z občutno kaznijo 
0Se^a ,epn 2 Manjšo odgovorna 
kozPh °djetje vračuna nato 

stroške! 
*e1 trn'1!0?30 bil°' bi 
Vafo Pcl tisti kolektiv, ki proiz-
So,- z'r°ma prodaja slabo bla-

' J. PRIMC 

DELAVNISTRAŠKI 
MLADINCI 

1. avgusta so se zbrali delegati 
aktivov ZSMS Doljne Straže, Jurke 
vasi in Praproč z namenom, da bi 
ustanovili OOZSMS Straža, sprejeli 
program dela in poiskali možnosti 
za rešitev problemov mladine v KS 
Straža. Izvolili so predsedstvo in 
sprejeli program, ki je zelo obsežen 
in zajema sodelovanje z JLA, vklju
čitev v krajevno samoupravo, delov
ne akcije, kultuii^o dejavnost, goji
tev revolucionarnih tradicij, šport, 
zabavo ter zagotovitev prostorov. 
Ker v naši KS obstajajo le trije akti
vi, bo naša prva naloga ustanovitev 
aktivov po vaseh, kjer je to seveda 
možno. Pri realizaciji programa pa 
nam bo morala pomagati vsa mladi
na iz naše KS, saj je dela veUko. 
Upamo, da bomo z delom dokazali, 
da zna mladina tudi resno delati, in 
ne se samu zabavati, kot mislijo 
mnogi. 

FRENKI MOHOR 

4 VOJAKI, 
NOVI ČLANI ZK 

Po več zelo uspešno končanih na
logah pri učenju, streljanju in pri
zadevnosti zunaj učnih ur ter grad
nji kabineta DPO so bih iz enote 
Slavoljuba Ljubenovića sprejeti v 
ZK tile vojaki; Nikola Jugović, 
Dušan Zarić, Ignjac Matjašec in 
Granislav Janačkov. Vsi omenjeni so 
z uspehom končah tudi tečaj mar
ksističnega izobraževanja. 

ceste Ljubljana-Kočevje. Prve dni je 
bilo nekaj ljudi, a obiskov je bilo 
kmalu konec. Torej turističnega 
učinka cesta ni imela, vsaj tolikšne
ga ne, kolikršnega smo se nadejali. 

Sedaj upamo na cesto proti Reki, 
za katero je rečeno, da bo končana 
do letos. Računamo tudi na pokrit 
bazen, ki bo kmalu nared. Kaj bo 
potem krivo, pe v Kočevju ne bo 
turizma? 

Enotna misel vseh na sestanku je 
bila, da kočevski turizem ne bo na
predoval, dokler društvo ne bo za
podilo strokovnjaka za turizem in 
dobilo denar, da ga bo lahko plača
lo. Vsa prizadevanja amaterjev so 
premalo, ker je delo na turističnem 
področju zahtevno in ker je tudi 
turizem gospodarska dejavnost, ne 
pa le konjiček nekaterih. 

ANDREJ ARKO 

PISMO OTROK IZ 
KOLONIJE V FAZANU 

Oglašamo se vam otroci, ki smo 
bih v tretji izmeni počitniške kolo
nije RK v Fazanu pri Portorožu. 
Bilo nas je 100 otrok in sedem vzgo
jiteljev, tu pa smo bili od 29. julija 
do 12. avgusta. Zbrani smo bili otro
ci različnih starosti iz novomeške in 
črnomaljske občine. Preživeli smo 
lepe počitnice, saj nas je v glavnem 
vseskozi spremljalo lepo vreme. 

Naš običajni dan je bil takle: Po
tem, ko smo zjutraj vstali, smo šli na 
plažo, kjer smo se učili plavanja in 
se igrali v mivki. Kar težko nam je 
bilo, ko smo morali ob 12h na kosi
lo. I^ana je bila dobra in obilna. Po 
dveurnem počitku smo se spet vrnili 
na plažo, kjer je spet vse prehitro 
minil čas in že smo morali na večer
jo. Večkrat smo šli tudi na izlet v 
okolico. 

Cas počitnic je hitro minil in kar 
težko smo se poslovili od Jadranske
ga morja. 

Otroci in vzgojitelji 
iz I'azana 

Nedostojno obnašanje 
metliških Icošarlorjev 

Kljub gostoljubnosti, s katero 
je nK>starska mladina sprejela 
košarkarsko moštvo BETI, pa se 
košarkarji znanega slovenskega 
ligaškega moštva niso izkazali 
kot se pravim športnikom spo
dobi. 

Potem, ko .so teden dni nabi
rali moči in uigravali moštvo na 
Mostu na Soči in jim je domača 
mladina brezplačno ponudila 
svoje, z lastnimi močmi in s te
žavo zbranim denarjem narejeno 
igrišče, so se ob zaključku svoje-
^ bivanja pri nas, metliški ko
šarkarji pokazali v kaj slabi luči. 

Kar takole mimogrede in za 
šalo jim je „uspelo" porazbiti 
vse žarnice, s katerimi je mostar
ska mladina nedavno osvetlila je
zero ob prireditvi Noč na jezau. 
. Skoda je precejšnja, saj so raz

bili za kakih šestdeset tisoč sta
rih dinarjev žarnic, „pogasili" pa 
so tudi eno od javne razsvetljave. 

Neljubi dogodek zasluži obso
janje. posebej, ker gre za kvali
tetno košarkarsko moštvo, ki v 
republiki uživa lep sloves, povrh 
vsega pa ga trenira nekdanji ju
goslovanski košarkarski repre-
zentant Borut Bassin. 

(po „PrinK)rskih novicah") 

llS'CA JE DIVJAD! 

L^njcm Dolenjskem listu 
J tu$ni<-!i° mladih lisicah v 
^ Dr>,f • es da so fantje narc

ise p0(.Vl8\ ki ga ie občudovalo 
ci i? t01*3 kaJ pravijo 
Vm .BrUsnice. 

0 irn-t«,0®1*1 d^avah lisic v času, 
.^ljatiJ0,mlad^. n' dovoljeno 

n<-' v Si Ud' mnoge lovske dru-
>itil '?Vcniji so v tem času že 
> lov nanjo. Tega se drži-
^ lisic-' V ' Gorjanci. Res je, 
^edi nv ćasu, ko ima mladiče 
'aitio t. j ?J škode, vendar mo-
!? tako i ?!'• da je lovna divjad 
7 'e i n "bsw 0  ">n> "sodi odlo-
Vi, k.. f,° '•" dobro gospo-

• Trif ;a^ko tudi plačala ško-
nhn, Jc dogodek v Brusni-

nicr krivofova. 
V ILIJA KULJOJ 
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Medtem ko povsod vlada stanovanjska stiska, pa nekdanja osnovna 
šola v Stražnjem vrhu pri Črnomlju osamljena propada. Kdo je njen 
gospodar, kdo jo uporablja in kdo je odgovoren za njen obstoj? To 
se sprašuje večina mimoidočih občanov. Prav bi bilo, če bi odgo
vorni o tem razmislili, kajti v njej je veliko stanovanje in telefon, za 
katerega se ne ve, komu je v korist in kdo ga uporablja. (Bogdan 
Vidoš) 

Tril(rat prizadeti otroci 
spet v starili prostorili 
Kdaj bo postavljen temeljni kamen za posebno šolo? 

Kaže, da se dolgoletna priča
kovanja učencev in učiteljev 
novomeške posebne osnovne 
šole tudi tokrat, ko začenjajo 
že jubilejno dvajseto š(4sko le
to, ne bc^o uresničila. 

Po besedah ravnateljice defekto-
loginje Slavke Keglovič izvedba lan
skoletnega sklepa občinske skupšči
ne, da bodo že letos začeli graditi 
posebno osnovno šolo v sklopu no
vega šolskega centra za pjoklicne in 
medicinsko šolo, še zmeraj visi v zra
ku, dasi je na voljo s posebnim 
samoprispevkom zbran denar, pri
pravljeno zemljišče, dobljena so raz
na soglasja, izgotovljen idejni načrt, 
ki čaka prilagoditev mikrolokaciji, 
in sklenjena pogodba s Pionirjem. 

Slavka Kegjovič; „Šele v velikih 
in sodobno opremljenih prosto
rih s telovadnico bi lahko tudi 
mi prešli na celodnevno šo
lo . . 

„v novomeški občini je okoli 
dvesto otrok, ki nujno potrebujejo 
posebno šolanje, toda sprejeti ne 
moremo vseh. Letos smo jili sprejeli 
samo petnajst; toliko kot jih je šolo 
zapustilo, tako da bomo imeU spet 
le 115 učencev. Torej jih precej 
ostaja še naprej na grbi staršev, tisti, 
ki obiskujejo druge osnovne šole, pa 
so samo na škodi, saj ne morejo 
osv.ojiti učne snovi in so zato pogo
sto razgrajači'." Tako meni K^lo-
vičeva in poudarra, da so njihovi 
učenci prizadeti kar trikrat: zdrav
stveno, zaradi neurejenih družinskih 
razmer in zaradi slabih šolskih raz
mer. „Tretjino otrok imamo v inter-

DARILO ŠOLAM 

Občinska konferenca klubov 
OZN Kočevj^e za izkupiček kon
certa za UNIOEF, kije znašal 3.000 
din, nakupila najnujnejše šolske 
potrebščine, ki jih bo v začetku šol
skega leta podarila podnižničnim 
šolam na Kočevskem. 

JUP 

KOLIKO KNJIŽEVNIKOV 
JE V JUGOSLAVIJI 

Po najnovejših podatkih Zveze pi
sateljev Jugoslavije je v državi 1556 
književnikov, in sicer: v Srbiji 391, v 
Hrvatski 320, Sloveniji 220, Vojvo
dini 176, Makedoniji 160, Bosni in 
Hercegovini 150, na Kosovu 79 in v 
Crn i gori 60. 

Spomenik majorju 
VVilliamu Jonesu 

Med jugoslovanskimi izseljenci v 
Kanadi je že dolgo tekla nabiralna 
akcija za postavitev spomenika po
kojnemu majorju Wiliiamu Jonesu, 
dobremu prijatelju jugoslovanskih 
narodov, ki seje kot predstavnik za
hodnih zaveznikov udeleževal naše
ga narodnoosvobodilnega boja. 

Spomenik bo stal na Jonesovein 
grobu na malem pokopališču v 
Welandportu v Ontariu, nedaleč od 
pokojnikove hiše, ki je nosila ime 
Farma Beograd. Slovesno ca bodo 
odkrili 7. septembra letos. Napravil 
ga jc jugoslovanski kipar Oskar 
Berbelja in so ga nedavno s parni-
kom prepeljali v Kanado. Akcijo za 
postavitev spomenika so izvedli Ju
goslovani, ki žive v Kanadi, iz hva
ležnosti do majorja Jonesa za vse, 
kar je storil med drugo vojno za ju
goslovanske narode, pa tudi za nje
govo prizadevanje za izboljšanje 
kanadsko-jugoslovanskih • odnosov 
po končani vojni. Akcijo je vodil 
poseben spominski komite, pomaga-' 
la pa mu je Izseljenska matica. 

natski oskrbi, ostali pa se vozijo ali 
prih^p peš. Povečini izhajajo iz 
kmečkih .in delavskih družin, j^re-
senetljivo malo pa jih je iz t. i. vigih 
slojev, kar je edinstven primer samo 
za novomeško občino." 

Izredno huda prostorska stiska 
tare posebno šolo zategadelj, ker ^e 
pri predmetniku poudarek na fizič
nih in diugfli vzgojah, manj pa na 
umskem izobraževanju. To je docela 
razumljivo, saj gre povečini za du
ševno prizadete otroke, ki jih po 
končanem šolanju usmerjajo v pri
učene poklice. n:i tem nimajo ni
kakršnih težav, ker veljajo za pridne 
in vztrajne delavce, zato jih delovne 
or^nizacije rade sprejemajo: 

Štiriindvajset prosvetno vzgojnih 
delavcev posebne šole se v nemogo
čih pogojih trudi, da bi učencem 
nudilo kar največ, zato so prva po
sebna šola na Slovenskem, ki ima 
prav v teh dneh dopolnilni pouk za 
tiste, ki nekolikanj slabše obvladajo 
učno snov. Ne gre pozabiti tudi, da 
vsako leto ob zaključku šolanja pri
pravijo „šolo v naravi", navadno ob 
morju-

Novomeška posebna osnovna šola 
spei začenja humano delo v nespre
menjenih pogojih z rahlim upanjem, 
da bo v dvajsetem šolskem letu 
zanjo morebiti le postavljen vsaj 
temeljni kamen, kamen, na katerem 
naj bi stala nova šola za otroke, ki 
so trikrat prizadeti. „Šele v velikih 
in sodobno opremljenih prostorih s 
telovadnico bi lahko tudi mi prešli 
na celodnevno šolo, ki bi bila že od 
nekdaj najbolj primerna za otroke, 
ki jih mnogi pozabljajo, odrivajo 
vstran, čeprav se nenehno- potrjuje, 
da se uspešno vključujejo v normal
no delovno in družbeno okolje, da si 
ustvarjajo srečne družine in rojevajo 
zdrave otroke," poudarja Kegloviče-
va. 

D. RUSTJA 

PRAVA POT 
SLOVENSKEGA 

SLIKARSTVA 

Po zadnjih podatkih se ob aka
demskih umetnikih na Slovenskem s 
slikarstvom ukvarja že polčetrti ti
soč ljubiteljev likovne umetnosti. 
Samouki slikarji so vključeni v okoli 
štirideset likovnih skupin, ki deliMe-
jo v okviru občinskih in republike 
zveze kulturno-prosvetnih organiza
cij. Za še bolj izpopolnjeno delova
nje slikarji vsako poletje pripravijo 
precej ustvarjalnih kolonij, v katerih 
ob sikanju izmenjujejo tudi razUčne 
poglede na tovrstno umetnost ter 
poslušajo predavanja priznanih li
kovnih poznavalcev. Številčnost slo
venskih slikarjev in pa kolonijska 
oblika dela, ki si utira pot tudi na 
Dolenjskem, je gotovo velik porok, 
da je slovenska likovna umetnost na 
pravi poti, ne samo do kvalitete, 
ampak tudi do najširših ljudskih 
množic, do delavcev. 

Tetsuy Noda: DNEVNIK. Gra
fični list, ki ga je za dvorano 
„Kritik - umetnik" na izteka
jočem se 11. mednarodnem gra
fičnem bienalu v ljubljanski 
Modemi galeriji izbral japonski 
kritik Miki Tamon. 

kultura 
•in 

izobra
ževanje 

Pisali smo že, da je „Dolenj
sko poletje", ob slikarski kolo
niji domala edina oblika kultur
ne dejavnosti v novomeški obči
ni med pasjimi dnevi, zašlo v ne
kakšno knzo, ki jo pogojujejo 
različni vzroki. Dodajmo se, da 
se je postavilo tudi dvoumno 
vprašanje: ali ostati pri zdajš
njem zabavno-umetni^em pro
gramu ali pa se odločiti zgolj za 
eno ali drugo plat? 

„Gordijski vozel" 
Kohkor bi padla odločitev za 

umetniško, imamo nekoliko na
čelnih pomislekov. Najprej je tu 
primeren prostor, kajti umetnost 
gotovo ne sodi med gostinske 
mize. Prostor, kjer bi se lahko 
odvijale tudi večje umetniške 
prireditve, pa je v Novem mestu 
in okolici že precej let nierešljivo 
vprašanje. Dalje je ob neresnih 
gledalcih ali obiskovalcih odlo
čilen tudi odnos prirediteljev do 
umetnosti. Ob nastc^u folklorne 
skupme SLUK na Otočcu se je 
spet izkazalo, da novomeški pri
reditelji pogosto ne zadostijo 
niti osnovnim zahtevam, ki gre
do v sklop umetniške prireditve. 
Plakat in priročni letak, na kate
rem ne piše domala nič, gotovo 
ni dovolj. Zategade^ obiskovalci 
upravičeno pričakujejo, da bodo 
vsaj pred nastopom dobUi neko-' 
likanj podatkov o umetnikih, od 
kje le-ti prihajajo, s kakšnim spo
redom se bodo predstavili in 
podobno. Vse to pa se je novo
meškim prirediteljem v omenje
nem primeru zdelo nevredno, šli 
so celo tako daleč, da se nasto
pajočim javno nihče niti zahvalil 
ni. Prireditelji so odlično oskrbe
li le protipožarno brambo! 

Omeniti bi se dalo še kaj, kar 
meče slabo luč na prirejanje 
umetniških prireditev v okviru 
„Dolenjskega poletja"; pa ne 
samo te^! Zato bi novomeški 
prireditelji morebiti bolje uspe
vali z zabavnim programom. Ko
likor pa se bodo usmerili le na to 
plat, potlej je pričakovati, da bo 
novomeška kultura v poletnem 
času še bolj osiromašena! 

Kaže, da gre za precejšen 
„gordijski vozel", zato temeljit 
premislek o letošnjem in prihod
njih načrtovanjih nikakor ne bo 
odveč! 

D. R. 

DARILNE KNJIGE 
Starši, ki so se nekoliko mirnejših 

živcev vrnili s počitnic, se že dalj ča
sa s težjim ali malce lažjim srcem 
odločajo za nakup precej dragih šol
skih knjig, ki gredo v promet kot 
sveže žemlje. Kako bi tudi ne šle, saj 
le šc nekaj dni in na stežaj se bodo 
odprla ,,težka" šolska vrata. Kljub 
že sicer dobri kupčiji podarjajo knji
garne Mladinske knjige (tudi v Metli
ki in Novem mestu) ob nakupu v 
vrednosti nad 300 din lepe knjige. 
Od Trnuljčice, Pike nogavičke in 
Ostržka pa do Potopljene galeje (A. 
Ingoliča), Potovanja skozi čas (E. 
Kardelja) in antologije Iz roda v rod 
duh išče pot lahko stars izberejo 
knjige za svoje šolarčke. Velika gne
ča je tudi v papirnicah, zato pred 
novomeško knjigarno tovrstne šol
ske potrebščine spet prodajajo dija
ki. 

KAI KA V „PROBLEMIH" -
Izšla je trojna številka (marec -
maj) „l'roblemov" (Razprave), v 
kateri so ob filozofskih razpravah, 
prevodih literarno teoretičnih študij 
(Julia Kristeva, Jacques Lacan) in 
drugem objavljeni tudi prevodi krat
kih proznih spisov 1'ranza Kafke, ki 
jih je prispeval Marko Uršič. Tako 
smo na Slovenskem dobili še nekoli
kanj i/, obsežnega literarnega opusa 
zreimenitega nem.škega pisatelja. 

VECl.RA PANIOMIMl, V 
okviru 23. mednarodnih poletnih 
kulturnih prireditev .sta bila prejšnji 
torek m četrtek v ljubljanski viteški 
dvorani Križank večera pantomime, 
kl ju je pripravil znani pantomimik 
kubanskega rodu Andres Valdes, ki 
živi in dela v Ljubljani. Valdes se je 
z nekajkratnimi nastopi predstavil 
tUili že (loicnjskini Ijnhitcljem para
lo mi me. 

RAZSTAVA LITERATURI: L. 
J»IiN(iHOKJA Zadnji četrtek so v 

beograjski Narodni biblioteki odprli 
razstavo literarnih del senegalski^a 
predsednika Leopolda Sedar Seng-
horja, ki je priznan kot odličen pes
nik (piše v francoščini). Sei^hor bo 
kmalu obiskal tudi Jugoslavijo in se 
udeležil znamenitih Struških veče
rov poezije. Ob omenjeni razstavi si 
je moč ogledati tudi foto^afije o 
Senegalu, predvajali pa so se doku
mentarne filme o življenju in delu 
predsednika Senghorja ter razvoju 
prijateljske neuvrščene afriške-drža-

L1 KOVNA KOLONIJA MLADIH 
- 17. avpsta se je v Vuzenici začela 
že peta likovna kolonija mladih, ki 
se je ob domačih udeležuje tudi 
dvajset .slovenskih pionirjev in mla
dincev iz zamejske Koroške ter gost
je iz Smederevske Palanke. Teden 
dni so mladi likovniki pod vodstvom 
monterjev .slikali v Vuzenici in njeni 
okolici, ob zaključku kolonije pa so 
pripravili tudi razstavo ustvarjenih 
del. 
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MILAN MARKELJ JOŽE SPLICHAL 

NAŠA " 
PRIJATELJICA 
JUGOSLAVIJA 

Te reportaže ne bi nikoli brali inje 
tudi midva ne bi mogla napisati, ko bi 
ne imela te sreče, da sva našla res dob
rega čolnarja na Ohridskem jezeru. 
Tistega popoldneva, ko sva se odpelja
la na vožnjo po jezeru, da bi naredila 
nekaj posnetkov mesta z jezerske stra
ni, odkoder je Ohrid videti v vsej le
poti, je močno pihalo. Jezero je vse 
bolj valovilo, še posebno, ko smo se 
oddaljili od varnega zavetja pristani
šča. Nekajkrat je naš čoln napadel ve
lik val, ki je pljusknil preko čolna in 
nas dodobra namočil. 

Iz tega zaliva so se včasih ribiči na 
veliko odpravljali po postrvi, zdaj pa 
ga zvečine občudujejo le še turisti. 

Tak srdit obraz pokaže Ohridsko 
jezero le malokdaj. Prebivalci Ohrida 
vedo povedati, da je običajno zelo 
mirno, a da skriva v sebi nrač, ki je 
človek ne zna in ne more ukrotiti. Sli
šala sva pripovedovati, da je jezero 
pred tremi leti zajel vihar, kakršnega 
ne pomnijo najmanj sedemdeset let. 
Jezero je podivjalo, valilo ogromne 
valove, visoke devet metrov, in hudo 
poškodovalo obalo. Med drugim je po
polnoma uničilo plažo hotela „Pala
če". 

Drugače pa je jezero mirno. Kot 
ogromno zrcalo, dolgo 32 kilometrov 
in široko 15, v svojih globinah, ki do
sežejo tudi 286 metrov, zrcali okoli
ške gorske vršace, ribiška naselja, cerk
ve sv. Klimenta, sv. Sofije, starodavni 
saiTostan sv. Nauma, moderne hotele 
in vile, ki so zrasle ob njegovi obali, in 
mesto Ohrid, s katerim se staplja v 
edinstveno celoto. Prav z jezera je vi
deti mesto takšno, kakršno je, in člo
veku nehote pride na misel, da ni 
mestu in jezeru skupno samo ime, 
ampak da se na čudovit način dopol
njujeta in zlivata. 

Skrivnosti mesta in jezera ni mo
goče odkriti v enem samem dnevu, 
kolikor sva bila v tem lepem koščku 
Makedonije. Ozke uličice, številne 
cerkve, ki nosijo v svojih zidovih zapi
sana stoletja, drevesa, katerih življenje 
merijo s tisočletjem, ribiške barke, ki 
kot utrujene živali počivajo ob oba
lah, mreže, vrvež ulic, razpadanje in 
graditev — vse to zajema obiskovalca s 
čarobnim objemom. Težko se je od
trgati od veličastnega miru obrazov na 
freskah, od temnega sijaja ikon in sta-
rosvetnosti slovanskih črk, težko se je 
upreti čaru ulic, po katerih v poznih 
popoldnevih drsajo starke, oblečene v 
črno, in rožljajo s ključi v žepih. Zgo
dovina, legenda in sedanjost se spajajo 
v skrivnostno podobo, kateri lahko 
samo prisluhneš, a do konca dojeti je 
ne moreš. 

LEGENDA OBIUANI 

Legenda pripoveduje: nekoč v dav
nih časih je živelo dekle Biljana. Na 
skrbi je imela izvire, katere je podnevi 
odpirala, zvečer pa zapirala. Toda 
neke noči, ko jo je zmamil klic srca, je 
pozabila zapreti izvire. Vsa dolina se 
je napolnila z vodo in nastalo je 
Ohridsko jezero. 

Zgodovina pripoveduje takole: jeze
ro so Grki imenovali Lihnidos, kar bi 
se po naše reklo luč, Slovani pa so ga 
imenovali Ohrid. 

Kot bi jih nanesli valovi jezera, so se 
hišne Ohrida nagrmadile na pobočje. 

DOLENJSKI LIST 

Ta kamen — edini ostanek nekdaj mo
gočne trdnjave — je vir legend o carju 
Samuilu in žalostni usodi njegove voj
ske. 

V Ohridu se zgodovina vseskozi 
prepleta z legendo. Zgodovinski viri 
pravijo, da je bila obala jezera naselje
na že v zelo starih časih. Tu so našli 
kamenite sekire, ob Ohridskem jezeru 
so Iliri pozabili zlate maske in nakit, 
zlate oklepe, ki so krasili njihove ju
naške prsi... V Ohrid so se zatekali 
slikarji iz Carigrada, da bi v miru in ob 
šumenju čudovitega jezera na zidu po
slikali svoje vizije, tu so našli žalostni 
počitek poraženi vojaki makedonske
ga vojskovodje carja Samuila: po pora
zu v vojni s carjem Vasilijem se je dol
ga kolona vklenjenih in oslepljenih 
Samuilovih vojakov — samo vsak stoti 
je imel eno oko, da je bil za vodičal — 
privlekla do Samuilove trdnjave nad 
Ohridom, ki še danes bdi nad mestom 
in jezerom ... 

PREMALO ROK ZA OHRIDSKE MREŽE 
Na tem koščku sta si podala roko 

Grčija in Bizanc, srednji vek in Oto
mani, ki so med cerkvene stolpe za-
šilili koničaste minarete. Tu so Slova
ni začeli graditi svoje značilne lesene 
čolne, s katerimi so iz jezerskih globin 
vlekli postrvi. Ves čas je bila krivica 
mačeha ljudi, ki so živeli in garali ob 
jezeru: enkrat so se koristi stekale v 
Bizanc, drugič so smetano pobirali 
Turki, potem so kapitalisti, ki so imeli 
v zakupu jezero, z manipulacijami od-
žirali kruh zgaranim ribiškim ro
k a m  . . .  

Zgodovina je preveč bogata, preveč 
pisana in preveč obsežna, da bi jo bilo 
mogoče zajeti v tako kratkem zapisu. 
A zgodovino vedno pišejo ljudje. 
Ljudje pa, ki so vedno živeli ob jezeru, 
so bili ribiči. Zato sva iskala ribiče! 

DO KJER SEŽE.SPOMIN: 
RIBIČI v 

Najstarejši ohridski ribič, človek, ki 
je z ribolovom zaslužil pokojnino, je 
70-letni Jovan Čaule. Poiskala sva ga 
na njegovem domu pod cerkvijo svete 

Jovan Čaule: zadnji v verigi ribičev? 

Sofije. Sivolasi starec krepkih rok in 
že malce drsajočega koraka se je v po
poldanskem soncu zagledal v lesketa
joče se mreže, obešene na kole ob je
zeru, nagnal otroke s klopi, da se je 
lahko v tišini samote ob jezeru posve
til sveti stvari: pogovoru o ribištvu. 

„Moj ded je bil ribič, moj oče je bil 
ribič — jaz sem bil vse življenje ribič. 
V moji družini bi ne mogli seči tako 
nazaj v zgodovino, da bi lahko našli 
rod, v katerem ni bilo ribičev. Ta nit 
se bo z mano pretrgala. Moj sin je in
ž e n i r  i n  k r u h a  s i  n e  s l u ž i  n a  j e z e r u  . . .  

_ .  

V zajedo hriba stisnjen ribiški zaselek; 
edina prva pot je pot na odprto vo
dovje. 

Tako živim sam s spomini na lasten 
lov. V dolgih nočeh brez sna podoživ-
Ijam leta in leta lova na postrvi, krape, 
klene, plašice in različne druge vrste 
rib. Največ je v jezeru postrvi, te so 
tudi najbolj cenjene. Izredno bogat pa 
zna biti tudi ulov plašic, to je sarde-
lam podobnih rib. In tako živimo stari 
ribiči od spominov, kajti mladih, ki bi 
nadaljevali to obrt — o, da, to je bila 
obrt! — ni več. Šli so za lažjim zasluž
kom! Kdo bo šel zvečer na jezero in 
nastavljal mreže, pa ob svitu šel pobi
rat ulov? In katere roke imajo še tako 
trdo kožo, da bodo skozi dlani spusti
le metre in metre mrežnih vrvi? 

Kako stari pomorščaki smo, doka
zuje tudi to, da je v stari listini, ki jo 
hranijo v Pragi, zapisano, da je na Ko

lumbovi ladji plul tudi Ohridčan Dra
gan. In kako smo na Ohridu vedno 
čutili to željo po pomorstvu in širja-
vah sveta, se nam izkaže s tem, da so 
bili naši predniki vsi navdušeni za za
misel, naj bi skopali kanal skozi alban
ske gore in povezali Ohrid z morjem!" 

S trdnjave je lep pogled na ohridske 
kulturne spomenike: številne cer
k v e  . . .  

TONA IN POL RIB V SLEPOVLAČI 

Tako se je razgovori! Jovan in vrnil 
se je v mlada ribiška leta: še kot otrok 
je očetu pomagal metati mreže. Ribi
ški izrazi so mu prešli v kri, preden je 
postal fant. Potem so hodili na vlak 
megdanski — 10 ljudi je moralo biti, 
mrežo so spustili le malo pod površi
no. Ali pa so šli na vlak peštanski: 
takrat so morali biti vsaj trije čolni s 
petnajstimi ljudmi, ker je bilo treba 
mrežo spustiti 150 metrov globoko. 
Na Ohridu je mogoče loviti le v skupi
ni — en sam pa lahko meče samo blin-
ker... Oči mu zasijejo, ko se spomni 
najbogatejšega ulova, ko je pred leti z 
eno mrežo slepovlačo — to je taka, ki 
ima majhne zanke — naenkrat ujel 
15.000 kg rib. „Še bi šel lovit!" se mu 
zasvetijo oči, a mu ne dovolijo več. V 
desetletjih dela, ko so ga izkoriščali — 
„Ribič je bil vedno revež!" trdi — je 
zaslužil pokoj. Zdaj samo še gleda, 
kako namesto v nekdanje čolne lezejo 
v novejše, nič več lesene. Kako bi dru
gače, ko pa je potrebno za stare lesene 
barke vsaj štiri ali pet ljudi, ribičev pa 
je danes vse manj. Od žalosti ali od 
strasti, kdo ve, Čaule še sede v čoln in 
proti večeru kdaj pa kdaj odvesla na 
jezero. Kako bi ga jezero ne pritegni
lo, saj pritegne še živali! 

Jegulje, ki žive v jezeru, potujejo na 
tri leta dolgo svatbeno potovanje od 
Ohridskega jezera po Črnem Drimu in 
po Radiki, potem po albanski Bojani v 
morje in potem po morju do Tihega 
oceana, kjer se drste. Mlade j^ulje se 
vračajo po tej desetine in desetine 
tisočev km dolgi poti nazaj v Ohrid' 
sko jezero! 

Vožnja ob obali jezera je razkrila tudi 
osamljeno cerkvico, zaičitnico ribi
čev. 

Branko Rilkovski: včasih je lovil ribe, 
zdaj prevaža turiste. 

Poiskala sva še človeka, ki je bil 
včasih ribič tako kot njegovi predniki 
in kakršni so Se danes njegovi bratje. 
On sam si je poiskal boljši kruh: Bran
ko Rilkovski sicer še služi denar na 
čolnu, a ne lovi več rib, ampak preva
ža turiste. „Čeprav so bili vsi moji 
predniki, kolikor se jih je mogoče 
spomniti, ribiči, in sem tudi jaz v 
mlajših letih ribaril, sem opustil ta po
klic. Pretežko delo je in preslabo je 
plačano. Raje sem taksist — čolnar. 
Seveda pa se veselju do ribolova nisem 
odpovedal. Še zdaj grem kdaj na lov s 

tovariši, ali pa lovim sam z blinkerj^ 
Če bi pa bilo potrebno, se ne boj" 
biti spet ribič!" 

PRAVI BISER ROJEVA JEZERO-

na 
Ribištvo zdaj zares propada, 
Ohridu vsega še 12 resničnih f® 

čev, ki jim je to edini vir zaslu*'® 
Pravi ribiški naselji ob jezeru sta'e 
Peštani in Tuperica, a ob jezeru^ 
ni več kot okroglo 100 ribičev. 

Ribištvo je tako garanje, da je 
čev čedalje manj. Ljudje, ki sozj^ 
rom živeli v tesni povezanosti, kate 

življenje je bilo odvisno od radoda^ 
sti voda, od dobrega vetra in vrefffl 
in predvsem od njihove pridnosti, 
ginjajo po neusmiljeni logiki napr 

ka. Prostor, ki so ga naseljevali, Pr^ 
ščajo turistom, kratkotrajnim pt' 
selivkam, katerih resnični dom 'f- . 
nikoli ne more biti. Z njimi pa 
Ija del svoje prvobitnosti ves kraj-

Ostale bodo samo slikovite ** 
cerkve in ribiči bodo samo še 
prepredene od gub časa. Ribe D® 
plavale za turista; ne bodo Pa 

( 

pomenile vira življenja, ampak ^ 
do le pomagale, da bo .poživil 
zdolgočaseni dopust. 

Po ozkih ulicah, tlakovanih s 
skim tlakom, se dobro znajdejo'^ 
mačini. Tujec se v njih kaj lahk° 
bi. 

Na misel nama je kar naprej Pr!^j 
dogodek, ki ga beležijo v mestn' JI 
dovini: v 18. stoletju sov Ohrid^j 
sili dva zlatarja, ki sta se Pv

re^r
z|i 

zoper svoj ceh in sta delala 
nike. Tudi to življenje, ki ga \e ^ 
če v tem starodavnem maked 
mestu videti s turistične plati, je 

zlatnik. 
, I 

Edini pravi biser je tisti °ra9 | 
ohridski biser. A tega rojeva jezef ' 
človek ... 

K 

Tisočletje je zvrtalo luknjo ^ 
drevesa, ki je videlo najstarejŠ® P I 
valce Ohridskega jezera ... Dan^* , 
zavetje kolesom. 

POSLIKAN VSAK KOŠČE^^ ^ 

Št. 35 (1362) - 28. nv£US^jJ| 



Trubar 
ima še vedno prav 

sva se pod mogočno stoletno lipo v Dolnjih Retjah pri Velikih 
Pri ' V P"jetnem hladu sva se ozirala naokrog: po kapelici svetega Roka, po 
oprezi Rasici, ki jo je kačasti trak asfaltne ceste presekal na dvoje, po tretjič 
a. „| hiši, v kateri seje 1831 rodil pisec znamenitega slovenskega narodnega 
'J naka Martina Krpana. 

J SAMO SPOMINSKA KNJIGA 

lesena rojstna hiša Frana 
Peka k časov do danes že 

spremenila svoje lice in slo-
j® ohranil nanj samo še 

^ od 1952 je tudi v 
jjijjjj J danes živi Ana Kastelic s svo-
^tala spomin na pisatelja 

spominska knjiga, v 
iPOniJp- podpisujejo obiskovalci. Ne 
POfiledl°fT^^ r^očaranja - prišU so 
iaknva rojstno hišo v pri-

ie K- videli kaj takega, 
videti v spominskih 

niogo^'i^^ so se ušteli; v Retjah se je 
80 so ^ ® podpisati. Spominsko knji-
hijo- sj^oraj četrt stoletja dali v 
ob 40^ f takrat, ko je knjige dal 
^vod prve slovenske knjige 
kov ^ varstvo kulturnih spomeni-

Pod 
posedal j® 
čl, 1^ J di Levstik, čeprav so doma-
^nrAc?! ?^ kmalu po Franovem rojst-

'ui. hišo prodali. 

^V0({ 
za ®P^roeniaco varstvo se zani-

^nda r Raščici, kjer je ImI 
tiu ojen Trubar: radi bi ga zašči-

'Wicj^ ^•'^baijevega spomenika na 

Zraven lipe je cementno plesišče; 
včasih je bila tam mlaka. 

„Morebiti je prav zaradi tega navad
no dež takrat, ko gasilci pripravijo ve
selico!" v pojočem narečju pripovedu
jejo domačini. 

Ana Kastelic, ki živi v hiši, v kateri 
se je Levstik rodil — takrat je bila še 
lesena — pravi: „Moj stric Nace Som
rak je kupil to hišo, pa že takrat ni 
bilo v njej ničesar, kar bi spominjalo 
na Levstika ali njegove čase. O, pač: 
ostal je samo pleten stol. Nekaj časa je 
delal napoto v kuhinji. Saj sem ga 
mislila že pokuriti v peči, a je bil pre
velik. Pred leti je s predsednikom Slo
venske akademije znanosti-in umetno
sti Josipom Vidmarjem prišel na obisk 
tudi Jože Javoršek, kije doma iz Veli
kih Lašč. On večkrat še danes pride k 
sosedu na krušno peč. Koje videl stol, 
mu je bilo tako všeč, da me je prosil 
zanj. Z veseljem sem mu ga dala ..." 

Tako ni od tistih časov ostalo nič 
več ... 

Spominska plošča na hiši, ki so jo 
odkrili 1889. leta, dve leti po Levsti
kovi smrti, pripoveduje, da se je v tej 
hiši „porodil" veliki slovenski pisatelj. 
Otrokom, ki so hodili na šolske eks
kurzije, se je ta „porodil" zdel tako 
neznan, da so kar naprej spraševali go
spodarja Martina Kastelica, kaj ta be
seda pomeni. No, pa se je pokojni Ka
stelic naveličal večnih vprašanj in od
govorov ter je prvi zlog prebarval. 
Zdaj spet piše, da seje „pprodil". 

I LIJEV KOZOLEC SO 
SPET PREKRILI S SLAMO 

N<^kaj pa ie vendar še tako, kot je 
bilo včasih, ko se je prizetil v dolenj
ske kraje krovec Bušnja, kije sicer do
ma iz Haloz, je stari Prijateljev kozo
lec, nazadnje že prekrit z opeko, spet 
oblekel v staro oblačilo; pokril ga je s 
slamo in stari Ilijev kozolec, kot se 
reče po domače Prijateljevi domačiji, 
je spet zadilial tako, kot je živel ta
krat, ko se je Levstik vračal v rojstno 
\^s in pod kozolcem pisal Krpana . . . 

73-letni gospodar Ivan Prijatelj pri
poveduje: „Menim, da je kozolec star 
okrog 200 let: včasih je bil vedno s 
slamo kril, ampak /adnjc čase jo bila 
streha slaba, pa sem dal opeko gori. 
No, potlej so pa šolski otroci prod ka
kimi petimi leti pomagali Bušnji in jc 
kozolcc spet dobil slamnato streho. 
Govorili so /c, da bi ga odkupili, da hi 
v njem uredili nekakšen mu/ejčck v 
Levstikov s^>omin: Meni jc bilo prav. 
samo drugega naj bi mi dali. Zdaj bo 
šlo pa teže. ker ko/.olca ne ho lahko 
postaviti: /a zdajšnjim je namreč strm 
breg. odkar so |H)d njim speljali novo 
cesto " 

V r0-
' .Va^' so očetu slovenskega 

^zika postavili spomenik. 

Tako govori stari Prijatelj in zraven 
niti za trenutek ne neha delati: star je 
že in na kmetiji so zanj pretežka dela, 
zato dela sode. Žena mu je umrla pred 
dvpma letoma, otroka pa sta šla v 
mesto. „Pa tudi škafe bo treba opusti
ti, ker plastični izpodrivajo take lese
ne, kakršne delam jaz." 

Odpeljala sva se v Lašče in na tigu 
pred cerkvijo fotografirala Levstikov 
spomenik. Zakaj so ga bili postavili v 
ta kraj, je težko razumljivo: Levstik je 
bil iz Retij, Trubar z Raščice, Stritar 
iz Podsmreke. Domačini pa pravijo, 
da so Velike Lašče, podobne Atenam 
— oba kraja sta spomenik mrtvi pre
teklosti. 

SE PLOŠČO. 
BODO ZAZIDALI ... 

V Podsmreko je bilo do pred nekaj 
leti nemogoče priti z avtomobilom. 
Sele pred kratkim so uredili cesto. 

Na sprednji steni Stritarjeve rojstne 
hiše je spominska plošča, ki so jo od
krili 1936. leta, ob ,100-iethici pesni
kovega rojstva. Na plošči je Stritarjeva 
podoba ter napis: pesnik — pisatelj — 
kritik. Tudi v tej hiši imajo od leta 
1952 spominsko knjigo - in nič dm-
gega. Sicer pa je razumljivo: tudi sem 
prihajajo tisti otroci, ki pridejo na 
Raščico in v Retje, in zato bi pravza
prav lahko imeli eno samo knjigo. 

Kaže, da bodo hišo obnovili: ob zid 
so zložili opeko in prav malo še manj
ka, pa bodo zakrili tudi spominsko 
ploščo. VčasUi so imeli načrte, da bi 
na Stritarja ohranili spomin v stari, s 
slamo kriti kašči, kije menda še edina 
taka v teh krajih. A kaj rado se lahko 
zgodi, da bodo načrti prepozni; tudi 
ob kašči, ki jo sicer opleta vinska trta, 
se že nabira opeka. 

Zgoraj, nad kaščo, so že nove gara
že .. . 

TRUBAR V DOMAČI VASI 

Iz Podsremke sva se odpeljala po 
makadamski, toda kar lepo urejeni ce
sti še na Raščico, v rojstno vas Pri
moža Trubarja, očeta naše književno
sti in jezika. 

Spomenik v vasi ni preveč v napoto 
vaščanom: otroci ga vestno vzdržujejo 
in urejajo njegovo okolico. Kajpak bi 
bilo vse drugače, če bi bil ta spomenik 
v drugem, pomembnejšem kraju; tedaj 
hi bil gotovo večji, lepši... 

Janko Žužek, predsednik krajev
nega turističnega društva, ki ima svojo 
hišo dva koraka od spomenika, pravi: 
../avod /a spomeniško varstvo se za
nima /a odkup in obnovo mlina, v 
katerem naj bi uredili tudi Trubarjevo 
spominsko sobo. Baje se je Trubar v 
mlinu, ki je stal tam, kjer stoji današ
nji mlin. rodil, potem pa so se starši 
preselili više v vas." 

Mlin je bil večkrat pomšen, saj so 
ga na primer /a/gali Turki še za Tru
barjevega življenja, a so ga vedno zno-
^a postavili. Tudi vas sama je bila po-
žgana. ko so Turki plenili po naših 
krajih. 

V mlii}u danos živi Jože Pečnik; 'Je, 
/C star in betežen. Šolski otroci v Ve
likih Laščah so sklenili, da bodo 
skrbeli za stare in osamele - in tudi 
mlinar / Raščice jc na njiliovem spi
sku. Razumljivo je, da mlin ne melje 

V tej Lušči v Podsmreki bi radi uredili 
Stritaijevo spominsko sobo. 

Stritaijevo spominsko ploščo na rojst
ni hiši v Podsm 

več: ,,Že kakih 7, mogoče 8 let nisem 
pognal vode po koritu in kolesa stoji
jo. Nimam ne moči ne denarja, da bi 
obnovil mlin, saj bi bili obnovitveni 
stroški veUki." 

Veliko hudega je že prestal v življe
nju stari Pečnik, ki se niti fotografirati 
ne pusti več. O tem, da bi v mlinu 
živel Trubar, ne ve ničesar; morebiti 
pa noče vedeti, ker se boji, da mu 
bodo mlin vzeli in ga preselili. 

BESEDE ŠE NISO DEJANJA 
V Velikih Laščah že vsaj desetletje 

govorijo o tem, kako bi kazalo urediti 
troje spominskih sob v vaseh, v kate
rih so se rodili trije pomembni Sloven
ci. 

Veliko so govorili v turističnem 
društvu, na šoli. A ljudje največ priča
kujejo od gasilcev, čeprav nekako ne 
gredo skupaj gasilstvo in kulturni spo
meniki. Je pa razumljivo, zakaj mislijo 
v Laščah in okoliških vaseh, da so ga
silci najbolj pripravni: ker so najbolj 
delavni. 

Počakajmo torej, če bodo gasUci 
rešili izgubljene načrte. 

Preveč denarja pravzaprav ne bi 
bilo potrebno. Bolj bi bile potrebne 
pridne roke. 

ČIGAVA VEST? 

Je pa res, da se domačini upraviče
no sprašujejo: „Mar so Trubar, Lev
stik in Stritar samo naši? Mar niso v 
zakladnico slovenske' umetnosti dali 
vsaj toliko, da bi jih lahko dostojno 
počastili? Ali ne zaslužijo vsaj skrom
ne spominske sobe v okolju, iz katere
ga so izšli in kjer so ustvarjali - ne 
zase, ampak za svojo domovino? " -

Ta vprašanja pravzaprav ne potre
bujejo odgovorov. 

Tri vasi, v katerih so bili rojeni Tru
bar, Levstik in Stritar, so tako blizu 
skupaj, da bi lahko z izredno majhni
mi stroški - samo nekaj volje in dro
biža za mark '.'ije in oznake - uredili 
tudi krožno pešpot po tem lepem 
koščku Dolenjske. 

Primož Trubarje 1565. leta zapisal:. 
„Ne dvomimo, da dobro poznaš, in 
neredko obžaluješ nesrečno kulturno 
zaostalost naše ožje domovine, saj je 
prava sramota, kako se vsepovsod 
šopiri zaničevanje lepih umetnosti in 
zanemarjanje duhovne kulture." 

Ta njegova misel je vklesana v spo
menik sredi Raščice. 

Žalostno je, da štiri stoletja po teh 
Trubarjevih besedah nemalokrat v naši 
ljubi domovini ni nič dmgače, kot je 
bilo t?krat. 

l*Tavijo, da narod, ki tie zna ceniti 
svojih velikih nx)ž, jih tudi vreden ni! 

A. BARTELJ 
J.SPUCHAL 

ložili z opeko. 
Ismreki bodo zdaj zdaj za-

Sredi ti^a stoji Le\ stikov spomenik. 
Zakaj le njegov? Kaj pa Trubar in 
Stritar? Prav iz Lašč pa itak ni nobe
den od trojice. 

Levstikovo rojstno hišo so že nekaj
krat prezidali. Danes samo še plošča 
opozaija nanj. 

Pod mogočno lipo v Retjah so večkrat 
modrovali stari očaki, pod njo je rad 
posedal tudi Levstik. 

Pred leti so iz kapelice — je v nepo
sredni bližini Levstikove rojstne hiše 
- ukradli skoraj meter visok lesen kip 
sv. Roka s psom. Kapelica je dandanes 
brez svojega zaščitnika. 

Pod tem kozolcem je Levstik napisal 
Martina Krpana. 

.•/ • 
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Na Levstikovem spomeniku piše tudi: 
,.Jeziku Ti ime si dal slovansko." 

, Kako se mu je oddolžil slovenski na
rod? 

DOLENJSKI LIST 



' Ena najuspešnejših akcij 
miličnikov in kriminalistov 
se je 15. avgusta med 13.30 
in 14.50 dogajala na Dolenj
cem, kakih 11 kilometrov 
od Trebnjega proti Ivančni 
gorici, nedaleč od avto ce
ste. Rop, veijetno zamišljen 
v stilu Jamesa Bonda, se je 
klavrno končal v dolenjski 
koruzi. 

15. avgusta sta dva mladeni
ča stopila k okencu Ljubljanske 
banke na Celovški 89 v Ljublja
ni. Eden je pomolil skozi oken
ce, kjer menjajo devize, 120 
avstrijskih šilingov, ko pa je 
uslužbenka začela izpolnjevati 
obrazce za menjavo valute, je 
mladenič segel z roko skozi 
okence in izpulil šop bankov
cev. Skočil je skozi odprto 
okno, pod katerim sta čakala 
dva motorja. Naglo so oddrveli 
proti mestu. Odnesli so 19.700 
dinarjev, vendar je bila vsota 
ugotovljena šele kasneje. Takoj 
po ropu so zvonili telefoni, za
sledovalni aparat se je v nekaj 
trenutkih sprožU od Ljubljane 

sled. Videli so, da sta dva 
zavila s ceste na kolovoz proti ^ 
du, in tam so bile v travi vidne 
Ko sva s kolegom Šiško pustiU^^ 
na sredi kolovoza in šla 
sva pri grmičju videla motoi-''^ 
vedela, če se kdo skriva 
ne, zato sva bila previdna. Stekla' 
do avta in javila zasledovalcem, 
sta motorja v grmovju. 

Helikopter, kije krožil v zraku, 
je takoj zatem spustil zraven 
Izstopil je naš miličnik Jarc, » 
prej iz zraka kazal pot, nama pi 
bila potrebna okrepitev. Spet je 
zelo hitro naprej, kajti komaj je 
kopter malce zaokrožil nad t® 
nom, kjer smo čakali, je že ^ 
„Vidim ubežnike." Manj kot peij 
nut je potem preteklo, ''o ^ ? 
javili: „So že prijeti." Mi 
na kraju dogodka, potem so 
drugi kriminalisti in naš 
komandirja. Skupno smo pi^n 
vali okolico. Ko je prišla komisfl|J 
so pripeljali avto, da smo nanr" 
žili oba odlična motorja, je bf 
naloga končana." 

PRVIČ td. 
V HELIKOPTERJU |, 

Dušan J are, trebanjski nii^, 
ki jc stal v patrulji ob avto cea ^ ^ 
bil nemalo presenečen, k°.  ̂L i 
tla spustil helikopter in gaje | 
tor Predanič povabil, naj kot p°* | 
valeč terena vstopi v kabino-

„Prvič sem se peljal v helij'0", 
ju. Ni bilo časa ne za občudo •: 
in gledanje, ne za preverjanje °p' ( 

kov, kajti vsi smo napeto oj»z ' ( 

t e r e n  p o d  s e b o j .  V o d i l  s e m ,  
Gabru, tam pa nas je došlo.06 

lo, da so motorje našli. 
dolgo v zraku, in tudi ko so ® 
stili pri motorjih za vsak 
bilo vse skupaj naenkrat koi* ^ 
Vsa akcija je hitro stekla. Bu°J* 

Franc Žalec , 

do Zagreba. Z Brnika je poletel 
dežurni helikopter, patrulje so 
drvele na teren, medtem pa sta 
bila dva motorista že opažena, 
da drvita s 160 kilometri na uro 
proti Dolenjski. 

Ko so v grmičju pri Vel. Gab
ru fantje pustili motorje in za
čeli bežati peš, so verjetno že 
spoznali, da so jim za petami. 
Na drugi strani gozdiča so se 

skriH v deteljo, končali pa so v 
koruzi. Nista minili dve uri od 
ropa, ko so bili storilci za rešet
kami. 

Kakor so ugotovili, so z dra
gimi jTiotorji kavvasaki 900 in 
honda 750 - za prvega se ve, da 
je bil ukraden, uprizorili rop 
mladi Francozi: 20-letni Patrick 
Lamouret in njegov 19-letni 
brat Pierre ter še mladoletni T. 
M. J. Denar, ki ga je trojka v 
paničnem begu odvrgla, je frfo
tal po polju, vendar so ga našli, 
mladi Francozi pa bodo odgo
varjali zaradi ropa in še poskusa 
uboja miličnikov. Pri Ivančni 
gorici sta namreč miličnika 
komaj odskočila, ko sta ustav
ljala motorja, kajti drvela sta z 
vso naglico naravnost proti nji
ma. 

„Ml SMO BILI HITRI" 
Takoj, ko so malo po 13. uri v 

novomeški UJV dobili iz Ljubljane 
obvestilo o ropu in storilcili, ki so jo 
ucvrli nekam proti Dolenjski, se je 
tudi pri nas sprožila vzmet zasledo
vanja. O tem je povedal Niko Bri-
celjj načelnik UJV Novo mesto: 

,,Nekaj minut po obvestilu smo 
že postavili cestne zapore. Med 
Trebnjem in Mačkovcem so bile tri 
zapore, zaprli smo cesto po dolini 
Krke na dveh krajih, pod nadzorom 
smo imeli cesto proti Mokronogu. V 

Trebnjem pa so poslah na teren še 
svojo ekipo, ki je šla proti Veliki 
Loici, Velikemu Gabru in Biču. Ta 
|c imela srečo. Približno ob istem 
času kot ljubljanska patrulja so Tre-
banjci ugotovili, da so šli roparji na 
motorjih z magistrale pri Biču in da 
so se odpeljali proti Velikemu Gab
ru. 

Takoj so jim sledili v vas, kjer pa 
so občani povedali, da skozi naselje 
tu| motoristi niso šli. Miličnika Zu
pan in Šiška iz Trebnjega sta nalete
la na otroka, ki je povedal, da je vi
del motoriste zaviti na kolovoz. 
Kmalu sta ugotovila, da jima je dal 
fantič zares pravo in dobro sled. Po 
njej sta prišla do grmovja, v katerem 
sta bila skrita oba motorja. O tem 
sta trebanjska miličnika takoj obve-

Ijubljai 
Med 

m »t-

Stila helikopter RSZN, ki je krožil v 
zraku, in ostale sodelujoče v akciji. 

Potem se je vse odvijalo s filmsko 
naglico. Helikopter je najprej pristal 

pri bencinski črpalki v Trebnjem, 
kjer je vstopil miličnik Dušan Jarc iz 
Trebnj^a kot dober poznavalec te
rena. i3rugič se je helikopter za hip 
spustil na tla pri obeh skritih motor-
^h, in ko se je od tam dvignil v zrak, 
je takoj opazil begunce, rrifiajali so 
iz gozda na čistino. Francozi so be
žali najprej v deteljo, p|Otem v gozd, 
končali pa sp v koruzi, kjer so jim 

jjanski kolegi nataknili lisice, 
ledtem smo mi z naše strani še 

pošiljali okrepitve, vendar seje izka
zalo, da niso bile potrebne, ker je bil 
lov na ubežnike izredno hrtro kon
čan. Rop se je zgodil ob 13.10, vse 
tri storilce pa so prijeli že pred 15. 
uro. K tako hitremu razpletu dogod
kov je veliko p^ipomogel tudi heli
kopter." 

NAŠEL PIŠTOLE 
IN ČELADO 

Dokaj dramatične trenutke, v ka
terih je šlo za minute, so doživljali 
posebno na postaji milice v Treb-
iijem. Pdmočnik komandirja Franc 

* Žalec pravi: 
„Nekaj minut zatem, ko smo po 

UKW zvezah ob 13.20 dobili sporo
čilo o ropu v ljubljanski banki in 
tem, da so storilci z motorjem zbe
žali proti Dolenjski, je že bila naša 
dežurna patrulja na priključku v 
Trebnjem, da bi ubežnika ustavila. 
Ker v nekaj minutah ni bilo nikogar 
osumljenih mimo, vedeli pa smo, da 
vozijo z dobrim motorjem okrog 
160 km na uro in da v Ivančni gorici 
niso ustavili pred miličnikom, sem 
odredil še izredno patruljo. Jože 
Zupan in Branko Šiška, naša milič

nika, sta šla z avtom in avtomatskim 
orožjem proti Biču. Ko sta kmalu 
javila, da so ubežniki šh z avto ceste 
na naš teren, sem šel še sam s službe
nim avtom po stari cesti skozi Sent-
lovrenc in Račje selo proti Gabru. 
Pri Stranjah sem dobil skupiiio 
otrok, ki se je kopala v Temenici, in 
eden fantičcv je rekel, da je na poti 
na kopanje videl dva motorista, ki 
sta naglo drvela od Biča proti Vel. 
Gabru. Ko sem potem v tej vasi na
daljeval s poizvedbami, sem v gostil
ni Jerlah že naletel na ljubljanske 
kriminaliste in ti so TOvedali, da so 
storilci že prijeti. Službeni avto sem 
potem videl ob poti pri kolovozu, 
nedaleč od vasi in tja sem zavil. Na
ša dva miličnika sta bila že tam z 
ljubljanskimi kol^i. Obenem sem 
videl oba motorja ubežnikov. Ko 
smo pregledovali motorja in prtlja
go, sem v vrečki našel čelado in zra
ven dve strašilni pištoli, ki pa sta bili 
videti kot prava revolverja. Nadalje 
smo ob gozdičku, kamor so roparji 
zbežali, našli tri prazne ribje konzer
ve. Tam so pomalicali, imeli so pre
gled na vse strani, potem pa so be
žali dalje." 

ODKRIL OBA MOTORJA 

Jože Zupan, trebanjski miličnik, 
ki je s kolegom poizvedoval v Biču 
ih okrog Vel. Gabra, je v zasledoval
ni akciji prvi odkril motorp ubežni
kov. Na Biču so se trebanjski milič
niki sešU s kolegi iz Ivančne gorice, 

S)tem so se ločili: „Oni so šli proti 
alemu Gabru, midva pa proti Veli

kemu Gabru. Spet so otroci in obča
ni pomagali, da smo dobili pravo 

Dušan Jarc 
peto, vendar to ni bil moj 
razburljiv dogodek v dosedanj' .j. 
bi. Uspeli smo, ker smo bili 
ker so nam ljudje pomagali z 

r,abaC%I 
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Sonce, voda, zrak in prostor za šotor v senci je tisto, kar iščejo mnogi tujci, ki v svojih državah tega nimajo. Avtokamp Cikat na Malem 
Lošinju. (Foto: J. Prime) 

Iz leta v leto preživlja vedno več ljudi letni dopust v kam-
pih (šotoriščih) in sicer pod šotori ali v stanovanjskih prikoli
cah. Pristašev takega, aktivnega, dopusta je izredno veliko v 
vseh razvitejših dišavah, vedno več pa ^ je tudi pri nas. 
Dopust pod šotorom je privlačen predvsem zato, ker je pre
cej cenejši kot v hotelih, pa tudi cenejši, kot če bi plačevali 
dejansko ceno oskrbnega dne v počitniškem domu. 2al pa, 
imajo naši kampi tudi precej slabih strani, ki bi se jih dalo z 
malo dobre volje in denaija odstraniti. Vendar tega ne od
strani nihče. Napake iz leta v leto ponavljamo. 

NIHAJOČE CENE 
ALI GOLJUFIJE? 

Letos sem z družino preživel 
večji del dopusta v avtokampu 
Medulin pri Puli. 

Morje je na desni strani pol
otoka umazano, ker se vanj ste
ka kanalizacija. Na levi pa je v 
začetku plitvo in je na dnu 
mivka, nekje ob sredini poloto
ka^ pa je tudi globlje. Povsod pa 
so p6 dnu ježki, zato je najprej 

treba kupiti copate ali sandale 
za v vodo (če jili seveda niste že 
prinesli s seboj od doma, ker je 
najpametnejše). 

Ko sem kasneje primerjal 
cene v trgovini v kampu z onimi 
v trgovinah v Mcdulinu ali Puli, 
sem opazil, da je v kampu sko
raj vse dražje, včasih manj, vča
sih več, včasih tudi preveč, celo 
za 80 do 100 odstotkov.-

Pri mesaijih sem se v začetku 
počutil kot doma. Sc koje me

so letelo po zraku proti tehtni
ci, ti je že povedal račun. Kaže 
pa, da je kasneje inšpekcija me
sarje za silo ukrotila, ker vsaj 
papirja niso več prodajali za 
meso. 

Prodajalke so bile z redkimi 
izjemami ne le počasne, ampak 
tudi lene. Za kupce sc niso pre
več zmenile, če so imele „va
žen" pogovor z znancem. Med 
delom so tudi na veliko malica
le in kadile. 

NEUMNOSTI 
OKOLI KAVCIJ 

Pri blagajnah je bila vedno 
dolga vrsta, ker so blagajničarke 
delale počasi. Blagajne so bile 
včasih tudi pokvarjene, blagaj
ničarke pa brez drobiža. Zgodi
lo se je tudi, da so „pozabile", 
predvsem tujcem, vrniti 10 ali 
več 10 din. 

Pri vsem tem pa niso bile nič 
prizanesljive do napakic turista, 

ki je na primer ob odhodu sku
šal dobiti vrnjeno kavc'jo za 
steklenice, kupljene v drugi 
trgovini. Turist se po mesccu 
dni gotovo ne bo spomnil, kje 
je plačal kavcijo za steklenice. 
Bil sem priča, koje blagajničar-
ka nekega tujca za tak spodr
sljaj proglasila za bedaka. Se
veda zjislužijo take nepotreb
ne spodrsljaje kritiko domači 
trgovci skupaj s tržno inšpekci
jo oziroma občinsko službo, 
odgovorno vja blagovni promet, 
ker sc niso znali pred sezono 
dogovoriti za enake kavcije. 

Obiranje turistov je cvetelo 
povsod. Tako moraš tudi že pri 
nas „glihati", se pravi zbijati 
ceno, sicer te bodojnarsikjc od-
rli. Tako je iia primer nekdo po
nujal bluze po 280 din in po
tem popustil na 200, 150 in 
celo na 100 din. Te dni pa sem 
na (lorenjskem sejmu videl prav 
take indijske bhi/e po 70 din! 

Vendar nekaterim tudi tako 

obiranje ni bilo dovolj. Nekega 
dne mi je sosed, nizozemski po
licist, povedal, da je tisti živ žav 
ob prikolicah nastal zato, ker so 
turisti prijeli enega Medulin-
čana in dva Puljčana, ki so 
kradli po prikolicali in šotorih. 

LENI PLESKARJI 

Posebno poglavje so strani
šča. Stranišč je tudi v medulin-
skem kampu za toliko turistov 
premalo, razen tega pa niso bila 
redno čiščena. Vendar to še ni 
vse. Spomnili so se prav 1. juli
ja, da jih je treba prebeliti, kar 
je trajalo za eno stranišče (4 
školjke za ženske in 4 za 
moške) majhno umivalnico in 
tuše tri dni. To je za ekipo šti
rih ali petih pleskarjev dolgo, 
vendar so delo tako zavlačevali, 
da so bili gotovi šele 14. julija! 
Tudi to je lep primer, kako bi 

ialiko utrdili naše gospodarstvo. 
To bi namreč lahko prebelil en 
pleskar v treh dneh. 

Motornih čolnov je tudi v 
Medulinu že preveč. 

PREVEČ NESNAGE 

Spet posebno poglavje je 
odvoz smeti. Smetnjakov je v 
kampu premalo in šc te ne praz
nijo dovolj hitro. Turisti zlagajo 
zato smeti kar ob smetnjakili, 
in če potem /.apiha veter, je ves 
kamp poln smeti. Kaže tudi, da 
lanske ali celo predlanske kup
čke smeti, razbite steklenice in 
drugo navlako po kampu vam-
jejo kot zgodovinsko zanimi-

. vost. 
Za kampiranje se odločijo 

navadno ljudje, ki jim je dovolj 
mestnega hmpa, avtomobilov, 
raznih zvočnikov itd. V Meduli
nu pa so poskrbeli, da se turisti 
počutijo bolj domače, zato je v 
gostilni prav ob ograji kampa 
glasba do enih, dveh ali treh 
zjutraj. Po bobnu mlati bobnar, 
kot da ga hoče takoj razbiti, 
zraven pa se dere pevec, kot da 
ga devajo iz kože. 

Tuji turisti imajo tudi pri
pombo, da so naši l^mpi prena-

VI 
trpani in da šotori in Pr^v

] 

niso postavljeni po nekem ^ 
Ta pripomba se je izkazuj 
upravičeno, čeprav meduzi 
kamp s šotori in prikolic^ 
bil preveč natrpan, vsaj za J 
pojme ne. ^ 

Pametno delajmo, da tu^jl 
ne ovene. Predvsem zaradi0j 
nega pretiravanja s cenajlS 
celo goljufanja mi Medul' . 
Pula, podobno kot 
bosta ostala v lepem SP° $ 
To so doslej edina mesta. ̂  
pretirano ali celo nezak0 ^ 
obiranje tudi bolj ali IliaI1U 
tiš. Takega občutka PaJL: 
nisem imel v Malinski, 
Lošinju in Novigradu v ji 
kjer sem največkrat prež 

dopust. J 
Turizem združuje mnog. \ 

spodarske in negospod ^ 
panoge (trgovina, g°sU% 
promet, kulturne u ul.l 
itd.), tako rekoč vse slu^^ 
v tem prometu oziroma o° 
s turistom je udeležen sle^| 
občan oziroma državljan- ., 
jc od poštenosti, pridno ^ 
kulture slehernega občani 
sameznega turističnega ob 
ja odvisno, kakšen vtis bo , 
sel turist. Zadovoljen go*1" 
najboljša reklama. „„ril 

JOŽEF*1 

Naši kampi se s čistog 
morejo preveč pohvali*1, ^ 
nišča so slabo čiščena, P 
za redno odva žanje sine'' , J 
kje še ni poskrbljeno. (F° ^ 
Prime) [ . 
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Dežurni 
poročajo 

,V^0M£n SE NISO VDALI -
mil v „i13. *?' avgusta je nekdo vlo-

i ^eznanpr ' kegU,5če na Loki. 
1 lifcnn !uJe v k^al prišel skozi stra-
"t ftizo kno" to^iInici je vlomil v 
t) nariev • 12 P.redal?v odnesel 500 di-
1 priti »u!? U j c'garet, skušal pa je 
I ^liišfn1 denarja v avtomatih na 

( » vendar mu to ni uspelo. 

5 22°^E1ENA Na TRŽNICI -
2Alojzi« * se Je Novomeščanka 
rf°prav^h 3831 mudila na tržnici po 
*nje smuiiK^P3 da se okr?g 

ije ^omke. Ko so izginile, 
(»zaman i e^a-> '^a*3 denarnico -
.»vred dni-^ a.j.e s 1 -600 dinarji 

(»•Inja nr, ment' in ključi od stano-
\ *' Zne tatice iščejo. 

av&usbT^Ž 08 AVTOCESTI - 22. 
^'i Dri M Jlovomeški miličniki pri-
^ ni imo?C Luko Boriloviča, 
mentov B i^ri Seb' nobenih doku-

tBkMkuS r̂u
nekaj &Sa 

IjS Sm^SA so ODNESLI -
med 21 • l^ju a Struge je nekdo 
fička u- 23- avgustom ukradel s 
^ ̂  koJlecfavi)red domačo hiSo» 
enkrat še ni zna t0 nared^' za" 

Smo sredi sezone letnih veselic po podeželju. Debd kostanj v Metli
ki (na sliki) je okrog in okrog oblepljen z lepaki, podobno pa je 
tudi drugod. K sreči za vaške veselice ni več značilen konec s 
pretepom, vendar pa imajo miličniki tu in tam še opravka z razgra
jači, ki jih potem čez noč postavijo na hladno. Danes je nevameje 
če z veselice vozijo domov „pod gasom". (F,oto: R. Bačer) 

Se mu je zdelo preveč? 
Marjan Hudorovac, specialni povratnik, je dobil kazen za 

tatvino na Hrastu: leto in pol strogega 

K ^ G E N T L E M A N  ODŠEL 

3 v'0niij''v ^Je.V noči 03 22. avgust 
:,n°vca v Sandija Ru-
'J^ovčkom °dšel iz nje s 
Spini DrenJ?3.-sanim s samimi vred-
fhiŠo skozi n

e*A'.* °milec je prišel v 
ek> vani no okno, našel kov-

J^lec za nrn Je stlačil daljnogled, 
^dilni nrif£r tri bu"de, likalnik, 
.torti. r 'c?r', Ufo in še nekaj drob-
^•OOo je oškodoval za 
',8a gosta Prebrisanega nočne-
3 a rmiičniki še iščejo. 

, JE KOLESAR 
21 MANJ VREDEN? 

So' °krog 13. ure se je 
(SdovLkod

p
0,Va! Albin Judež iz 

i Protj nT' J0' se Je 113 kolesu 
HoVffOVcmu. Pri križišču z 
i^6 2ai^.i ^f810 P3 je s stranske 

a,> .Predenj avtomobilist 
f ^OmowfVl̂  'z ^P- Libnc. Voznik 
^dno« • ^ v križišču izsiljeval 
PoW'n kolesarja zadel. Hudo 
i'liŠnir^n(^a čudeža so odpeljali v 

' ^0 dinarjev101 nC ^ode P3 Jc 23 

Nfp I J A L H G 0 S T , L N I  

* l^' avRu«' žrtev v Krškem je 
\' JCn°stt Ph?r.P°stf!a žrtev nepremiš
ljeni nca Kozole, ki jc bila v 

. fi ranjena. Voz-
l- -,re*ov$ke o Leopold Voglar z 
^ 'H pri £°r,c, se j.c Pe'jal čez me-
i zavij rt1'nj Šinkovec nenado-
ii k avt« L*"** Prostor, za njim 
6uW2 ^bi!ist Pctcr Dreu iz 
s« V nid,^ ^ ™ mogel prepre-

• »a^'Jica^f tu Je b''a ranjena 
l̂0 000H °Zo,ctoV3. Škode pu jc 

uinarjev. 

I ^ NEVAREN DE2 
' 25- avgusta, ko ic 
II M esPol?t deževalo in so bile 
i n°v° toi*« sc je 113 območju UJV 

l^feč 0Jt° zgodilo 7 prometnih 
5 113 magistrali Ljub-

t noCl1a »ton Cna 03 črnomaljskem 
*SfeČe »_ omcškcm območju. Te 
farjev „J^le za blizu 90.000 
2rtvo Ji ?1 nc Škode, šc huje jc 
o» njimi bi!° ranjcnih 7 oseb. 

fok, Je tudi komaj pet mesečni 

*°IUT NA CESTI 

'talijan
a\?usta zvečer, ko je 

avt0n Petrone vozil z 
Rublja?11110 Šentjurja proti 

I
Prostor"1' ** Je s parkirnega 
•il prPfl

a Nenadoma prikota-
rega j 0"] kolut, okrog kate-
^abpi , navit telefonski 
tel ,n'. ta'ijan se je vanj zale-

j ^ko(jc ''la za 10.000 dinarjev 
kolut n m so l,g°tovili, se je 

i, jurie ,Prî otalil s ceste Šent-
•nir^jCič, kakili 500 

i kopi; . daleč, z mesta, kjer 
UipeljJ® Jarke za telefonsko 

Hudorovac, doma z zloglasn^a 
taborišča „Pri Štirih rokah ', je bil 
po dogodku kmalu izsleden in zaprt, 
toda iz zapora je pobegnil, a so ga 
spet prijeli. Seveda je moral potem 
za rešetkami počakati obravnave 
pred okrožnim sodiščem. 

Zakaj se drugi dan po tatvini in 
spretni akciji, v kateri je iz nočne 
omarice odnesel spečemu gospodar
ju tolikšno vsoto denarja, vrnil, ni 
pojasnjeno. Dejstvo je, da je prišel z 
večjim spremstvom in v. vasi uprizo
ril pravi cirkus. Pred sosedi - priča
mi je vrnil oškodovancu 10.000 di
narjev in hotel še nagrado „za pošte
nost," toda vse^ ul^denega denar
ja ni hotel dati. Tudi ni mogel, ker 
so ga Romi že nemudoma zapravili. 

Hudorovac je znova razburil 
vaščane, ko je ob drugem obisku 
oškodovanemu Brajčiču vzel pišto
lo, ki mu je gledala iz žepa. Senat 
okrožn^a sodišča je obtoženca 
obravnaval kot specialnega povratni
ka, saj je kot delomrznez že prej 
skušal priti do denarja na podoben 
način in je bil tudi že kaznovan. Za 
krajo na Hrastu so mu prisodili leto 

in pol strogega zapora, in ker je be-
gosumen, bo na pravnomočnost 
sodbe počakal kar v priporu. 

> 

NESREČA: OCE SINA 

V Desincu pri Prijanovi-
čevih se je 22. avgusta zve
čer zgodila huda in nenavad
na nesreča. Vinko Prijanovič 
se je z dveletnim sinkom 
Andrejčkom pripeljal z 
avtom iz Črnomlja na doma
če dvorišče, kjer je fantička 
dal ven, sam pa je vzvratno 
zapeljal. Nesreča je hotela, 
da je Andrejček še stal za 
avtom in da ga oče ni videl, 
tako je fantka zadel in ga 
zbil pod avto. Z zlomljeno 
nogo so dečka odpeljali v 
bolnišnico. 

KRAKOVSKI GOZD: NI VIDEL 
TRIKOTNIKA - 19. avgusta pono
či je Ana Verovšek-Vuk z Rake vo
zila osebni avto proti Zagrebu, med 
potjo pa je <^zila, da ji jc zmanjka
lo bencina. Ob robu ccste jc ustavi
la, nakar ji jc hotel pomagati Adil 
Kevac iz Banja Luke, ki jc pripeljal 
za njo. Čeprav je bil na cesti varno
stni trikotnik, jc to spregledal in 
trčil v avto Banjalučana zdomcc iz 
okolice Kumanova. Banjalučana je 
porinilo še v avto Verovskovc in da 
bi bila zmeda še večja, jc še nekaj 
minut zatem pripeljal tovornjak, ki 
ic prav tako trčil v avto voznicc z 
Rake. V nesreči sta se laže ranila 
dva, emotng škodo pa cenijo na 
30.000 dinarjev. 

DOBRAVA; PREOZKA (l-STA 
- 19. avgusta zjutraj jc Marjan Zu
pančič z Jame vozil avtobus novo
meške registracije od Dobrave proti 
Dobrniču, med potjo pa jc v ovinku 
z osebnim avtom nasproti pripeljal 
Darko Smolič iz Zagorice. Ker jc 
ccsta ozka. jc voznik avtobusa za-, 
peljal na rob ccste in ustavil, kljub 
temu pa jc Smolič trčil v avtobus. 
Škode jc za 10.000 dinarjev. 

STARI TRG: ZALETEL SE JE V 
DROG - Janez Bizjak z Odrge jc 
24. avgusta dopoldne vozil avto od 
Mirne proti Trcbi\jcmu, med potjo 
pa ga je zaneslo na^ankino. nakar je 
trčil Se v drog ccstne razsvetljave. 
Pri nesreči sta bila ranjena voznik in 
njegov sopotnik Janez Drenik, 
gmotno škodo p;i cenijo na 10.500 
dinarjev. 

TREBNJE; DRAG SKOK CEZ 
CESTO 19. avgusta zvečer je pred 
gostilno Pavlin nenadoma stekla za 
tovornjakom čez cesto 9-letna Alen
ka Slak. Takrat je mimo pripeljal 
avtomobilist Anton Koračin iz 
Mokronoga in nnično zavrl, da ne bi 
otroka zadel. Za njim vozeči Jože 
Kožar iz Dol. Pirošice jc tudi še 

lahko ustavil, medtem ko tretji voz
nik Jože Nadu iz Jelševca tega ni 
mogel. Trčil je v Kožarjev avto in 
naredil za 2.000 dinarjev škode. 

BROD: VOZIL PO SREDI - 20. 
avgusta dopoldne je Anton Mlakar z 
Jerman vrha pri Skocjanu vozil 
kombi čez Brod po sredi ceste, v 
ovinku pa je nasproti pripeljal tovor
njak. ki ga je vozil Anton Zbašnik. 
Ta sc je sicer umikal ru cestni rob, 
toda s kombijem sta vseeno trčila in 
tovornjak je pri tem podrl ograjo in 
steber ob cesti. Škodo cenijo na 

-20.000 dinarjev. 

OTOCEC; SPET PREKRATKA 
RAZDALJA - 23. avgusta dopold
ne je proti Zagrebu vozila kolona 
avtomobilov. Eden voznikov je 
zmanjšal hitrost in pri odccpu za 
Otočcc zavil. Ljubljančan Žvonc 
Stekelj, ki jc vozil v prekratki var
nostni razdalji, pa je trčil v zadnji 
del avtomobila Jožeta Turka iz Beo
grada. Škode jc za 8.000 dinarjev. 

PUUSKA;^ Vi:C JE BILO 
OPRASKANI H - Ljubljančanka 
Slavka Stcric je 23. av^sta popold
ne z osebnim avtom pri Pljuski zače
la prehitevati kolono vozil, nasproti 
pa je pripeljal z avtom nemško regi
stracije zdomec Mile Trajković iz 
okolice Vršca. Skušal sc jc Ljubljan
čanki umakniti na rob ceste, vendar 
je bilo že prepozno in sta trčila. Pot
niki v obeh avtomobilih so dobili le 
nekaj prask, gmotno škodo pa ceni
jo na 19.000 dinarjev. 

HUSINJA VAS: MOKRA CESTA 
- Novomeščan Anton Mesojedec jc 
24. avuusta dopoldne vozil z avtom 
proti Metliki, med potjo pa je na 
mokri cesti vozilo začelo zanašati. 
Ko je bil ravno na levi polovici 
ceste, jc nasproti pripeljal avtomobi
list Alojz Stajdohar iz Velikega ^e-
rajca. vozili sta sc oplazili, lastnika 
pa imata za 10.000 din škode. 

Novoteks dohitel Beti 
V prvem kolu nadaljevanja v SKL zmaga Novoteksa in 
poraz Beti v Ljubljani — V dolenjski ligi zmagujejo 

favoriti 

Dvojno gostovanje dolenjskih 
košarkaijev v uvodnih spopadih 
drugega dela prvenstva v sloven
ski A ligi je prineslo polovičen 
uspeh: medtem ko so košarkaiji 
Beti po pričakovanjih (toda 
više, kot je bilo računati) izgu
bili z vodilno Ilirijo, se je Novo
teks malce nepričakovano vrnil 
z dvema točkama, ki ju je osvo
jil po izenačenem boju še po 
podaljšku. Tako sta dolenjska 
Ugaša zdaj soseda na lestvici, 
oba sta osvojila po 14 točk in 
imata po šest porazov ter lepo 
priložnost v boju za tretje ali 
celo drugo mesto — če bosta 
osvajala točke tudi na tujem. V 
dolenjski ligi gre zdaj vse po 
utečenem tiru: favoriti — po
nekod z lahkoto, ponekod pa 
tesneje — zmagujejo. 

JEZICA - NOVOTEKS 
98 : 99 

Uubljančani so ob polčasu vodili 
za Štiri koše, v nadaljevanju pa je 
uspelo gostom iz Nov^a mesta ize
načiti, v podaljšku pa celo zmagati. 
Zanimivo je, da je bUa tekma ves čas 
močno izenačena in daje Novoteks 
zmagal, čeprav so morali nekateri 
igralci s po petimi osebnimi napa
kami iz igre pred razpletom. V petih 
minutah v podaljšku je Novoteks s 
pametno igro najprej prišel v vod
stvo, potem pa ga je obdržal in si 
priboril pomembni točki. 

Novoteks; Janežič 12, Bajt 8, P. 
Seničar 11. Ž. Kovačevič 17. Ko-

Fač 2, S. Kovačevič 20, Ivančič 22, 
lantan 5, Besednjak 2. 

ILIRIJA-BETI 
92 :68 

Metliški košarkarji niso mogli pre
senetiti Z9 zdaj še neporaženih Iliri
ja nov. Le-ti so si že v prvem delu 
priborili 19 košev prednosti, v na
daljevanju tekme pa - ko so Metli-
čani uvideli, da tekme ne morejo 
dobiti - so dali priložnost tudi mlaj
šim igralcem, ki so dokazali, da lepo 
napredujejo. Metličani so ves čas 
igrah napadalno, a so v taki igri 
imeh Ilirija ni več moči. 

Beti; Kremesec 6, Jankovič 4, 
Vergot 1, Sajovic 2, Lalič 10, Svin-
ger 14, Jezerinac 12, Medek 19. 

ZDAJ SPET - LOKA 74 
v dolenjski košarkarski ligi so 

odigrali v enem tednu prva dva kola. 
Podbočje je doma izgubilo z Žu
žemberkom in padlo na četrto me
sto na lestvici; Loka 74, Žužem
berk, Obutev in Podbočje imajo po 
dva poraza in obeta se še zagrizena 
borba za prvo mesto. 

Rezultati; 11. kolo; Žužemberk 
- Mirna 107:39, Loka 74 - Mirna 
peč 115:39, Straža - Obutev 
68:79, Semič - Dragatuš 73:78, 
Metlika - Podbočje 67:68. 12. ko-
I9: Podbočje - Žužemberk 59:60, 
Mirna - Mirna peč 86:60, Loka 74 
— Semič 91:53, Obutev - Metlika 
58:56, Straža - Dra^tuš 67:60. 
Ekipa Šentjerneja je izključena iz 
tekmovanja. 

Vrstni red; Loka 74, Žužemberk, 
Obutev in Podbočje m 20 točk. 
Mirna 14, Metlika 10, Dragatuš, 
Straža in Semič po 8 točk, Mirna 
peč 2 točki. 

Lepa zmaga Franca Zrimška 
Več kot 130 kolesarjev na kriterijski dirki okoli Grma 

Kolesarko društvo Novotdcs 
se je v nedeljo postavilo z dobro 
organizirano kriterijsko kolesar
sko dirko „Okoli Grma" na ka
teri je nastopilo več kot 130 
kolesaijev. Ob blizu 900 metrov 
dolgi progi se je zbralo veliko 
število ljubiteljev kolesarstva, 
kar Je ponoven dokaz, da zani
manje za kolesarski šport v 
Novem mestu raste. 
s, Na dirki, ki jc bila posvečena 
30-lctnici osvoboditve, je nastopilo 
veliko domačih kolesarjev, zlasti za
nimiv pa je bil nastop cicibanov. 
Največ uspeha so imeli Novomešča-
ni v konkurenci mlajih mladincev, 
kjer že lep čas sodijo med najboljše 
v Jugoslaviji. Proslavila sta se zlasti 
Franci Zrimšek in Stane Mijajlovič. 
ki sta za.sedla prvo oziroma tretje 
mesto. 

Posebno zanimiva je bila dirka 
mlajših in starejših mladincev, ki so 
startali skupaj. Vodstvo sta prevzela 
Kranjčan Udovč in Novotric-ščan 
Mijajlovič in skupaj vozila tri kroge, 
nato pa jc prišlo do nesreče. Na pro
gi sta se zaletela v neko neprevidno 
gledalko in pdla. Kranjčan sije zlo
mil nogo, Novomeščan pa je vožnjo 
nadaljeval. Nato je vodstvo prevzel 
Kranjčan Bojan Roprct, ki sodi med 

^ 

SEVNICANI CEZ 
ZADNJO OVIRO? 

Rokometaši Sevnice so doma 
odigrali prvo kvalifikacijsko tek
mo s Čakovcem in zmagali 
26:23 (13:9) ter se tako pribli
žali končnemu cilju - ponovne
mu povratku med ekipe II. zvez
ne rokometne lige. Zrelost bodo 
morali dokazati v povratnem sre
čanju, ki bo te dni v Čakovcu. V 
družbo najboljših sc vrnejo, tudi 
če tekmo izgubijo z dvema golo
ma razlike. 

V zmagoviti ekipi .sta bila naj
boljša napadalca Sumcj in Dob
ičkar, dobro je branil tudi 
Možic. 

Strelci za Sevnico; Juri.šič I, 
Svažič 6, Koprivnik I, Dobičkar 
9, Šumcj 9. 

DIRKAČ NI 
UJEL LETALA 

Me4od Papež iz Boštunja, ki bi 
inonil v nedeljo dirkati v formuli 
l  ORl) v Silverstonu za klub Jima 
Russela iz Zell\\egii,  je v petek /ve
čer zamudil letalo. Rcakliva'  /. dir-
kiiči in ostalim osebjem je vzletel z 
letališča v Zeltwegu ob 1 H. uri.  

Metoil  se je s  svojim tičkoni od-
|X>ljal zdoma tako, da hi prišel v 
Zellueg vs;i j  uro pred vzletom. Žal 
se ga je držala smola: na avsiri jski 
strani pred Uihotom < l .av\:imuend> 
jc zlomil Vse vijiike lu lurdijevcin 
zglobu. lKtavlj;i l  je avtomobile na 
poti,  venilar ni več ujel letala. Na-
mcNto 'štirih dirkičev so tako od-
leli.l i  le tri je.  Metodov bolid je ostal 
v Angliji  hrez voznika, letos mu 
preostaneta še dve ilirki.  

najboljše mlade kolesarje v Jugosla
viji. Iz kroga v krog se je oddaljeval 
od drugih zasledovalcev, več sto 
metrov zadaj mu je sledil Novo
meščan Franci Zrimšek, ki sije nato 
priboril prvo mesto v kategoriji 
mlajših mladincev. 

Mladi kdesar Franc Zrimšek je 
s svojo vožnjo navdušil številne 
ljubitelje kolesarstva v Novem 
mestu. 

Orpnizacija tekme je bib na 
vzorni višini, gledalci pa so uživah v 
zanimivih bojih. 

Rezultati - cicibani; 1. Iztok 
Fink, 2. Aleš Turk, 3. Tomaž Bele 
(vsi Novoteks); pionirji - 1. Poldi 
Ocvirk (Hrastnik), 2. Ivančič (Po-
murjc), 3. Busor (Astra); turisti -
mladinci; 1. Rozman (Sava), 2. Be
ton (Sava), 3. Kušar (Dol); turisti -
člani: 1. Milan Oblak (Dol), 2. Ja-
kovčič 3. Stbjan Oblak 
(DOl); mlajši mladinci: 1. Franci 
Zrimšek (Novoteks), 2. Alojz Pod-
brščak (Krško), 3. Stane Mijajlovič 
(Novoteks); starejši mladinci; 1. 
Bo^n Roprct (Sava), 2. Janez Bučar 
(Rog), 3. Marko Okršljar (Astra); 
člani; 1. Janez Zakotnik (Rog), 2. 
Janez Rozman (Astra), 3. Ivan Ka-
5telic (Rog). 

Sd 

I i I i i 

ŠENTJERNEJ - V prijateljski 
nogometni tekmi sta se enajsterici 
Šentjern^ in Elana razSi brez od
ločitve. Tekma se je končala 4:4. 
(M. G.) 

NOVO MESTO — Novomeški 
nogometaši niso resneje ogrozili no
gometašev Slovana iz Ljubljane, saj 
so tekmo izgubili s 6:2. Strelca za 
Novomeščane sta bila Jakše in Ma-
cele. (M. G.) 

NOVO MESTO — Mladinci Elana 
so odigrali prijateljsko tekmo s člani 
Partizana Straža in jo izgubiU s 6:3. 
Mladi Novomeščani niso igrali pod
rejene vloge, čeprav bi to po rezul
tatu lahko sklepali. (M. G.) 

NOVO MESTO - V občinski 
mladinski nogometni ligi v dveh 
skupinah nastopa dvajset ekip- V 
prvi skupini, kije odigrala prvo kolo 
v Birčni vasi, je Cešča vas premagala 
Dvor 5:3, Regerča vas nogometaše 
„Milke Sobar' z 11:0, TRIK (Novo 
mesto) Uršna sela s 3:2 in IMV Ga-
berje s 5:1. V skupini B, kije ravno 
tako igrala v Birčni vasi, so Brusnice 
premagale Kremen z 8:2. Drugo 
kolo bodo vse ekipe odigrale v Hru-
ševcu pri Zalogu. (J. P.) 

METLIKA - Med tednom so se 
košarkarji Beti v Metliki pomerili z 
zveznim ligašem ljubljansko Olimpi-
jo. Domačini so se favoriziranim 
gostom predstavili z dobro igro, 
poznalo ra se je, da sta i^ala tudf 
Rožič in Dautovič. Srečanje, ki se je 
končalo z zmago Olimpije s 101:88 
(53:50) je navdušilo številne ljubite
lje košarke v Beli krajini. Zadetke za 
Beti so dosegli: Svinger 21, Rožič 2, 
Jankovič 2, Kremesec 8, Dautovič 
4, Ž. Vergot 10, LaUč 12, Jezerinac 
6, Medek 18, Kijajič 5. (S. M.) 

KOCEVJE - v okviru priprav na 
bližnjo prvenstveno nogometno se
zono sta se ekipi Kočevja in Ribnice 
razšli z neodločenim razultatom 
1:1. Domači nogometaši so nasto
pili oslabljeni, manjkala sta France 
in Jože Nekič, Cilenšek in Palavra, 
zato so samo na trenutke zadovoljili 
maloštevilne gledalce. Strelec za 
Ribnico Hojč, za domače pa Kovač. 
(Z. F.) 

NOVO MESTO — Na tretjem 
mladinskem evropskem prvenstvu v 
atletiki, ki je te dni v Atenah, nasto-

Ea v štafeti 4 x 400 metrov tudi 
lovomcščan Vane Keržan. Jugoslo

vani so si pritekli nastop v finalu s 
časom 3:16.9 (S. D.). 

NOVO MESTO - Novomeška 
IMV je omogočila desetim novo
meškim atletom - tekačem sedem
dnevne priprave pri Miklavžu na 
(jorjancih. Drugi atleti pod vod
stvom trenerja Nmjana Spilarja vadi
jo na stadionu „Bratstva in enotno
sti". (S. D.) 

NOVO MESTO — V tekmi za 
nogometni pokal tovariša Tita so 
nogometaši Bele krajine premagali 
novomeški Elan z 1:0. Strelec gola 
jc bil Grguraš. (M. G.) 

' USPEŠEN NASTOP 
SPILARJA iN 

SlMUNlCA 
v atletski reprezentanci Slo

venije, ki je včeraj nastopila na 
troboiu Slovenija - Furlanija -
Koroška v Trbižu, sta barve naše 
republike zastopala Marjan Špi-
lar in Milan Simunič. Oba novo
meška atleta sta se proslavila, 
Ma^n Spibr je zmagal v kopju s 
solidnim metom 69.12 metrov, 
kar je letos nj(^ov najboljši dose
žek. Milan Šimunič pa jc bil dru
gi v troskoku z rezultatom 14.60 
metra. V naS reprezentanci je 
nastopil tudi tretji Novomeščan, 
sicer čbn ljubljanske Olimpije, 
Janez Pcnca, ki je zanesljivo 
zmagal na 400 metrov z ovirami 
(52,3). 

Boji kolesaijev na tekmovališču so bili zagrizeni in zanimivi, 
padcev ni manjkalo; najhuje seje poškodoval Kranjčan Udovč, 
je zlomil nogo. 

^362^8. avqusUM97^^ 

V našem listu smo poročali, kako je januaija letos Maijan Hudo-
rovac v družbi z dekletom na Hrastu ukradel Darku Brajčiču 
17.000 din, se drugi dan vrnil in prinesel 10.000 dinarjev, vzel pa 
pištolo. 



J. SPLICHAL: 

POT DO 

ZLATA 

• 'M 

Za Ljubljano je prišel nemški Esscn 1971. Spet smo si želeli zlato - spet 
smo kot za šalo preskakovali nasprotnika za nasprotnikom, spet smo upali 
na najboljše, spet smo se v finalu srečali s Sovjetsko zvezo, in ker se je vse 
ponavljalo, smo spet izgubili. Sovjeti so bili še enkrat močnejši od nas -
69:64 (37:33). Georgijevski, Simonović, Jelovac, Knežević, Žorga, Kapičić, 
Bassin, Cosič, Vučinić. Plečaš, Cermak in Rukavina niso zmogli še posled
njega skoka ... 

Ni bilo časa, da bi objokovali tradicionalno drugo mesto v Evropi, čeprav 
smo bili hkrati svetovni prvaki. Pred nami je bil nov cilj - olimpijske igre v 
Muenchnu. Premagali smo Italijo 85:78 in Poljsko 85:64. Potem je prišel 
tragični 29. avgust. 

Kaj se je tisto popoldne dogajalo v muenchenski dvorani za košarko? Naši 
so igrali proti Portoriku in začeli medlo, tako da so Portoričani vodili ob 
polčasu 38:31. V nadaljevanju so se modri popravili in zla.sti po Jelovčevi 
zaslugi povedli 49:48, pozneje pa celo z 8 koši razlike. Na koncu pa so bili 
malodušni, podcenjevali so nasprotnika in so izgubili 74:79. To je bil usodni 
poraz. V dvorani rezultata dolgo ča.sa niso vpisali v veliko turnirsko tabelo. 
Sele čez čas smo nestrpneži izvedeli: Portoričan Miguel Coll je igral pod 
vplivom prepovedanih poživil! To je zanesljivo potrdila kontrob dopinga. V 
MUenchnu tiste dni niso govorili skoraj o ničemer drugem, kadar je beseda 
nanesla na košarko - toda rezultat so vendar vpisali v razpredelnico, suspen
dirali so le Colla. 

Pri naših je prišlo do škandala: igralci niso hoteli igrati naprej, a so jih 
vendar pregovorili. Samo Simonović je vztrajal, da ne bo igral na turnirju, 
kjer igrajo tudi taki, ki jemljejo doping. Po kratkem postopku so ga iz 
Muenchna poslali v domovino, to pa je hkrati pomenilo, da »i je Simonović 
sam zaprl za sabo vsa reprezentančna vrata. 2^cs škoda za tako talentira
nega in kakovostnega košarkarja! 

NaS niso več zmogli dovolj moči, da bi v odločilnem srečanju s Sovjetsko 
zvezo (spet!) še prišli med štiri najboljše. V borbi za peto mesto so se potem 
maščevali Portoriku z zmago 86:70 (za Portoriko ni smel igrati Coll), toda 
veselili so se Italijani, ki so po zaslugi našt^a spodrsljaja prišli na četrto 
mesto, za ZSSR, ZDA in Kubo. 

Sploh je muenchenska košarka postregla s škandali, med katerimi je bil 
razen jugoslovansko-portoriškega najhujši ameriško-sovjetski. Casomerilci so 
namreč v korist Američanov „prigoljufali" tri sekunde, kar je opazilo strogo 
oko generalnega sekretarja Jonesa. Zato so morali košarkarji nanovo na igri
šče in v zadnjih treh sekundah so napravili Američani najhujšo napako: 
pustili so, da so Sovjeti, ki so imeli žogo, izpod svojega koša podali 30 
metrov dolgo žogo pod ameriški koš v roke svojemu najboljšemu igralcu 
Aleksandru Belovu, ta pa je porinil žogo skozi obroč prav tedaj, koje sirena 
zatulila konec tekme. .. Stari lisjak Kondrašin je imenitno izračunal obna
šanje Američanov v teh treh sekundah in tako svoji ekipi priboril zlato -
zmagala je ZSSR z enim samim košem razlike. 

Američani so bili tako jezni, da niso hoteli priti po srebrne medalje. Naši 
so razočaranje topili v upanjih, da bodo končno najboljši v Evropi na prven
stvu v Barceloni 1973. Američani so morah do novega obračuna čakati do 
Portorika 1974. 

V naši reprezentanci je prišlo do zamenjave: Žcravica je prepustil trener
sko mesto Mirku Novoselu, ta pa je brž poklical v izbrano ekipo Beograjčana 
Zorana Slavnića. ise nadaljuje) 

(Potenfrld Maj 

Gostovanje „Komedije" 

Člani zagrebškega gledališča „Komedija" so v nedeljo 
21. avgusta gostovali v Novem mestu. Dali so veseloigro dunaj
skega dramatika Hansa Schuberta „Zašto da se ženimo". Prijet
na, duhovita in v najboljšem primeru razvedrila. Igra ima vse 
odlike, pa tudi vse slabosti dunajskili komediografov, vendar 
uspešno opravi svoj namen: duhovito zabavati. Bila pa je mojstr
sko zrežirana in je ispričala sloves, ki ga uživajo člani zagrebške 
„Komedije" doma, sedaj pa smo jili imeli priliko videti tudi v 
Novem mestu. Naj nam uprava Doma jla tudi vnaprej preskrbi 
takih gostovanj. 

PRETEKLO SOBOTO je šofer Ivan Kalič vozil avto znamke 
„Pionir", last Državnega posestva Snežnik. Na cesti proti Banja 
Luki se mu je med precej hitro vožnjo nenadoma odlomil volan. 
Kaliču je le z največjim naporom in prisotiiostjo duha uspelo, 
da je avto ustavil tik na robo prepada. Da mu to ni uspelo, bi 
zdrvel v prepad in od novega avtomobila bi ostal le kup ruševin. 
Podjetje je šoferja nagradilo z večdnevnim dopustom. 

LETOS SO v naših krajih sadovnjaki lepo obrodili in si obeta
mo dobro letino. Temu je veliko pripomogla tudi večja skrb za 
sadno drevje spomladi, ko je večina sadjarjev očistila drevesa, so 
gnojili in podobno. Sadjarjem bi priporočali, da čimveč sadja 
posuše, ker bodo imeli od tega več koristi, kakor pa če sadje 
sprešajo za mošt, ki nima nobene prave vrednosti. 

UPOKOJEN VDOVEC, trezen — zdrav, brez otrok, brez po
sesti, na deželi žeU spoznati dobrosrčno žensko zaradi ženitve. 
Ponudbe na upravo lista. 

ALKOHOLIZEM HROMI telesne in duševne sposobnosti 
odraslega človeka, a deluje kot strup na mlado in manj odporno 
otroško telo! Matere, vzgojitelji, starši - ne pozabite tega! 

(Iz ix)li:njskega lista 
26. avgusta l')55) 

nsmumau 
umetnina Pred nedav

nim so v Milanu odkrili izredno 
dragoceno umetnino, saj pozna
valci trdijo, da je nastala v „šo
li" slovitega mojstra Leonarda 
da Vincija. Običajno se ob ta
kih prilikah precej pojavijo mo
rebitni kupci in tatovi, toda 
tokrat ne bo „kruha" ne za ene 
ne za druge, kajti umetnina je -
freska na zidu nekega samosta
na! 

UPORNI TUDI KONJARJI 
- Za smetarji, telefonisti in 
prostitutkami so povzdignili 
glas tudi francoski konjaiji. 
Pred znamenitimi dirkami v 
Chantillyju je začelp stavkati z 
zahtevo po boljših plačah 150 
konjarjev in delavcev iz konj-
skili staj. Zategadelj so bile dir
ke odpovedane, konji so se od
počili, stavkajoči pa so pretepli 
tudi nekaj policajev, ki so jih na 
grd način hoteli prisiliti k delu. 
N^bolj prizadeti so bili gledal
ci, ki so že vplačali stavne list
ke! 

VELEMESTNE TEŽAVE -
Zmanjšan priliv sredstev od dav
kov in taks, čedalje več ljudi in 
vrtoglavi stroški komunalnili 
uslug: to so glavni vzroki /ja 
svojevrstne velemestne težave, 
ki najbolj prizadevajo New 
York. Mesto se duši v smeteh, 
kajti sredstev za čiščenje ulič-
nili smetnjakov ni dovolj. Zato 
ob policajih, gasilcih in učiteljih 
najpogosteje zapuščajo delovna 
mesta tudi smetarji. Ncwyorča-
ni zoper to protestirajo na „iz
viren" način - na ulicah zaži
gajo „gore" smeti! Kam bo to 
pripeljalo, se še ne ve! 

LOČITVENA VSOTA 
Sodni postopek /a razvezo za
kona je sprožila peta žena zna
nega filmskega režiserja Johna 
llustona. Taje njen tretji mož. 
Celestp lluston se hoče ločiti 
zaradi moževe „duševne oknit-
nosti in trdo/ivosti (!)", /a od
škodnino pa zahteva do
larjev na leto. Zakaj samo in 
prav toliko ob tako bogatem 
možu. ni pojasnila še nikomur. 

KRIZA IN MINI KRILA 
Neki angleški psiholog jc ,,iaz-
vozlal" odnos med trenutno go
spodarsko krizo na Zahodu in 
tem, da ženske čedalje redkeje 
nosijo mini krila. Po njegovem 
je to takole: Ko stvari nasploh 
krenejo slabše, se ljudje (tu naj
brž misli ženske) povlečejo va
se, pred stiskami se zapirajo 
tudi tako. da se oblačijo v dalj
še obleke, ki skiivajo lejo. Ce je 
res tako, si moški lahko spet 
obetajo ,,pašo za oči" tedaj, ko 
bodo mimo težki časi gospodar
ske kri/e. Bomo videli! 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. 

Ljudstvo se jim smeje v obraz 

(Napravili so) liberalci shod v 
Črnomlju, ki se je slaoo obnesel. Pred shodom 
so ljudem takorekoč vsiljevali zastave, naj jih 
nataknejo na hiše, da bi poviševale njih slavo, a 
nataknili so jih samo liberalci. Na shodu niso 
govorili nič tacega, kar bi bilo potrebno in Belo-
kranjcem v korist, ampak so samo zabavljali čez 
duhovnike, posebno čez kapelane, pogrevali sta
re, stokrat ovržene puhle fraze, da vera ni v 
nevamosti, da so oni dobri kristjani, ker so 
krščeni. Hvalili so sebe, koliko so storili za ljud
stvo, da je dolenjska železnica njihovo delo itd. 
Toda ljudstvo se jim je smejalo v obraz. Nihče 
ni ploskal m živijo vpil govornikom, nego samo 
nekaj najetih kričačev. 

(Ponarejene krone) se širijo pone
kod. Narejene so iz svinca in se lahko od pravih 
razločujejo. Občinstvo naj pazi, da se ne ogolju
fa. 

^ r 

i: 

(Opazilo se) je. da naše prostovoljno 
gasilsko dmštvo le / najhujšim naporom more 
vstreči svoji prostovoljni težavni nalogi. V/iok 
temu je,'da manjka delavnih moči. Vso dolž
nost dvema gospodoma naložili jc preobilo in 
prehudo in ni čuda. če se hočeta znebiti odgo
vornosti. Pri gasilcih mora obstati močno jedro 
domačih v Novem mestu stalno bivajočih čla
nov. kar pa sedaj ni. 

(Svarilo!) Kedor si mish po Anton Mav-
seiju i/ .Št. Rupeita kak vodnjak narediti ali 
popraviti, naj se prej črno na belem / njim po
godi, da mu slednjič ne napove svoj notarski 
račun, kakor ga je napovedal v /ačiulenje dve
ma v Smarjeti: .^0 goldinaijev /a (> dni in S.S 
goldinarjev /a IX ilni in to samo /a delo! 

(I/ IX)I I NJSKIII NOVIC 
I septembia IK')*?) 

Avtogram 

bolnega srca 

Se da bolezen arterij in 
sca razbrati z mečice? 

• V sdcladnici ljudske mod
rosti leži tudi pravilo, da 
guba v ušesni raečici pomeni 
resni znak za nevarnost 
sr2nih bolezni. Zlovešča 
gubica se v leće od dna ujeaa 
prdco «de mečice, pojavi pa 
^ vetifc» pred dr^inš zariu, 
ki garore, da 3 src^ nek^ 
nt v reda. Stiokiivujaki neke 
an^te^e fcltitikc so ddoiili, 
da bodo pr^erili, kt^ko res
nice je v nenavadni gabid. 

Dolge dneve so preveijali 
paciente, ki so prihajali na 
kliniko zaradi težav s srcem 
in žilami. Od 121 oseb, pri 
katerih so med pre^edom 
ugotovili bolezni srca in o&-
Ija, jih je kar 120 imelo na
brano mečico. 

Jack Stemlieb, vodja po-
daisa, je po končanem delu 
izjavil, daje sicer dejstvo po
vezave med boleznijo srca in 
ožilja z ušesno gubico stati
stično neovr^jivo dokazano, 
vendar pa do^ja, da to še 
ne pomeni, da je guba po
vsem zanesljiv zi^ za obo
lenje. Vsekakor pa je eden 
od znakov, ki skup^ z dn^i-
mi lahko zdravniku veliko 
pomaga pri določanju bolez
ni. 

Stemlieb razlaga nastanek 
ušesne gube tako: ušesna 
mečica je edini del ušesa, ki 
e brez hrustančne opore. 
Zaradi tega je možno, da za
radi ob<4elih žil ušesna školj
ka dobiva manj krvi, mečica 
pa pomanjkanje najprej ob
čuti in se zguba. Arterijske 
bolezni so v tesni povezavi z 
boleznimi srca.' 

Seveda pa obratno dejst
vo, da gube v mečici ni, ni-
ukor ne pomeni, da je z ži
lami In sroem prav vse v re
du ... 

Rešitev prejšnje križanke 

»Dolenjski list« 

v vsako družino 

Beračev zdaj nI!? 

Ze lep čas učeni ljudje to
žijo, da imamo nekakšno 
krizo, ki je kriva za vse večje 
varčevanje. Kaj je kriza, ne 
bi mogel natanko povedati, 
vem pa, da mora biti v soro
du s križi in težavami. Te 
dobro poznam, saj se jih 
otepljem od takrat, ko še ni
sem poznal Dunaja in ne sli
šal za Brdavsa. 

Vrstili so se dobri in slabi 
časi, vendar nikdar nismo 
bili brez beračev. Eni so be
račili, ker so izpibili zdravje 
v vojnah, drugi pa so bili re
veži od mladih nog. Največ 
je bUo starih hlapcev in de-
kel, ki so jih nehvaležni go
spodarji pognali od hiše. 

Ljudje so dobro poznali 
svoje vaške ali občinske re
veže. Dajali so jim stare ob
leke, hrano in dobrote ob 
praznikih, ohceti ali žegna-
nju. Dandanes takih beračev 
ni več videti. Le tu in tam je 
srečati kakšnega potepina, 
ki ne more dolgo ostati na 
enem mestu, ali pa pijano 
nadlogo, ki v krčmi dreza 
goste v rebra, da bi mu dali 

za pijačo. Zgodi se, da se v 
kakšni zakotni vasi polomi 
telica ali krava in pogine še 
preden dobijo mesarja. Ta
krat dobri sosedje meso raz
kosajo in ga prcniajajo po 
bližnjih in daljnih vaseh. 
Vsak nekaj prispeva, da po
maga človeku v nesreči, ako-
ravno potlej marsikateri vrže 
meso mački ali psu, namesto 
da bi ga skuhal v lonm. 

Akoravno ni več pravih 
beračev, slišimo marsikoga 
tako tarnati, da bi mu člo
vek natresel nekaj novcev v 
klobuk, če bi mu verjel. 
Vendar to še ni najhuje. Vse 
večkrat se po povodnjih in 
potresih iz drugih daljnih 
krajev priklatijo nekakšni si
romaki, ki molijo oguljene 
papirje pod nos in se zakli-
njajo, da so zavoljo nesreče 
prišli ob vse imetje. Ljudje 
jim kajpak dajo novce. Ne 
vedno zato, ker se jim člo
vek smili, ampak zavoljo te
ga, da se ga čimpreje odkri-
žajo. 

MARTIN KRPAN 

Vrečke in druga plastična em
balaža je hudo trdovratna in 
skoraj neuničljiva. Celo bakteri
je se je nočejo lotiti. 

Se bomo dušlli 

v plastiki? 

Izumili so plastiko, ki se v 
petih letih razkroji 

Človek že težko najde pro
stor, kjer bi ga ne srečal vsaj 
kakšen odpadek. Ce ne druge
ga, bo naša civilizacija bodočim 
arheologom zapustila cel kup 

-plastičnih folij, steklenic, škatel 
in ostale krame, ki je izredno 
odporna proti razkrajanju. Pla
stika lahko v zemlji vzdrži sko
raj neomejen čas. 

Da se čez čas ne bi dušili v 
odpadkih, znanstveniki vsega' 
sveta poskušajo najti take pla
stike, ki bi se po uporabi na 
smetiščih razkrojile. Nemški 
strokovnjaki so že izdelali pla
stiko, ki se pod vplivom ultra
vijoličnih žarkov razkraja. Izum 
se ni obnesel, saj sonce ne razli
kuje med še uporabnimi in že 
izpraznjenimi vrečkami ali ste
klenicami. 

Britanski strokovnjaki' so 
zato prišli na dan z novo rešit
vijo. Izdelali so plastične vreč
ke, ki se po petih letih same 
razkrojijo. Izumitelj nove pla
stične embalaže Gerald J. C. 
Griffin pravi, đa gre za čisto 
majhno skrivnost: dodali so ne
kaj čistega škroba v polimere 
ter tako vnesli v plastično maso 
ogljik, kisik in vodik. Iz take 
plastike izdelane vrečke pred
stavljajo vir hrane za zemeljske 
bakterije, ki v nekaj letih vreč
ke povsem razkroje. 

Prednost nove plastike pa ni 
samo v tem, da bo pomagala 
Očistiti svet navlake. Industrijal
ci bodo radi posegli po nji pred
vsem zaradi tega, ker so pred
meti izdelani iz nove plastike, 
cenejši. 
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ivela je v opičjem tropul 

^3 bi lahko napisala doktorsko disertacijo, se je mlada znanstvenica odpravila v 
•ženijo in preživela 16 mesecev med pavijani — Odkrila je, da nekatere stare 

postavke ne drže ^ 

Bor! 
Še lev v frankfurtskem | 
skem vrtu ni zdržal vroČJ^j 
prav je znano, da 
marajo vode, je lev zlezel j 
njak. 

Vendar brez žrtev ne & 
ulicah severnih mest lju<ojji 
dlevajo, bolnišnice pa se r, | 
z bolnild. Pripetil se je,tu!j I 
tragičen dogodek: štirih3 I 
ček se je izgubil med P * * 
nimi avtomobili in I 
ne in razbeljene P' | 
umrl ... )>' I 

Kdo bo po vsem tems J 
verjeti metereologom, ^ 
jo, da je sedanji vroč"1 

resen znak, da prehajam 
dobje ohlajevanja zemeJj 
podnebja in da bodo 
leta tudi bolj deževna. 
bila dosedanja. Znanos ^ 
tako - ljudje pa druga^'' L 

Pavijani so zelo razširjena 
^sta opic na afriškem konti
nentu. Prebivajo skoraj v 

območjih Afrike, od 
ttiopije do Rta dobre nade, 

gozdnih do polpuščav-
skih predelov. Večkrat so jih 
^ preučevali, a vendar nji-
novega življenja do podrob
nosti še vedno ne poznamo, 

eliko je k poznavanju teh 
ružabnih opic prispevala 

^^^ologija Shirley C. 

2a svojo doktorsko diser

tacijo je ta Američanka pre
živela celih 16 mesecev ob 
jezeru Elmenteita, ki sicer 
slovi po številnih flamingih 
in pelikanih. Preučevala je 
enega od devetih tropov pa
vijanov v tem okolju. V ta 
namen je najela stavbo čr-
palne postaje, kjer se je iz
brani trop 61 pavijanov naj
raje zadrževal. Sledila jim je 
dan za dnem in preučevala 
njihovo družabno življenje. 
Opice so se je tako navadile, 
da so jo sprejele za skoraj 

^ Študiju pavijanov je Strumova morala prehoditi mno-
8e kilometre v tropu, ki jo je imel že kar za svojo. 

enakovrednega člana svojega 
tropa-

Znanstvenica je najprej 
ugotovila, da stare teorije o 
vladavini samcev v tropu ne 
drže. Čvrsto vez in jedro tro
pa tvorijo samice in njihovi 
mladiči. Družinska vez veže 
predvsem samice, medtem 
ko se samci potepajo iz ene
ga tropa v drug. Zanimivo je, 
da mladič tudi potem, ko 
odraste in ne potrebuje ma
tere, do nje ohrani dmgačno 
vedenje kot do drugih čla
nov tropa. „Družinski člani" 
se več družijo med seboj kot 
z ostali opicami. 

Pavijam veljajo po študiji 
Strumove tudi za zelo prila
godljive, čeprav je opazila, 
da so si pridobili novih izku
šenj v odnosu do ljudi. Ljudi 
soo se pričeli bati in že sarn 
pogled v njihove oči jim po
meni grožnjo. Avtorica štu
dije je zato morala vedno 
gledati s povešenimi vekami. 
Opazila je tudi zanimivo dej
stvo, da si opičje matere kra
dejo otroke. 

Shirley Strum se namera
va v Kenijo čez čas spet 
vrniti. Upa, da ji ba uspelo 
dokončno raziskati skriv
nost teh nenavadnih opic. 

Metulji ustavili 

delo in delavce 
Hitreje, kot so pričakovali stro

kovnjaki, je meglica začela svoj ne
varni pohod iz Vcmodine v severo
zahodno Srbijo. Metu^i te vrste so 
nevarni za polja detelje, sončnic in 
za diuge posevke. Njihove gosenk;e 
namreč požrejo vse, kar ie zelenega. 
Loti^ se kakšnih štiridesetih vrst 
rastlin, listov paradižnika, laompirja 
in koruze, jedo pa celo zelen krom
pir. 

Na ulicah mest v severozahodni 
Srbiji: Sabcu, Valjevu, Titovem' 
Užicu, Vladimirovcu in Ubu plešejo 
roji metuljev okrog luči, padajo na 

in neredko zastrejo vetrobran-
ska stekla avtomobilov. Povsod so 
ustanovili posebne strokovne štabe 
za boj proti tem metuljem. 

Sedaj so napadli Beoaad z okoli
co, Kragujevac in vso Sumadijo in 
po zadn^h TOročilih ne bo prizane-
seno niti Nišu. Kemična industrija 
2^rka v Sabcu sporoča, da je sre^ 
stev proti tem škodljivcem dovolj in 
da ni vzroka za preplah. 

Uslužbenci trgovsk^a podjetja 
Nama v Sabcu pred dvema dnevoma 
niso mogli začeti dela, ker se je na 
vrata in stene skladišča, dolgega več 
kot 150 metrov, ponoči prUepilo 
več tisoč metuljev. Ko se je metlica 
preselila iz Sab^ v Valjevo, zjutraj 
avtomobUisti niso mogli odpeljati, 
prq so se morali znebiti metuljev, 
lemnorjavi metulji so zasedli izlož
be trgovin in še posebej valjevsko 
vcleb^ovnico. Skozi okna prodrejo 
tudi v stanovanja. 

• (Po „Večeru") 

Riše in piše: 

MED SVETIIN/H KRAVAMI 

i 
m 

27. Refenu! Oteta v W|',^s, 
Naša junaka sta zdrk1 v». L 1,1 veter 

jo /aloputnil vrata /,a a nu 

Tišina. Zatohli somrak f /J ' 
Počasi počasi se je K, je m" . s,ajalo jc 

vprašanje: odkod rak*1* Ha (>nia vrtal 
v sivo davnino . . • . ,lu • • • 
Glasovi upora odmc^Sjujfl f0 jo >ia oko
vana vrata. Vrata se v<^ 1^- oteson v*. 'CRon se 

prihuljeno plazi k raketi sredi dvorišča. Motoiji zahru-
mijo ... 

Paradižniku je v hipu vse jasno! 
„V Mount Everest se je zakantal Potegon!" je 

vzkliknil in skočil na noge. Otipal je stikalo in medla 
svetloba je oblila notranjost. 

Zares, Potegon je sedel na komandnem sedežu, trd 
in leden, obrobljen z ivjem od peta do gbve. Paradiž
nik je poiskal vzvod, ki o^eje notranjost. Zaspani 

akumulatorji so pognali v tek kalorifeije, živo srebro 
se je pričelo dvigati in na sedežu se je zganil baron fon 
Potegon, nerodni šofer rakete, ki je stoletja zamrznjen 
čakal na ta trenutek ... 

„Kaj takega!" se je slednjič razgibala še Klara in hip 
nato že lahko občudujemo vse tri junake, kako si se
gajo v roke, kako mahajo z rokami in kako slednjič 
stikajo po hladilniku. 

Takole srečanje je bilo vsekakor treba proslaviti! 

Dr. B020 OBLAK 

Strupene 

živali 1.1 

Sedaj, ko uživamo sredi poletja zaslužen dopust in smo 
tako ali drugače v tesnejšem stiku z naravo, imamo vse 
možnosti, da nas poleg uživanja v njej in prijetnih doživetij 
doleti tudi kakšna neprijetnost. Čeprav so nevarnosti od 
strupenih živali redke, nam vendar lahko vsaj začasno pokva
rijo razpoloženje ali pa nas celo polože za nekaj časa v po
steljo in zdravniško oskrbo. 

Čebela, osa, sršen spadajo med kožokrilce in jih vsakdo 
pozna. Že iz šole vemo. da čebela plača svoj pik z življe
njem, ker ima.zazobce na želu in ga iz kože ne more več 
potegniti. Ose in sršeni teh zazobcev nimajo in zato lahko 
veselo pikajo še in še. Pik teh živalic povzroči močno bole
čino na mestu pika. Pičeno me^to oteče, je rdečkasto, v 
sredi je bela pika. Peče in srbi lahko do dva dni. Nekateri 
ljudje so na te pike občutljivi, pri njih se pojavi še mrzlica, 
vročina, glavobol, koprivka in otekline. V takem slučaju bo. 
le zdravnik lahko uspešno hitro pomagal. Sicer pa namažemo 
pičeno mesto s kortizonskim ali antihistaminskim mazilom, 
oboje se dobi le na recept. 

Obad spada med dvokrilce, muhe. Je lahko zelo nadležen. 
Prav sem spadajo tudi komarji, kdo jih ne pozna? Njiliov pik 
je manj nevaren kot so piki kožokrilcev, je pa tudi prav 
zoprn. Pičeno mesto lahko, močno oteče, skeli in srbi. Po
maga enakcrmazilo kot sem navedel zgoraj. 

Edini naš strupeni pajek, ki mu učeno pravijo chiracan-
thium punctorium, je mmenkasto rjav, ima jajcu podoben 
trebuh, dolge dlakaste noge. Živi na prostem in v hišah. 
Strupena sta samec in sainica. Zaide lahko v čevlje in potem 
piči pri obuvanju. Na ugrizenem mestu se pojavi bolečina, 
rdečina in oteklina, velikokrat pa še splošna slabost in 
mrzlica. Pomagal bo uspešno le zdravnik. 

Nekatere dvoživke imajo v kožnih žlezah strupene snovi, 
ki v stiku s človeško kožo ali sluznico povzroče neprijetna 
vnetja na mestu dotika. Take dvoživke so močerad, pupek, 
krastača. Mazanje vnetih mest z ustreznimi mazili kmdu pre
žene vnetje. 

Naši strupeni kači sta modras in gad, vsakdo ve zanji. 
Modras je dolg do 1 m in ima na koncu gobca značilen roži-
ček. Sicer pa je glava srčasta s temno risbo v obliki lire. Gad 
ima bolj široko in okroglo glavo in ob zgornji čeljusti belka
sto progo. Dolg jc do 75 cm. Oba, modras in gad imata 
značilen zožen vrat in na hrbtu temno cikcakasto progo, ki 
ima pri gadu šilaste ogle, pri modrasu pa ne. Barve sta od 
sivkasto zelene do rjavkasto rdeče. Modrasov pik je precej 
bolj strupen kot gadov, vendar sta oba potrebna vse pozor
nosti. Za ugriz strupenih kač so najbolj občutljivi otroci in 
stari ljudje, nikakor pa ga ne smejo zanemarjati ali omalova
ževati tudi drugi. Takoj po ugrizu začuti pičeni močno bole
čino, ki se širi hitro po udu naprej, saj je človek največkrat 
pičen v nogo ali roko. Okončina toialu močno zateče, vča
sih v 1 uri do dvojne debeline. Oteklina postane rumenkasta 
in modrikasta, značilne so modro rdeče lise. NajbHžje bez
gavke otečejo. Na mestu ugriza sta dve 6-10 mm vsaksebi 
točkasti ranici, ki morda tudi krvavita, včasih sta zraven še 
dve od rezervnih zob. Bolniku se stanje hitro slabša. Postane 
mu slabo, drhti, pojavi se vrtoglavica. Utrip postane hitrejši, 
dihanje težko. Začne bmhati, včasih dobi še drisko. V naj
težjih primerih izgubi bolnik /avest. Nujno je, da bolnika 
čimprej vidi zdravnik. K njemu ga je treba prenesti ali pre
peljati. Vsako gibanje in hoja sta prepovedana, ker s tem 
pospešimo kroženje strupa po telesu. Torej, strogo mirova
nje! Pičeni ud je treba takoj zažeto prevezati med rano in 
srcem, da koža pod prevezo pomodri. 

(nadaljevanje prihodnjič) 

kmetovalci! 

Poleg traktorjev in drugih kmetijskih strojev dobite pri nas še 
posebno ugodno nakladalne prikolice „senator" 22 m3 na 
kredit in z znižano ceno. 
Ventilatorje za sušenje sena 800 mm, preizkušene v institutu 
in v praksi — s sondo in načrtom, dobite za 5.950,00 din, ter 
molzne stroje vvestfalija po 9.800,00 din in 10.500,00 din. 

Obiščite nasP Kmetijska zadruga „Sloga" Kranj 
(pred mlekarno Čirče) 
Telefon 064—21—545 

Vse cenjene kupce gradbenega materiala obvešča
mo, da smo znižali prodajne cene našim betonskim 
zidakom. 
Na zalogi imamo vedno dovolj kvalitetnih betonskih 
zidakov vseh dimenzij, ter se za nakup priporoča-

„S.AVA" 
industrija gradbenega materiala 

KRSKO 

Ljudje medlij 

na ulicah^ 

Vročinski udar je predi* 
nik ohladitve podneb) 

Vse se je začelo, ko so*l 
prli popki rož in drevja že« 
ca februaija v Angliji in #1 
Franciji. Prvi preroki so 0' 
zmajevati z glavami, češ, n* 
dobrega se ne obeta & 
Evropi, za katero sicer velj-
je bolj zmrzljiv in deževen 
del sveta. Potem je vretf| 
igralo nenavadno burko, 
šne ljudje ne pomnijo. 

Suho in vroče vreine je ^ 
njake povsem presenetilo^' 
gleški policaji so prvič 1 

zgodovini sneli kravate in^ 
vali slavno tradicijo bor 
počutju. In medtem k°" 
Moskvi, ki je sicer v ^ ( 
avgustu poznala pasjo vro- , 
ljudje poiskali zimske pl®^ 
radi nenadnega mraza, s'j ; 
prebivalci Bruslja brez Pre 1 

kov metali v hladne valov ^ 
nala, za katerega pravijo. ^ 
najbolj onesnaženi v0^.. 
vsej zahodni Evropi. 
iz dneva v dan namakajo ̂  i 
njakih in v umazani Seini,/*. j 
nalni Angleži pa varčna 
vodo tudi tako, da P"P°|j 
kopanje v dvoje, kar bor j 
galo vzdrževati tovarištvo * | 
žini - vsaj tako pravijo, *, 
bijo, naj se dva drenjatav 

kadi. 



Zavrti, ne pa odpisani 
Kako bo z načrti brežiškega „Siovina' 

Stabilizacijski ukrepi so ob
sežne načrte te delovne organi
zacije ta čas nekoliko zavrli, 

POTROŠNIKI SO 
ZADOVOLJNI 

Kaj pomenijo primerno ureje
ni prodajni prostori, dokazuje 
tudi prinier brežiške „Kozmeti
ke", v kateri se je obisk pol leta 
po otvoritvi močno povečal. 
Okusna urejenost in precejšnja 
izbira lažje „odpira žepe" za le-
potila, marsikdo pa seže tudi TO 
zlatnini urah in spominkih. Da 
bi se poslej kupcem še bolj pri
bližali, nameravajo zaposliti še 
strokovno kozmetičarko, ki bo 
lahko vsakomur svetovala, kaj 

ynaj kupi. ^ 

NQVO V Brežicah 
POSLEJ SE HITREJE - Zastav

ljeni program posodobitve občinske
ga cestnega omrežja bodo lahko po-
dej še hitreje uresničevali. Cestna 
služba je namreč minuli teden dobi
la iz tovarne „14. oktober" naroče
ni vibracijski valjar, tako da bodo 
dela poslej še hitreje potekala. 

PONOVEN POSKUS - Zavod za 
kulturo bo v sezoni 1975-76 ponov
no popestril gledališko življenje v 
občini. Te dni že pripravljajo nov 
dedališki abonma, programe, ki jih 
bodo ponudila na^ (K)klicna^ledali-
šča, pa bo pr^ledala posebna komi-
aja, v kateri naj bi prevladovali gle
dalci. 

2IVAHNA DEJAVNOST - Bre
žiška podružnica avtobusnega pod
jetja SAP vzdižuje s petnajstimi 
avtobusi ta čas kar 22 rednih prog, 
tako da zabeležijo vsak dan okoli 
180 prihodov in odhodov.-Njihovi 
šoferji ivevozijo na dan poprečno 
3.500 kilometrov in prepeljejo do 
4.500 potnikov. Ker navd na sred
stva javnega prevoza nenehno nara
šča, načrtujejo nekaj novih prog, 
stare pa nameravajo še okrepiti. 

BREaSKE VESTI 

venikr pa to ne pomeni, da so 
se jim odrekli. 

Pri brežiški železniški postaji 
namreč že zaključujejo prvo in 
drugo stopnjo gradnje, tretja pa 
bo za nekaj časa odložena. V 
nove prostore so že preselili 
skladišče, polnUnico, predelavo 
grozdja, vinsko klet pa tudi pro
dajo. Poleg tega so v minulem 
let«u pri svojih kooperantih po
sodobili 65 hektarov vinogra
dov. Ker je bila ta obnova na 
manjših površinah in raztrese
nih kompleksih, bodo poslej 
skrbeli za posodabljanje večjih 
površin v „enem kosu". 

Trenutno je največja površi
na v zasebnem sektorju kar 12 
hektarjev, tako pa bi radi zdru
žili tudi vinogradnike na ob
močju Sromelj in Pišec. Tudi v 
lastnih vinogradih nadaljujejo 
obnovo, v katero sodi tudi za
menjava starih grozdnih sort z 
novimi. 

Ž. ŠEBEK 

KOLIKO BO 
„ZELENEGA ZLATA"? 

Brežiška „Agraria" ima 
zasajen hmdj na okoli 33 
hektaijih površine in so ga 
že pričeli obirati. Četudi 
ocenjujejo tokratno letino 
kot poprečno, računajo, da 
bodo obrali od 40 do 45 ton 
„zelenega zlata". Pri delu bo 
ponovno pomagal obiralni 
stroj, še vedno pa bodo po
trebovali okoli 250 delavcev. 
Ker so na območju brežiške 
občine temperature v po
prečju za 1 stopinjo višje 
kot v slovenski domovini 
hmelja v Savinjski dolini, 
imajo pred tamkajšnjo letino 
5 do 6 dni „v dobrem". Si
cer pa v podjetju niso zado-
vdjni z odkupnimi cenami, 
za - katere pravijo, da niso 
več rentabilne. Zato bodo 
sedanje površine v prihodnje 
ostale enake, ali pa naj bi jih 
postopno celo zmanjševdi. 

List za vsakogar 
»Dolenjski list« 

„Adijo pa zdrava ostani..Na sliki so fantje, ki so se te dni v 
Brežicah pojoč in vriskajoč poslavljali pred obodom k vojakom. 
Njihov okrašen kmečki voz seje spotoma ustavljal pred gostilnami, 
da so rekruti potem še bolj pogumno zapeli. (Foto: Teppey) 

V spomin na včeraj - za jutri I 
Zgledna skrb za obeležja NOB na območju senovske krajevne organizacije ZB 

„Borčevska organizacija se stara," so dejali že na zadnji letni 
skupščini senovske krajevne organizacije ZZB NOV, ki zajema tudi 
nekdanje borce in aktiviste z območja koprivniške krajevne skup
nosti. Za vse torej ne morejo več poprijeti sami, marveč jim je in 
bo tudi vnaprej dobrodošla vsakršna pomoč mlajših. 

To velja tudi za skrb za obeleža, da poslej čuvajo tc svetinje in skrbi-
spominske ptošče in spomenike do- jo zanje, saj morajo ostati trajna pri-
godkom in padlim v NCB, ki jih je ca na žrtve v najtežjih dnevih naše 

To velja tudi za skrb za obeležja, 
spominske plošče in spomenike do
godkom in padlim v NCB, ki jih je 
na tem področju precej in ki najzgo-
vorneje pričajo o velikem prispevku 
rudarskega Senovega in njegove 
kmetijske okolice k naši skupni 
zmagi nad fašizmom in nacizmom. 
Zato so na skupščini sklenili popro
siti delovne kolektive in ustanove, 

Krške novice 
KMALU NARED! - Dijaki „Šol

skega centra" bodo kmalu po začet
ku pouka dobili še pravi športni 
park. Zemeljska dela zanj so že za
ključili, čakajo pa še na asfalt za 
igrišča rokometa, košarke in odboj
ke. Sicer pa bodo okoli igrišč uredili 
še tekaško stezo in manjšo naravno 
tribuno. 

DOBRODOŠLE NOVOSTI - V 
posebni šoli bodo poslej delovni po
boji precej boljši. Te dni so v poslop
ju uredili centralno ogrevanje, ome
tali zunanje stene, prebelili notra
njost, povečali okna in nakupili ne
kaj opreme. Ko bo v kratkem v šol
ske klopi sedlo nekaj manj kot 100 
učencev, bo ustandva tudi kadrov
sko ojačana, saj so nedavni razpisi 
zagotovili tri nove delovne moči. 

SE ENA NOVOST - Tudi ta je v 
šolstvu. Krški „Šolski center" name
rava pripraviti prvič pouk s „poseb
nim programom" za tretji razred 
strojne TsS. Vanj se lahko vpišejo 
dijaki, ki so uspešno končali poklic
no šolo kovinarske smeri. 

KMALU KONEC - Za plavalce 
„Celulozarja" se bo poletna tekmo
valna sezona končala to nedeljo in 
sicer z udeležbo mlajših pkinirjev 
„B" skupine na državnem prvenstvu 
v Dubrovniku. Za starejše plavalce 
pa je za konec prvega septembrskega 
tedna na vrsti še člansko in mladin
sko republiško prvenstvo. 

da poslej čuvajo te svetinje in skrbi
jo zanje, saj morajo ostati trajna pri
ča na žrtve v najtežjih dnevih naše 
narodne zgodovine. 

In kar so sklenili, to so senovski 
borci tudi storili le V nekaj mesecih. 
Že na osrednji slovesnosti ob ko-
privniškem krajevnem prazniku je 

PET MEDALJ 
ZA DVE SESTRI! 

Na minulih republiških prven
stvih za starejše in mlajše pionir
je „C", sta se med Celulozarje-
vim zastopstvom najbolj odliko
vali sestri Tončka in Branka Ška
far. Prva je pri pionirjih C osvoji
la dve zlati in eno srebrno, Bran
ka pa pri starejših eno srebrno in 
eno bronasto medaljo. 

Stojan Sibila v imenu borčevske or
ganizacije slovesno podelil šestim 
kolektivom „patronatne listine" v 
zahvalo za sprejeto častno obvezo. 
Senovska temeljna organizacija 
združene^ dela „Metalne" je pre
vzela skrb za dve obeležji na parti
zanskih Lošcah in za spomenik pri 
starih rudniških delavnicah; kolektiv 
„Lisce" za ploščo na Jevši, rudnik' 
bo skrbel za osrednji spomenik na 
Senovem, tamkajšnja „Ambulanta" 
za obeležje pohodu V. divizije", 
„Bohor" obrat gozdn^a gospodar
stva, za bolnišnico na Bohorju, uči
telji in učenci koprivniške osnovne 
šole pa za dve tamkajšnji obeležji. 

Ž. SEBEK 

DVA VZPONA 

Planinska skupina v tovarni celu
loze in papirja „Djuro Salaj" je po 
času od ustanovitve še zelo mlada, a 
zato pri delovanju nič manj uspešna. 
Vrhunca letošnje izletniške sezone 
sta bila vzpona na Triglav, in prvič 
na tuje, na najvišji evropski vrh 
Mont Blanc. 

Gradnja bodoče tovarne celuloze v Krškem dobro napreduje. Z njo 
se bo „Celuloza" Krško uvrstila med evropske in svetovne velikane. 
(Foto: Teppey) 

Krmelj: prodreti v vrli in v njem ostati 
Krmeljski rokometaši pripravljeni za boje v republiški ligi 

V sevniški občini sta dva rokometna „Olimpa". Nesporni vrh je 
seveda v Sevnici, nič manj z^rizeni, če ne še boli zaradi slabših 
možnosti pa niso Krmeljčani. Le-ti so se pred ne^vnim vrnili z 
enotedenskega treninga na Mirni. 

skem stadionu niso prav nič zaosta
jali za tistimi, kadar gre za odločilne 

Trenirali so v polni sestavi: 14 
članov in dva najboljša mladinca. 
Trener inž. Papež jim je predpisal 
naporen trening, tako da se za ko
panje v mirenskem kopališču ni bilo 
dosti časa niti volje. Starti na po
samezne žoge na mirenskem šol-

DOVOLJ VISOKO 

Ko so se na pobudo sevni-
ške KS pred dvema tednoma 
sestali predsedniki in tajniki 
KS v občini (tri KS so manj
kale), sta predsedujočo ob 
odstotnosti občinsidh mož 
skušala ugotoviti, s kolik
šnim zahtevkom se je po
samezna krajevna skupnost 
udeležila občinskega nateča
ja za denar. Predstavniki po
sameznih krajevnih skupno
sti so bolj ali manj pogumno 
klicali svoje številke, pred
sednik krmeljske in šentjan-
ške KS pa sta se diplomat
sko izvila, da pač ne vesta 
zneska, ker je številke pri
pravljal predsednik odbora 
za modernizacijo ceste Trži-
šče-Krmelj-Šentjanž, ki ga 
seveda ni bih rui sestanku. 
Analitika občinske skupšči
ne Ljuba Motoreta seveda 
tudi ni bilo, saj se je udeležil 
planinske odprave na Mont 
Blanc, pred tem pa je v svojo 
mizico zaprl vse prijave za 
natečaj. Pravijo, da so višine 
zahtevkov tolikšne, da je 
Motore za pregled nad njimi 
izbral ravno dovolj visok 
gorski vrh! 

Sevniški paberki 
NISO JIH POVABILI - Krmelj

ski rokometaši so se v precejšnjem 
številu odpeljali na tekme Lovreko-
vega memoriala v Sevnici. Igro so 
spremljali le od strani, prav lahko bi 
tudi igrali, saj je ekipa ^stanja svo
jo udeležbo odi^vedala nekaj dni 
preje. Vse s)cupaj je bilo precej po
dobno snubljenju kmečke neveste: 
ona bi rada, tant je za to, ni pa me-
šetarja. Gorovo je, da ugled memo
riala ne bi trpel, če bi pritegnili 
srčno ekipo iz nižje lige! 

NI KOSCA — Posebno Smarčani 
oimzarjajo na ozka grla na Smarski 
ulici, odkar je odprt nov most. Cesta 
je ostala ista, prometa, predvsem 
težkih tovornjakov, je vse več, ptoč-
nika za pešce pa seveda nL Tudi de-
l^ati občinske skupščine so se že 
razburjali. Opozorila, posebno dok
ler ne pride do težje nesreče, so vse
kakor na mestu, kar bi bila tudi kak
šna kosa za raznovrstno visokorasle 
zeli v ovinku za Gračnarjem. Pa naj 
še kdo reče, da ni prostora! 

prvenstvene žoge. „Nič nenavadne
ga," je dejal predsednik krmeljske* 
rokometnega kluba Zvone Hočevai-
Ce so fantje s čim zadovoljni, so^ 
njim. „Trdna uprava nam je še 
potrebna, želeli bi le, da bi s taksno 
vnemo delali še ostali člani klubske 
uprave," so zatrjevali venglai Lam 
v zasavski ligi niso izgubili niti 
tekme. Letos se bodo v drugi repuo' 
liški ligi srečevali s klubi, ki imajo W 
seboj tri - in večkrat močnejša n*«" 
sta, kot je Krmelj. To se seveda nc 
pozna le pri števUu navijačev, tei^ 
več predvsem pri gmotni podpon 

Večina fantov v krmeljski ek^' 
dela v Metalni. Kolektivu so hval®*' 
iri, ker so jih pustili na skupen ti^ 
ning, čeprav bi jih ta hip potrebovan 
tudi v tovarni. Predno so odšlii ^ 
slišali marsikak očitek: češ, čef" 
trening in še to zdoma! Na Mirni * 
živeli poceni, marsikateri je zatv 
val, da ga v Krmelju stane dan 
življanja več. Mirenski šoli so hval®* 
ni za dobro hrano in sptoh kar n*)" 
boljše pogoje treniranja. 

A. ŽELEZNtf 

IZBRAN 
SODNIŠKI ZBOR 

v soboto je bilo v Sevnici na 
svetovanju okrog 40 rokometni" 
sodnikov iz vse države. Domači 
kometni klub je bil dober gostite? 

MTKH i 

s/ 

Krm^ski rokometaši so pripravljeni za naporna jesenska tekmp^ 
nja. Tudi tovarištvo je na zavidljivi ravni. Ždijo tudi kar najv^ ^ 
podpore pri svojem občinstvu. Posnetek je s treninga. 

Delavci podpirajo stabilizacijo 
Izvršni odbori krajevnih konferenc ugodno ocenjujejo akcijo za trdnejše gospodarjei^J 

Sredi avgusta je koordinacijski odbor za usmerjanje družbeno
politične dejavnosti za uresničevanje ciljev ekonomske politike pri 
občinski konferenc; SZDL Trebnje pripravil poročilo o izvajanju 
stabilizacije na vseh področjih v občini. Po šolsko bi lahko celotni 
aktivnosti dali oceno največ dobro. 

delovni ljudje izražali podporo stajj 
ščem najvišjih organov ZK in drug 
družbenopolitičnih organizacij- ^ 
sebno kmetje so menili, daje : 

zakaj ponekod niso ukrepali žc P t ? 
jc, saj so se posebno v kmetij5^ 
neustrezna gibanja pokazala žc 

volj zgodaj. 
Izvršnim odborom samoupn1^ 

interesnih skupnosti jc bila izrcf 
kritika že 14. avgusta, saj so vsi r 
kazali neodgovorno ponašanje.v 

ncdcljck jc potekel zanje novi j ,j 
Med drugim morajo pripraviti 
varčevalne programe in stall|U|-
kako organizirati nove skupne > 
be. Skoraj v vseh TOZD in <u 

so se dotaknili vprašanja za , 
repro materiala, načrtovanja, °v i 
in izvoza, itd. 

Ob koncu meseca pričakuje 
ordinacijski odbor poglavitno: P®L: 
čila o odpravi ugotovljenih p01112 

klj,,°Sli' A. 2ELEZN1* 

Iz kraja v kraj 
NIC VEC ODREZANI - $ 

tembra naj bi pričel voziti nov a 
bus med Trebnjem in Mokronog0 . 
Menda naj bi dopoldne pelja' ^ 
petkrat v obe smeri. Cc bo res Pf ({r 

do te proge, bodo vsi kraji v Mtf 
ski dolini mnogo pridobili. Ob® 

Ssta že itak oddaljena od 
ih postaj, sami vlaki pa nasp«0^. 

ljudem pridejo bolj malo PraV\. & 
ni redi so namreč ob delavniki" } 

ravnani bolj v prid delavcem, t® K 
tistim, ki morajo po raznih "a ,"jic 
ali uradili, ne pomaga dosti. $ct L-
posebno drugi jutranji avtobus £ 
navadi že pred Mirno prenapo'nJ 

TOUKO DA JE - SCNTRUP^ 
ni, ki morajo zaradi narave svoj 
dela rabiti tudi telefon, si z 'V'*%} 
m o r e j o  k a j  p r i d a  p o m a g a t i -  N i '  y  
mnogo, da se ves telefonski s'sll

l.ji)o 
kTaju poruši. Ce kličejo trt® bjjo 
kmetijske zadruge, ponavadi l'° jjr 
kakšnega obrtnika, obrtniki. 0, 
čejo Mokronog, pa dobe vse »r 

samo tisto ne, kar kličejo. •Ul" tii 
renčanom se ne godi bolje, L>a^. 
bila večidel odrezana od sveta, c 

bi imela teleksa. 

Zanimiv je odziv na terenu. Kar 
ll izvršnih odborov krajevnih orga
nizacij SZDL se je sestalo celo v raz
širjenem sestavu v tem dopustni-
škem času. Vseh krajevnih organiza
cij SZDL jc 16, oiganizacije v Mo

kronogu, Sentrupcrtu in Trebelnem 
so za kraj meseca predvidele ponov
ne sklice (prvi neuspešni), v Sveti
njah in Knežji vasi bodo opravili scie 
ob prvem primernem trenutku. Na 
vseh doslej izpeljanih sestankih so 

Ob poplavi kmetijskih strojev je na naših poljih že težko najti 
ženske, ki bi še s tolikšno skrbjo kar z motikami okopavale kolera
bo. Pri Barkovih s Prelesja okopavajo kar trije rodovi: ob gospodi
nji Olgi namreč ni prav nič zaostajala 784etna Marija Steklasa 
(druga z desne), ki rada pomaga, da ji ni dolgčas! (Foto; A. Želez-
nik) 

Slavnostno kot še nikoli 
Prireditev v čast občinskega 

praznika letos ne bo manjkalo. 
Slavnosti se tudi letos pričenjajo 
s športnimi tekmovanji: 2. sep
tembra ob 15. uri IK) množično 
kolesarjenje občanov s startom 
in ciljem pred občino v Trel)-
njem. 3. septembra bodo ob ta
bornih ognjih srečanja mladine z 
borci domicilnih enot. V petek, 
5. septembra, bo ob 18. uri 
otvoritev razstave likovnih samp-
rastnikov slikurjj Borisu l.avriču 
in kipirp Andrije Kusanića. Kti 
večer on 19. uri bo v trebanj
skem prosvetnem domu tudi sve
čana podelitev listine častnega 
ol>čana ik)gdanu Osolniku, po
sebno pri/.nanje avtorju knjige 
Občin;> Irebnje v N(JB in 10 
plaket občine Trebnje. Sbvnost-

ni govornik bo predsednik ob
činske skupščine Sbvko Kržan. 

V soboto, 6. septembra, bodo 
ob 10. uri odprli nove proizvod
ne prostore mirenskc Dane za 
predelavo sadju, ob 14. uri pa bo 
predsednik republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije inž. 
Janez Barborič odprl novo to
varno strešnih in fasadnih plošč 
Tnma. 

Sleililu bodo šc Spt)rtna tek
movanj : v soboto, 6. septembra 
ob 16. uri odbojkarski turnir v 
Trebnjem, v nedeljo ob 8. uri 
občinsko strelsko tekmovanje v 
Prapročah, un) kasneje' p;i .še 
medklubsko kegljaško tekmova
nje. V kulturnih programih se 
bodo izkazali domači pevci, god
beniki in recitutorji. TREBANJSKE NOVICA 
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Drobne iz Kočevja 
ZAMUDA ZARADI POĆITNIC 

- Novi zakon o društvih, kije začel 
.veljati decembra lani, določa, da 
01013jo društva svoja pravila uskladi
ti z novim zakonom na občnem 
zboru najpozneje v enem letu. Vsa 
društva pripravljajo predloge uskla
jevanja pravil. Ti predlogi pa morajo 
Pfej se skozi rešeto komisije politič-
n|h organov. Prav tu pa se je zatak-
pd°i ker so počitnice. Upajmo, da 

0 delo kmalu steklo in da ne bo 
tfeba sklicevati za sprejem novih 
Pravil izrednih občnih zborov. Će 

dmštva zamudila rok, jih bo 
ddelek za notranje zadeve črtal iz 

registra društev. 

JESEN SE BLIŽA — Mesto je 
jPSj oživelo. Dopustniki se vrač a-
j"- dolarji se v knjigarni drenjajo za 
*nJ'ge in druge šolske potrebščine, 

portna igrišča so oživela. Tudi sida
šice drv okoli stanovanjskih hiš 

da bo. kmalu zima. Stari 
oven^j praVi: „Mala maša po 

suknji vpraša". 

VELIKO MOČE - Vreme nagaja 
tudi prirediteljem vrtnih veselic. Ce-
P^v je na veselicah drago, jih ljudje 

seeno padi obiskujejo, da se malo 
azvedrijo. Privabi jih predvsem za-

*yucek besedila na plakatih „Za pri-
ft'ifi- Cjanjčki, pujski) dobro pre-
J^bljeno". To je najnovejši uspešni 
^Zui' k' mu je dodano se ime an-
^bla nemogočega imena. 

Vsak član kolektiva INKOP se vedno bolj zaveda, da je treba s 
čimmanjšimi stroški proizvesti čim več in čim bolje, pa bo več 
denaija za razvoj in tudi za osebne dohodke. 

DomaČe surovine predrage 
z bolniško v pol leta zapravijo eno plačo - Jutri referen

dum o združitvi INKOP in LIK 

v čem sklepaš, da je ko-
boln ^ 8®spodarstvo vedno bolj 

v P® vedno 
% 'kolektivov izkazuje izgubo, 

tudi po tem, ker je v 
°^škem staležu kar 7,2 od-

otka zaposlenih, kar je največ 
^ obiKMčju zdravstvene skup-
obč^ ^ubijana, ki dela za 18 

V podjelu INKOP v Kočevju 
so sprejeli stabilizacijski pro
gram že januaija letos, julija pa 
so vse organizacije v podjetju, 
samoupravni organi in ves ko
lektiv razpravljali o njegovem 
uresničevanju. 

v razpravi so ugotovili, da je 
INKOP sam premajhen, da bi uspeš
no raziskoval trg, načrtoval razvoj, 
nove proizvode in opravljal druge 
raziskave, zato so menili, daje treba 
nadaljevati prizadevanja, da bi se. 
združili ali pogodbeno sodelovali z 
močnejšim partnerjem. Rezultat teh 
ugotovitev je, da bo jutri, 29. avgu
sta, referendum o združitvi U K, ki 
je že združen s Slovenijalesom, in 
INKOP. 

Letos so začeli tudi ugotavljati 
stroške po oddelkih. Tako dobivajo 
natančno sliko, kje se da kaj privar
čevati, pa tudi kdo je za znižanje 
posameznih stroškov odgovoren, ker 
lahko vpliva nanje. 

v okviru stroškov bodo šc poseb
no obravnavali bolniški stalež do 30 
dni, ki je do konca julija letos v pri
merjavi z istim obdobjem lani pora-
stel kar za 82 odstotkov. Zaradi tega 
M izgubili 1702 proizvodnih dni, 
oziroma 70,9 meseca. Zato je bilo 

ustvarjenega za 1,418.00 din manj 
celotnega dohodka, stvarnih str^ 
škov pa je bilo za 765.300 din več. 
To pa znaša več kot en mesečni 
osebni dohodek z vsemi prispevki za 
vseh 180 članov kolektiva INKOP. 

INKOP ne izvaža, niti ne uva^, 
vendar so zadolžili vodp komercia-

' le, da mora poiskati možnosti za po
novno vključitev proizvodov INKOP 
v izvoz. Ze prve analize pa so poka
zale, da bo to zelo težko, ker so do
mače surovine in polproizvodi, ki 
jih potrebuje INKOP, dvakrat ali 
celo večkrat dražje, kot so enaki 
proizvodi v tujini. 

V INKOP so nadalje ugotovili, da 
je treba strokovnjakom, ki so po
trebni in dobro delajo, omogočiti 
tudi večje osebne dohodke. Prodaja 
in razvojni oddelek morata tesneje 
sodelovati. Pretok materiala skozi 
proizvodnjo mora biti hitrejši, zalo
ge ra minimalne. 

Ob zaključku razgovora o stabili-
zacijskili ukrepih v INKOP |e direk
tor inž. Stane Letonja dejal se, da so 
o stanju v delovni organizaciji in 
potrebnih ukrepih razpravljali zelo 
kritično in stvarno. Naprej so posre
dovali le stvarne podatke, ker bo le 
na osnovi resničnih podatkov lahko 
družba s predpisi in drugače pravil
no ukrepala, sc pravi tako, da bo ko
ristilo vsemu gospodarstvu. 

J. PRIMC 

ZOBOTREBCI 
V BUKOVICO NE BO ASFAL-

Irt prometnem načrtu naj bi 
os asfaltirali-cesto do Bukovice. 

Je JLA sofinanciranje odpove-
Da Bukovice ne bo, pač 
Q ^,7 zajneno asfaltirana ce.sta v 
Odi bodo domačini 

ocili za dodatni samoprispevek. 

NE BO - V novi šta
ci. 7 slov ni stavbi v Sodraži-
sjg? ^ začeli kopati temelje 
dg ' "^^gusta, ne bo, prvotno predvi-

gostinskega dela, pač pa se 
Ra7o povečal trgovski del. 
Vani v njej še 13 stano-
nov bo veljala 10 milijo-

V KANALIZACIJA -
pretekli teden do-

Peju ' kanalizacijo in asfalt proti 
P" so začeli isto urejati v 

> skun« • veljala krajevno 
} '2 milijona din. Ta 

osfiov ^ bo zbran z 
koni dodatnim samoprispev-

ju ^ySOD ASFALT - Na območ-
dobii?^'^^"® skupnosti Sodražica je 
^eloveo^'r''^ vasica 
Vaji J '.'"di krajani mnogih drugih 
bili i ^ asfalt, ki pa ga bodo do-
sanlrv..*^-bodo odločili za dodatni 
^•"oprispevek. 

av^^^v'^^NlT - V soboto, 30. 
igre ^ Sodražici sindikalne 
Okoli w J' katerih bo nastopilo 
tncrii; športnikov, ki se bodo po-
rokoni^ "'•'c'janju, balinanju, šaitu, 
tenisu't"' . "ogoi^etu, "amiznem 
v ijj ' keglpnju in - za zabavo - še 
Ca ^^anju zobotrebcev. Sodraži-
^ad sprejela veliko ljudi, 
nicjj "jihove varnosti nameravajo 
^otna zapreti cesto mimo 
igrij^ Hartizan in športnih 

i? 

Na območju vse ribniške občine vlada letos — kot pravijo — 
„asfaltna mrzlica". Precej cestnih odsekov je bilo letos asfaltiranili, 
v več vaseh pa se ljudje te dni odločajo za dodatni samoprispevek 
za asfalt. Na fotografiji: asfaltiranje ceste proti Pesku v Sodražici 
18. avgusta. (Foto: J. Mmc) 

Koliko za skupno porabo ? 
Razprave bodo v septembru in oktobru 

oda«v«r|a 

0^ pa voziš tako zmešano 
•^'biiice proti Dolenji vasi? 

ob .j stebričkih 
lejK) pomešana rdeča in 

bi očesa, namesto da 
"a na desni le rdeča, na levi 

le bela. 

(lESETS 

Programska izhodišča ozvoma 
teze za financiranje skupne porabe, 
sc pravi za posamezne samoupravne 
interesne skupnosti (SIS), morajo 
biti v ribniški občini pripravljena in 
ovrednotena do 28. avgusta, do 10. 
septembra pu javno objavljena, n;i-
kar bo v drugi polovici septembra in 
v oktobru potekala o njih javna raz
prava. Na teh razpravah po TOZD 
lx)do delegacije predstavile članom 
kolektivov položaj njihove lOZI), 
uresničevanje • programov SIS ki os 
in nato še program posamezne SIS 
za leto 1976. 

Na osnovi dosedanjih priporočil 
in dogovorov se da sklepati, ila bmlo 
imeli prihodnje leto prednost pri 
financiranju vzgoji in izobniževanje, 

, osnovrei zdravstvena služba ter mno
žičnost v kulturi in telesni kulturi. 
Poseben |Hiudarek bo dan se prizii-
devanjem /a boljSo organizacijo 
dela. 

1'inanciranje SIS |K)tok;i lelos v 
ribniški občini redno. Deiur doteka 
po načrtu, kar pomeni, da ni nikjer 
ne primanjkljajev in ne presežkov. V 
prvem polletju je bilo urcsničencfra 
47 odstotkov načrta doiiodkov, kar 
je |X)vsem običajno, ker so v prvem 
polletju vedno nižji osebni iloliodki 
kot v drugem. I/.kušnje /;idnjih pi'-
tih let st) |H)ka/.;ile. ila ziuša to od-
stonanje 3 odstot ke. 

l  ani  jvi  je bilo nekaj  več dohod-, 
kov, kot je  bi lo načriovuno. Ziitoso 
v novembni in divenilmi /nihali pri

spevne stopnje. Kljub temu je bilo 
še vedno nekaj presežkov ob koncu 
leta, in sicer pri kulturi, izobraževa
nju in otroškem varstvu. Presežke so 
odvedli v sklad skupnih rezerv go
spodarstva. 

-
POKROVITELJSTVO 

Doni t Sodražica jc pred 
kratkim prevzel pokrovitelj
stvo nad sodraškinia ekipa
ma rokometa in namiznega 
tenisa, ki  nastopata v repub
liški oziroma conski l igi.  i 'o-
krovitolj  bo pomagal šport
nikom pri nakupil  športne 
opreme, medtem ko bodo 
morali  ostale izdatke pokri
vati  sami. oziroma s pomoč
jo občinske TI KS. 

v ^ 

§E MESEC DNI 
v nu-seci dm bo predvidoma do

končano preurejiinje nekaterih pro
storov sodraške lOZI) INI I S. V 
preurejenih prostoiili. kjer je bila 
včasih uprava in Nlara /ajM. U) /daj 
razen uprave in ineii/e v mchaničm 
ilelavnica, j-.asiKka siuamha. uaraže, 
skladišče m rakloni^če. l/vai;ilec tlel 
je (iradišče i/ ( erknice-

^Konec avgusta bodo ^ 
Črnomlju svečano podelili 
ključe 21 dmžinam, ki se 
bodo vselile v stanovanja, 
zgrajena iz solidarnostnega 
sklada. Končan bo 52-stano-
vanjski blok v novi soseski 
na Čardaku, v tem bloku pa 
ima samoupravna stanovanj
ska skupnost, oziroma njena 
enota za družbeno pomoč, 
zagotovljenih 21 stanovaiij 
za najbolj potrebne. 

Enaindvajset 
srečnih 

Med novimi solidarnost
nimi stanovanji, ki jih bodo 
dodeljevali prvič, so 4 dvo
sobna stanovanja, 13 eno-
sobnih in 4 garsonjere. Kot 
ugotavljajo, so stanovanja 
resda majhna, vendar bodo 
zračna, sončna in topla, kar 
bo za večino novih stanoval
cev doslej neznana dobrina. 
Prav gotovo pa bo pri razde
litvi solidarnostnih stanovanj 
spet nekaj zamer, kajti čaka
jočih je veliko, izbrati najpo
trebnejše med potrebuimi pa 

% tudi ni lahko. J 

Kar želite, to dobite 
V Črnomlju so odprli prenovljeno Emonino samo-

postrežnico 

Za tretjino večja je postala samopostrežna trgovina'na Kolodvor
ski cesti, prav toliko se je povečal zraven spadajoči bife in vsi 
^adiščni prostori. Že prve dni promet v trgovini narašča. 

Večji prostor, nova oprema, 
več izbire — tako je v razširjeni 

.. Jot Emone v 
Ćrnomliu. (Toto- R. Bačer) 

v rekordnem času, v 28 dneh, 
kolikor je bila trgovina zaprta,^ je 
črnomaljsko podjetje BEGRAD po
vsem prenovilo in dogradilo Emoni
no samopostrežnico v Črnomlju. 
Pridobili so 198 m2 prodajnih pro
storov in toliko.skladišč, razen tega 
imajo vso opremo novo. Kakor je 
povedala poslovodkinja Irena 
Vrščaj, je samo gradnja veljala 1,70 
milijona dinarjev, okrog polovice 
tega zneska pa še nova oprema. In
vestitor je bila TOZD maloprodaja 
Emona iz Ljubljane, črnomaljski del 
kolektiva pa bo naložbo odplačeval. 

Potrošniki so s preureditvijo loka
la veliko pridobili. Mesto ima vedno 
več prebivalcev, kupna moč sc veča, 
medtem pa trgovina zaostaja. Pove
čanje prodajnih prostorov, moderni
zacija in večja izbira blaga so bila v 
samopostrežnici nujna,_potrebna pa 
bi bila tudi drugod. Škoda je, če 
občani hodijo nakupovat v Novo 

KMALU BODO PEKU 

V najkrajšem času bo v 
Črnomlju začela obratovati no
va pekama, ki jo je zgradilo 
ljubljansko ŽITO. Stavba je že 
zgrajena, zdaj montirajo stroje 
in opremo. Potrošniki upajo, da 
z otvoritvijo nove pekarne ne 
bodo več izgubljali živcev zavo
ljo slabili zdog kruha in izbire. 

PO STE1_J«>"KIH . .. 

Te dni, ko je bih zaradi po
pravil z^rta cesta od Vranovi-
čev do Črnomlja, so se nekateri 
drzni avtomobilisti podali do 
mesta kar čez steljnike po kolo
vozu. Marsikdo je to bližnjico 
preklel, jezo pa stresal tudi na 
tiste, ki ob znaku v Gradcu, da 
je cesta zaprta, niso napisali: 
obvezen obvoz skozi Stransko 
vas. 

mesto ali Karlovac m svoj denar 
puščajo zunaj domače občine. 

v preurejeni trgovini, ki so jo od
prli 18. aVgusta ob 12. uri, so imeli 
že prvi-dan za 620.000 dinarjev pro
meta, drugi dan so iztržili še več. 
Ker lx>do po zatrdilu poslovodkinje 
v kratkem še precej povečali izbiro 
blaga, bodo ljudje se več kupovali. 
Prav zato najbrž ni pretiravanja pri 
zastavljenem planu za leto 1976, ki 
predvideva za 20 milijonov dinarjev 
prometa.. 

Črnomaljski drobir 
IZLET ZA BORCE - V Postojn

sko jamo, Škocjansko jamo in v Li- -j j 
pico so črnomaljske borce vabili le
paki. Mestna organizacija ZZB NOV 
je za ceno 100 dinarjev priredila iz
let, saj je znano, da so krajša potova
nja za borce najbolj privlačna. 

ZAKAJ NE SLOVENSKO? Od 
16. do 22. avgusta je MEBLO iz 
Nove gorice priredil v črnomaljskem 
dijaškem domu razstavo, ki je bila 
prav dobro obiskana. Z razstavo ni 
bilo nič narobe, pač pa z lepaki, ki 
so nanjo vabili. Tiskani so bili v 
srbohrvaščini. 

POLOVICO CENEJE - V več 
mestnih trgovinah vabijo kupce k 
razprodajam, posebno pa so se z zni
žanimi cenami odrezali pri Veleteks-
tilu, kjer Je mogoče kupiti razno 
moško in žensko poletno garderobo 
po polovičnih cenah. Seveda je za 
tako ugoden nakup veliko interesen
tov. 

POD KUPOLO PRIJETNO - Da 
gostje radi posedajo na prostem in 
ne v zakajenih lokalih, se je pokaza
lo pred Gradom, pa tudi v bifeju 
zadruge nad tržnico. Tu so letos po
stavili streho - kupolo, pod njo pa 
je vselej polno. 

''/1/J'/'/.L 

poiroi@¥9/ee 

Radovičani so tri let čakali 
Z vodovodom in boljšo cesto bodo počastili 30-letnico svobode 

Že lani so se v Metliki odločili, naj bi bilo letošnje tradicioiialno 
borčevsko srečanje organizirano kot osrednja občinska proslava ob 
30-letnici osvoboditve, hkrati pa kot manifestacija ob 125-letnici 
metliške godbe. Trojni jubilej bo prvo septembrsko nedeljo v od
maknjeni vasi Radovica. 

„Odbor meni, da je potrebno v 
t>odočc borčevske proslave organizi-

izbirčni 
pa tako... 

v majhnem prostoru metliške 
Mladinske knjige se niti zadnje 
dni pred šolo ne drenjajo otroci. 
Nakup šolskih potrebščin se tu 
porazdeli na ves avgust, lako je 
že v navadi, kajti trgovina sode
luje s šolo. Pravočasno dobijo 
spisek potrebnih zvezkov in uč
nih pripomočkov za posamezne 
razrede, pravočasno nabavijo 
blago in starši tudi raje preje ku
pijo. Kaj pa izbira in stroški? O 
tem pravi Vera Pavlovič, poslo
vodkinja: 

„Zaloga je precejšnja in ni 
poSa, moram pa reči, da morajo 
starši krepko seči v žep že pri 
prvošolčku. Za vse potrebščine s 
torbico vred morajo otroku ob 
vstopu v šolo nameniti več kot 
400 dinarjev. Res je na tudi, da 
so nekateri otroci zelo izbirčni. 
Se. čisto majhni si že izmišljajo 
to in to barvo, tako in tako obli
ko in podobne .stvari. Skrom
nosti je premalo. Tudi starih 
kpjig marsikje nočejo, čeprav bi 
jih lahko dobili. Za nas trgovce 
je to bolje, kot nuter me pa zbo
de." 

R. B. 

rati v povezavi z delovnimi uspehi in 
napredkom, in to v krajih, odmak
njenih od mesta, Radovica je ena 
takih vasi, kjer so občani veliko 
žrtvovali med NOB, v povojnih letih 
pa so bili deležni malo napredka, 
zato smo za letošnjo proslavo izbrali 
ta kraj." Tako je izjavil Tine Molek, 
predsednik odbora XV. SNOUB, ki 
je skupno z Rdečim križem in rado-
viško krajevno skupnostjo, prav 
tako pa z občinskimi družbenopoli
tičnimi organizaci^mi nosilec akcije 
naprei k'* na radoviškem koncu. 

Ker se ,Področje okrog Radovice 
prazni, kji jt i v vasi ni vode, ker je 
zelo slaba iiuikadamska cesta in ker 
tudi clckti«ka oJpoveduje - so se 
zmenili za skupno, širše zasnovano 
akcijo, da bi te tri stvari uredili. 

Večmesečne priprave so rodile 
sad. Ni sicer tak, kot bi ga Radovi-

VELIKO ZA REVNE 

Prebivalci krajevne skupnosti 
Radovica so se v letošnji skupni 
akciji za napredek kraja lepo iz-
kaz.ali. Razen tega, da so veliko 
pomagali s fizičnim delom pri 
gradnji vodovoda in ceste, so 
zbrali še 2.000 dinarjev prispev
kov. To je namreč dodatek, kaj
ti občinski samoprispevek tako 
in tako plačujejo. Zđ Radovico, 
ki je reven kraj, jc bila to velika 
Trtev, hkrati pa lep zgled. 

REŠUJEJO STOJNICE 
Dve dobro založeni stojnici z vsa

kovrstnim sadjem, ki stojita na 
mestnem trgu v Metliki kar pod spo
menikom, re.šujeta prebivalce tega 
dela mesta iz zadrege. Ce ne bi bilo 
zasebnih sadjarjev z juga, bi gospo
dinje večkrat ostale praznih rok, 
kajti v trgovinah izbira še zdaleč ni 
tako dobra Res JKI je, da taka pro
daj.! na pi stein. kjer šviga precej 
avtonKibilov, s hij'ienske plat/i- ni v 
redu. 

čani zaslužili, pomeni pa vendar pre
cejšen napredek. Letos 7. septemb
ra, na dan proslave, bo na Radovici 
otvoritev vodovoda, hkrati pa bodo 
odprli tudi razširjeno in popravljeno 
makadamsko cesto Buanja vas-Ra-
dovica. Poudariti velja, da se je pri 
popravilu ceste s prispevkom fc po
sebej izkazal kolektiv IMV na Su-
horju, ki z radoviškega konca vozi 
delavce v službo. 

Sprehod po Metliki 
BREZPLAČNA V02NJA - Prvo 

nedeljo v septembru, ko bo na Ra
dovici srečanje borcev in aktivistov, 
bo z avtobusne postaje odpeljal ob 
8., 9. in 10. uri avtobus, vračal pa se 
bo ob 18., 19. in 20. uri. Avtobus 
bo ustavljal povsod tam, kjer bo 
čakala večja skupina udelezenccv 
proslave. 

NEPODPISANI DOGOVOR -
Družbeni dogovor o stanovanjski iz
gradnji še ni podpisan, kar vzbuja 
med ljudmi nemalo negodovanja. In
teresentov za nakup stanovanj ne za
nimajo niti nesporazumi niti to,'da 
je bila skupščina samoupravna sta
novanjska skupnost dvakrat nesklep
čna, zahtevajo samo, da se dogovor 
podpiše v najkrajšem času. 

NEODGOVORNI DELEGATI -
Na nekaj sestankih je bilo shšati pri
pombo, da so nekateri delegati ne
resni in neodgovorni. V podjetju, 
kjer delajoi zapuste delovno mesto, 
češ da morajo na sestanek, kamor 
pa ne pridejo. Take delegate bi mo
ral nekdo opozoriti, da so v delega
ciji zaradi družbeno odgovornih na
log in ne morda zato, da čas sestan
kov uporabljajo za privatne posle. 

OC.RAJA OKROG VRTCA -
Sanx)upravna skupnost otroškega 
varstva je poslala delovnim organiza
cijam pismo s prošnjo za denarno 
jx)moč, ki bi jo uporabili za postavi
tev ograje okrog otroškega vrtca. 
Doslej delovne organizacije niso po-
ka/iilc preveč zanimanja. 

metliški tednik 

13 - 28. avgusta 1975 



že vseskozi pametno gospodarijo 

Zato zaradi stabilizacijskih ukrepov nimajo težav — Manjka surovin 

V Donitu v Sodražici zaradi stabilizacijskih ukrepov nimajo no
benih težav. Pri njih so namreč že lani pripravili program gospodar
skega utrjevanja, ki ga zdaj le izpolnjujejo in dopolnjujejo. Tako 
nimajo težav, ki so značilne za marsikatero drugo podjetje. 

Program varčevanja so spreje
li že v začetku leta in ga tudi 
uspešno uresničujejo. Tako so 
imeli ob polletju za H odstot
kov manj stroškov, kot so jih 
načrtovali, v skupni vsoti pa so 
izplačali kar 24 odstotkov manj 
osebnih dohodkov, kot so načr
tovali. Kljub temu osebni do
hodki niso bili nizki, saj je zna
šal povprečni osebni dohodek v 
prvih šestih mesecih 3.117 din. 

Pregledali so tudi gibanje iz
voza in uvoza ter ugotovili, da 
je izvoz letos porastel za okoli 
30 odstotkov, uvoz pa za ma
lenkost. Izvozijo kar za 7 do 8 
krat več, kot uvozijo. Na zu
nanjem trgu — vse izvozijo za 
konvertibilno valuto - dosegajo 
za svoje proizvode celo višje 
cene kot doma. 

Že pred meseci so postavili 
okoli obrata ograjo. Tako so za
ostrili disciplino z ozirom na 
prihode in odhode pa tudi zava
rovali svoje premoženje. V za
četku je bilo zaradi ograje malo 
vroče krvi, zdaj pa se je vse 

pomirilo, saj v upravičenih pri
merih dobi vsak dovolilnico za 

• Na zbom delavcev konec 
julija so med drugim sklenili, da 
bo odslej vsak delal praviloma 
na treh tkalnih strojih, medtem 
koje doslej na dveh. Tako bodo 
povečali produktivnost, saj se 
zavedajo, da le višja produktiv
nost zagotavlja razvoj njihove 
TOZD in primerne osebne do
hodke. 

Vendar tudi v sodraškem 
Donitu niso brez težav. Največ
je težave so z nabavo surovin 
oziroma polproizvodov. Če teh 
težav ne bi bilo, bi proizvedli še 
več in šlo bi jim še bolje. 

J. PRIMC 

Jože Teran, direktor TOZD Do-
nit Sodražica: „S storilnostjo 
bomo morali nadoknaditi, l^r 
bomo zgubili, če se bodo cene 
na^ proizvodov na svetovnem 
tigu znižale." 
izhod, res pa ne more zdaj vsak 
ob vsakem času v trgovino, go
stilno ali kam drugam. 

POTREBUJEJO DELAVCE 

v Donitu Sodražica ie letos po-
rastla zaposlenost za z odstotka, 
možnosti pa so še za nadaljnjo za
poslitev. Zato je £>onit razposlal te 
dni 45 zdomcem z območja Sodra-
žice pisma, s katerimi jih vabi na 
razgovor. V Donitu žele namreč zve
deti, na koliko delavcev še lahko ra
čunajo v prihodnosti. Domačini pa 
jim pridejo še posebno prav zato, 
ker bo manj stroškov z gradnjo sta
novanj. 

Janko Trost 

Na nedavnem zboru delavcev v Donitu so med razpravo o stabili
zacijskih ukrepih sklenili, da bodo poslej tam, kjer je to mogoče, 
delali na treh strojih, medtem ko so doslej na dveh. (Foto: Prime) 

Črnih gradenj - ni 

Ostre kazni so postale učinkovite 

„Ribniška občina je ena iz
med redkih v Sloveniji, kjer se 
črne gradnje niso razpasle,'* je 
pove^ uii)anistični inšpdktor 
Floijan Uhl, ki prihaja v ribni
ško občino dvakrat tedensko. 

Med črne gradnje bi lahko uvrstili 
le gradnjo vikenda v Gorenjih Lazih, 
ki jc zgrajen do prve plošče, in mor
da še gradnjo bivalne barake sredi 
gozda pri Dolenjih Lazil*. Vendar si 
je to barako postavil neki bolnik, ki 
so mu menda zdravniki priporočili, 
naj bo čimveč na prostcnv o/.iroma 
na-svežem zraku. 

Manjših prekrškov pa jc nekoliko 
več. Predvsem so to razne razširitve, 
dozidave in nadzidave starih hiš. Pri 
gradnji novih hiš pa so najpogostejši 
prekrški, da se graditelj točno ne 

drži pogojev lokacijsko pogodbe. V 
vseh teh primerih inšpektor zahteva 
ustavitev gradnje, vendar večina gra
diteljev nato dobi dovoljenje, da 
lahko ^di naprej. 

Težjih pa tudi manjših kršitev je 
vedno manj tudi zato, ker sodnik za 
prekrške izreka razmeroma ostre 
kazni, in sicer zaporne, združene z 
denarnimi. 

Inšpektorja smo vprašali šc o 
črnih gradnjah v gozdovih, kjer si 
običajno mladina postavlja „stre
ho". Povedal je, da so taka, začasna, 
bivališča odkrili doslej tri pri Jurje-
vici. To so iz desk zbite zasilne ko-
čice, ne pa bivališča. Kaže, da se v 
njih zbira mladina, ki jih jc tudi po
stavila. Pritožb zaradi uporabnikov 
ni. Te „barakice" lahko odstrani 
vsak, ki bi ga motile. 

J. P. 

Pretekli teden je po daljši bolezni 
v 82. letu starosti umrl Janko Trošt 
iz Ribnice, u^Ibkojeni ravnatelj me
ščanske šole. Kot mlad učitelj je 
pred prihodom v Ribnico služboval 
v raznih krajih, nazadnje v Loškem 
potoku. 

V Ribnici so ustanovili meščan
sko šolo 12. septembra 1919, Janko 
Trošt pa je na njd začel poučevati v 
šolskem letu l9ll/22. Predaval je 
matematiko, geometrijo in risanje. 
Med drugim je bil tudi prvi učitelj in 
mentor slikam Franceta Miheliča. 

Janko Tro« je kot vnet planinec 
in smučar ustanovil prvo planinsko 
društvo v Ribnici, ki je delovalo na 
vsem območju kočevskega sreza. 
Njegovo glavno in trajno delo je bilo 
nedvomno zbiranje podatkov o do
mači ribniški suhorobarski obrti. Bil 
je tudi ustanovitelj srednjega etno
grafskega suhorobarskega in lončar
skega muzeja v Ribnici. 

Veliko njegovih slik, vžganih v 
les, lesene krožnike in miniaturno 
suho robo, visi po raznih gostinskih 
lokalih, pisarnah in zasebnih stano
vanjih. Naslikal je tudi veliko oljna
tih slik, akvarelov in pastelov. De
jansko je on tudi ustanovitelj prvt^a 
ribniškega suhorobarskega spomin-
karstva. 

Zrisal je tudi matrice in kar sam 
izdal barvni stenski zemljevid kočev
skega okrajp za šolske Mtrebe in 
urade. Bil je še rezbar. Rezbaril jc 
lutke in delal lutkovne odre pa tudi 
lesene pozlačene okvirje za slike. Bil 
je pevovodja pevskega zbora ribni
škega Sokola. Zbiral, jc šc narodno 
blago in pisal za razne časopise in 
revije. 

Po osvoboditvi jc nekaj let učil na 
gimnaziji v Idriji. Po upokojitvi seje 
vrnil v Ribnico. Čeprav rojen v 
TomiŠlju pri Ljubljani, jc bil Janko 
Trošt pravi Ribničan, ki jc vedno in 
povsod neizprosno zagovarjal koristi 
Ribnice in veliko delal zanjo. 

Pokopali smo ga v Ljubljani 
minuli petek. 2Ui njim je ostala veli
ka in nenadomestljiva vrzel za vse 
nas; Ribničane, Sodražanc in Poto-
čane. 

ANDRKJ ARKO 

Zdaj volijo vaške odbore 

Pa tudi potrošniške svete in hišne svete 

Novi tajnik krajevne skupno
sti Ribnica je Justin Žibert, ki 
k nastopil dužbo 1. avgusta. 
Majevna skupnost ima zdaj 
prostore v^nekdai^ vrtnariji. 

, Na območju- krajevne skupnosti 
^(KS) Ribnkra živi zdaj, po združitvr 
osmih KS v KS Ribnica, nekako 
5.200 do 5.500 občanov. Po zdru
žitvi so prilagodili KS organizacijsko 
novim zahtevam. Izvolili so tudi 15 
članski svet KS, za predscdtuka pa 
Staneta Skrabca, direktorja podjetja 
RIKO. 

Za uspešnejše delo je svet imeno
val tudi več komisij, in sicer: za sta
tutarno pravna vpra&inja (predsed
nik Julijan Ozimck), za vzgojo, izo
braževanje in socialno-zdravstveni) 
delovanje (Andrej Petek), za gos|H)-
darska in Tinančna vprašanja (I-ruiu 
Dejak), za kulturo, prosveto m tc 
lesno v^ojo Mila Krzan), za komu
nalne in gradbene zadeve (Jane/. 
OorJe) in volilno (Andrej Klcmnn.), 
razen tega pa Šc odbor /a SI O. 

RE5ETQ 

družbeno samozaščito in civilna 
vprašanja (Justin Zibert), odbor za 
proslave (Vinko Kcrsnič) in porav-

Slanc Skrabcc ii' novi predsed
nik krajevne skupnosti Ribnica, 
ki /duj, po /družitvi osmih 
manjsilt KS. Meji' prek) 5.500 
prebivalcov. (i oio: j. Prime) 

nalni svet, ki Je niiria predsednika. 
„Po 20. avgustu, ko bodo v glav

nem končani, bomo na zborih obča
nov volili vaške odbore, potrošniške 
svete in hišne svete," je povedal 
tajnik Justin Žibert ter nadaljeval: 
„Nekateri predlagajo, naj bi volili 
vaške odbore v vsaki vasi, drugi pa 
spet, naj bi bh le po sedežih prejš
njih sedmih K.S in še za mesto Rib
nica. Na teh sestankih bodo občani 
dajali tudi predloge, kaj vsq naj bi 
vnesli v srednjeročni načrt razvoja 
KS Ribnica." 

O financiranju KS pa je Uojal: 
„Dohodki naše krajevne skupno

sti so redni samoprispevek, dodatni 
samoprispevek in še dohodki po po
sebnem samoupravnem sporazumu. 
Prav zdaj občani več vasi razpravlja
jo in sklepajo o uvedbi dodatnega 
samoprispevka za asfaltiranje ccst. 
Kjer ga bodo izglasovali, bodo asfalt 
tudi kmalu dobili. 

Na zadnji seji sveta, ki jc bila 14 
avgusta. (xi smo razpravljali tudi o 
ustanovitvi servisa za komunalni 
usluge pri KS. Ta servis, ki iuj bi 
deloval predvsem za potrebe vmio-

•upravne stanovanjske skupnosti 
(SSS), hišnih svetov in občanov, naj 
bi zaposloval vodovodnega inštala-
terja, zidarja, pleskarja in nekakšne
ga obrtnika, ki je ljudem vedno po
treben. Vendar je vprašanje, če jih 
bomo sploh dobili, ker v občini 
manjka obrtnikov. Tako smo na pri
mer pred kratkim zgubili še zadnje
ga kovača, ki se je raje zaposlil v 
proizvodnji." 

J. P. 

ČETRTKOV INTERVJU 

Zakaj poslednji opomin ? 

Komaj petina novomeških kolektivov je prispevala v 
sklad za razvoj nerazvitih območij 

„Samo petina od okoli 250 
novomeških delovnih organizacij 
je prispevala delovno soboto ali 
odgovarjajoči znesek v sklad za 
pospeševanje razvoja manj razvi
tih območij občine Novo me
sto," pravi Aleš Kulovec, pred
sednik odbora sklada, ki je hkra
ti tudi predsednik zbora krajev
nih skupnosti novomeške občin
ske skupščine. 

„Dogovorjeno je bilo, da 
bomo letos vsa sredstva, ki se 
bodo zbrala na računu sklada, 
porabili za razvoj Suhe krajine. 
Od načrtovanih treh milijonov 
dinarjev se je doslej nateklo le 
500.000, s čimer bo komajda 
mogoče poravnati stroške za 
ureditev brigadirskega naselja v 
Prevolah, ki pa bo služilo name
nu celih deset let," nadaljuje 
Kulovec. 

„Brigadirji so v Suhi krajini 
več kot dobro opravili svoje de
lo. Namesto načrtovanih 3.800 
metrov vodovoda so ga zgradili 
dobrih šest kilometrov. Vse stro
ške za prehrano, oblačila in vse 
drugo, kar so potrebovali marlji
vi brigadirji, bo poravnala repub
liška konferenca Zveze sociali
stične mladine, ni pa denarja za 
izkop, polaganje cevi, cevi in 
zgraditev rezervoarja. To so 
namreč dela, ki jih brigadirji 
niso zmogli, opraviti jih morajo 
strokovnjaki. Zdaj stojimo pred 
absurdno situacijo: 27. avgusta 
bodo pritekle iz suhokrajinskega 
vodovoda prve kaplje dobre pit
ne vode, še vedno pa niso porav
nani računi za strokovno oprav
ljena dela. In to samo zato, ker 
se kar štirim petinam novome
ških delovnih organizacij ni zde
lo vredno prispevati ene delovne 
sobote za nerazvito Suho kraji
no." 

Aleš Kulovec ni hotel poime-
noma našteti „belih ovac' (vide
ti jc na »"cč, da so „črne ovce" 
tiste delovne organizacije, ki so 
znova dokazale solidarnost), 
poudaril pa je, da so med njimi 
tudi take, ki o pomoči Suhokra-
jincem niso niti razpravljale, 

čeprav jc bila ta dolžnost nalože
na vodstvom vseh družbenopoli
tičnih organizacij v kolektivih. 
Odboru zdaj ne preostaja druge
ga kot ponovno se obrniti na sitr-
dikat in Zvezo komunistov v 
podjetjih, ki niso izpričala soli
darnosti. Mogoče bo ta „posled
nji opomin" le zalegel. Zanimivo 
je tudi, da je od večjih novo
meških delovnih organizacij pri
speval za razvoj Sune krajine le 
Pionir, preostali „velikani" so 
padli na tem lahkem izpitu iz 
človečnosti. 

Aleš Kulovec: „Zlonameme 
govorice o suhokrajinski le
žernosti" 

Na koncu moramo poudiariti, 
da so vse zlonameme govorice o 
tako imenovani ležernosti (leno
bi) Suhokrajincev zvite iz trte. 
Vsako soboto in nedeljo je po
magalo brigadirjem, ki so se 
zažrli v trdi kamen, po sto in več 
domačinov in okoličanov, kar 
je, če računamo, kako malo je 
na tem območju za delo sposob
nih ljudi, lepa številka. Razen 
tega bo vsaka domačija, ki bo 
dobila vodo, za napelavo pri
ključka prispevala od 2.500 do 
5.000 dinarjev. O lenobi in milo
ščinah potemtakem ni niti naj
manjše sledi, te govorice premle-
vajo le tisti, ki so pozabili, ali 
nočejo vedeti, kaj je solidarnost 
- ali (kot so nekoč preprosto 
rekli) sosedska pomoč. 

M. BAUER 

NovomcSJsa kronfloa 

JEZ JE „LACEN" KAMNOV -
Ko je Krka'odnesla stari jez pri Seif 
lovem mlinu v Novem mestu ,in J® 
šeststoletni dolenjski prestolnici 
zil neznosen smrad, smo pred dv^ 
letoma podrobno poročali o gradnji 
novega jezu. Zato naj takratnt 
„jezne" vesti dopolnimo še z eno- J, 
teh dneh se ob jezu kopičijo veli^ 
kupi kamenja, s kataim že krepijo 
nova jezova rebra zategadelj. ^ 
bodo čim dlje zdižala precejšen vo<r 
ni pritisk. 

NARAVNI PARK - ODPAD
KOV — Ker smo že pri jezu in Krkii 
naj omenimo še naravni park na dij"' 
gi strani, to je Ragov log. Le-ta « 
precej časa ni več prijetno gozdih 
sprehajališče, kajti vse preveč j* 
občanov, ki nimajo doma koševz« 
smeti in nabazličnejše odpadke zn"" 
sijo kar v Ragov log. Tako je 
lep odraz naših prizadevanj za 
okolje. 

Ena gospa je rekla, da se je nf'' 
občan IMsojne poti tako rafl®" 
zil nad globdcimi jarici, pr®® ^ 
katerih mora z avtom do 
ceste, da je sam jarke zasid. N>; 
mesto komunalcev, kajpak, ki 
bodo nad tako jezo l^ko 
roke... 

VSAKO LETO 
1000 LITROV KRVI! 

Celo leto se vrstijo nesreče, 
mora biti ob vsakem času na 
dovolj krvi za reševanje člo''e»lo'l 
življenj. Krvi pa'mora biti zado^ 
tudi poleti, ko so prometne nesreč« 
najbolj pogostne. V novomeški 
nisnici morajo vsak teden <7eti 
70 krvodajalcem. To pa Je po^®' 
zelo težko zaradi množičnih dopj"' 
stov in dela na polju. Občini"! 
odbor RK Novo mesto zato 
vse zdrave ljudi, naj darujejo 
zdaj, ko je potreba največja. 
leto potrebuje novomeška bolnišrt*' 
ca 1000 litrov krvi! 

Poroka med Krko in Dobrno? 

Pogovori, da bi se zdravilišče Dobrna pridružilo novomeški tovarni zdravil kot 
stojna temeljna organizacija združenega dela, tečejo 

Tečejo resni pogovori, da bi se zdravilišče Dobrna združilo z 
novomeško tovarno zdravil „Krka", ki v temeljni organizaciji zdru
ženega dela povezuje tudi zdravilišči Dolenjske in Šmaiješke Topli
ce ter hotel Grad Otočec. 

Pobudo 7^ povezavo jc dal kolek
tiv Dobrne, ki vidi v sklopu Krke, ki 
ima letni bruto produkt milijardo in 

MINI ANKETA 

Na račun novomeške tržnice jc 
večkrat slišati pripombe. Za cene 
pravijo, da so menda najvišje v Jugo
slaviji. Kako je z založenostjo trga, s 
cenami, skratka, kako so zadovoljne 
z novomeško tržnico, smo povpra-
.^li pet novomeških gospodinj. Kot 
l)ostc videli sami. niso bile preveč 
navdušene. 

Nezadovoljne gospodinje 

Rozalija PEROCI: „Z novomeško 
tržnico nisem preveč zadovoljna. 
Motijo me predvsem visoke cene, z 
založenostjo je kar v redu. Nekaj bi 
bilo treba ukreniti tudi z mericami, 
saj ima vsaka branjevka svojo in 
potem lahko po svoie navija cene." 

Mica FERUC: „Kot večino go
spodinj tudi mene najbolj motijo 
ccOc. Zdi se. kot da so vsi prodapfci 
med seboj dogovorjeni in da tpk)h 
ni' konkurcnce. »uj so cene enotne in 
zelo visoke. Tudi za higieno ju slabo 
poskrbljeno." 

Anica ZAI-RED: „Jaz sicer bolj 
poa*dkoma zaidem na tre. ker kupu
jem predvsem v trgovinah, toda ceno 
so res previsoke, višje kot drugod. 
Moti me tudi. da ni več domačih 
prodajalcev." 

I Ivira ZORKO: novomeškim 
trgom nisem zadovoljna žc descl let. 
/ /denjavo iii sailjem |r »iier »lobro 
/dio/en. |H)|',re\im pj ra/m-iloiiuiče 
pioi7vodc. kot ai pnniei sii ali sme* 
laiio. Menim, da bi bil potreben 
kontrolor, saj kupiv večkrat «K)bi 
liidi slabo in gnilo robo. I udi cene 
s«» previsoke, higiena |Xi je skorajda 
IIJ psu." 

vida SKOHE; „Ne vcm, če so še 
na kjkšiiom trgu pri ruis tako visoke 
eene ki»l na novomeškem. Prodajalci 
sailie in zelenjavo raje vržejo v sme
li. K<»t da bi „popustili", to sem vi
dela lu lastne oči. Moti me tudi ne-
snii^noM." 

C. S A 1.1 

400 milijonov dinarjev in spada med 
130 najmočnejših podjetij v SFRJ, 
boljše možnosti za nadaljnji razvoj. 

Razen tega se zavzemata za pove
zovanje naravnih zdravilišč v Slove
niji tudi komite za zdravstvo in so
cialno varstvo in komite za turizem 
pri izvršnem svetu slovenske skup
ščine. Pričakujejo, da bo s prvim 
januarjem prihodnjega leta začela 
delovati poslovna skupnost sloven
skih naravnih zdravilišč, sedež naj bi 
bil v Ljubljani. 

Združenje bo usklajevalo enoten 
razvoj vseh slovenskih naravnih 
zdravilišč, zdravilišča bi vodila enot
no propagandno politiko doma in v 
tujini, usklajena bi bila tudi komer
cialna politika. Kolektiv Krke daje 

Suhokrajinski 

drobiž 

V AJDOVCU SE NAVDUSU-
JI\JO ZA ZDRUŽENO TRGOVI
NO, medtem ko je sedaj tam za 
območje 8 vasi in naselij manjša po
slovalnica Mercatoijeve 1'OZD 
STANDARD Novo mesto. Pri se
danjem poslovanju imajo le majhno 
izbiro potrošniškega blaga, pred
vsem pa pogrešajo reprodukcijski 
material za kmetijstvo in gradbeni 
material. Ponj morajo na Dvor, ,ali 
pa v Žužemberk. Ker potrebuje 
trgovina za širši obseg poslovanja 
ustreznejše prostore, predvidevajo, 
da jih bo dobila pod streho gasilske
ga doma, ki ga bodo zgradili. Soin
vestitor naj bi bila zužemberška 
kmetijska zadruga. 

KRAJANI 17. PODPUPL PRI 
DVORU so se skupaj s krajevno 
skupnostjo Žužemberk zavzeli za 
ureditev krajevne ceste v njihovo 
vas. Ta cesta pelje skozi gozdove 
pod Srednjim Lipovcem in Ajdov
cem, kjer so tudi parcele z gozdovi 
družbenega sektorja, zato krajani in 
krajevna skupnost pričakujejo, da 
bo pri ureditvi te krajevne ceste so
deloval tudi TOZD Gozdarstvo Stra
ža. ki je v pretekli sečni sezoni s 
spravilom lesa iz svojih površin cesto 
dokaj uničil. 

ustanovitvi tega združenja vso 
poro. • 

Zdravilišče Dobrna naj bi se Vr 
ključilo Krkini TOZD zdravilišča ^ 
gostinstvo kot samostojna organi?* 
cija združenega dela. Priptavljaf 
samoupravni sporazum ter 
za javno razpravo, ki bo na. voiJ" 
delavcem obeh kolektivov žc 
tembra. Krki na zdravilišča in gp'' y 
stvo ustvarijo na leto 80 milijon®, 
dinarjev prometa, delež zdravili 
pri tem pa jc 3t milijonov. 
X "> 
' 251 prvosolckov 

Prvega septembra se bodo 
spet odprla šolska viata. Učenci 
in učitelji so se spočili in bodo 
lahko s svežimi močmi začeli z 
delom. Osnovne šole bodo spre
jele tudi nadobudnežc, ki 
stopajo na pot k učenosti. Naj
več prvoioičkov bo v Novem 
mestu prejela osnovna šola Grin 
(120). Ostali dve novomeški So'' 
(Bršlin in Katja Rupena) jih 
bosta sprejeli 79 oziroma 52. \ 

Spet ena starih novomeških ^ 
bo spremenila lice. Poslopje dC' 
loma rušijo in preurejajo za p^' 
trebe osnovnega šolstva. V 
hiši tik grmskega stadiona 
razen nel^j upravnih prostor®^ 
tudi vzgojna, .svetovdnica ^ 
zobna ambulanta. 
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PROSTO DELOVNO MESTO! 
AMZS TTB OTOCEC 
o b j a v l j a  p r o s t o  d e l o v n o  m e s t o  

SNAŽILKE 

Zaposlitev je vsak dan, razen nedelje in praznikov (možno 
^di honorarno). Osebni dohodek po pravilniku. Stanovanja 
ni. Nastop dela možen takoj. 
fismene ponudbe pošljite na naslov AMZS TTB Otočec. 

VPIS V ŠOLO! 
V smislu 18. člena zakona o glasbenih šolah razpisuje 
GLASBENA ŠOLA KOČEVJE 

^3 Šol. leto 1975/76 vpis v I. letnik prosta mesta za tele 
instrumente: 

VIOLINA 2 MESTI 
KLARINET 4 MESTA 
TROBENTA 7 MEST 
FLAVTA - BLOKFLAVTA 5 MEST 

^3 ostale instrumente v tem šol. letu ne bo vpisovanja. 
Pisovanje bo v četrtek, 4. septembra 1975, od 16. do 17. 

"••e v glasbeni šoli. 

Glasbena šola Kočevje 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

ISKRA - AVTOMATIKA LJUBLJANA 
_ TOZD ELA NOVO MESTO 

Objavlja prosto delovno mesto 
BLAGOVNEGA KNJIGOVODJE 

Pogoji za sprejem: ekonomska srednja šola, 2 leti ustrezne 
prakse, poskusno delo 2 meseca. 

andidati naj pošljejo svoje ponudbe z dokazili o izpolnje-

slov^ v 15 dneh po objavi kadrovski službi n^ na-

Jskra Avtomatika Ljubljana 

Elektrospojna vezja. Novo mesto, Ragovska 7a 

ŠTIPENDIJE 
Izvršni odbor skupne komisije podpisnic samoupravnega spo
razuma o štipendiranju učencev in študentov v občini Sev
nica 

R A Z P I S U J E  

štipendije iz združenih sredstev za šolsko leto 1975/76 
Na razpis se lahko pri/avijo: 
— učenci in študenti, ki imajo stalno bivališče na območ

ju občine Sevnica, 
— učenci in študenti, ki prejemajo kadrovsko štipendijo 

organizacij združenega dela ali samoupravnih interesnih 
skupnosti, za dopolnilno štipendijo iz združenih sred
stev. 

Polovica mesečnega dohodka na družinskega člana ne sme 
presegati: 
— za učence 1.550 din (za tiste, ki se vozijo do 20 km 

1.250 din in za tiste, ki se šolajo v domačem kraju 
1.100 din), 

— za študente 1.650 din. 
Izpolnjeni prošnji na obr. DZS 1,65 je treba priložiti: 
— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih 

članov, 
— potrdilo o osebnem dohodku staršev v letu 1974 (na 

prošnji), 
— prepis (fotokopijo) odločbe o otroškem dodatku, 
— potrdilo o vpisu v šolo za šolsko leto 1975/76, 
— štipendisti, ki prejemajo kadrovsko štipendijo, priložijo 

1 izvod pogodbe. 
Učenci in študenti, ki na razpise organizacij združenega dela 
in samoupravnih interesnih skupnosti niso uspeli dobiti šti
pendije, naj priložijo odgovore teh organizacij. 
Rok prijave je za učence: 30. 9. 1975', za študente 30. 10. 
1975. 
Kasneje prispele vloge bomo obravnavali z veljavnostjo od 1. 
naslednjega meseca po vložitvi. 
Prošnje naj kandidati pošljejo na občinsko skupščino Sev
nica. 

LICITACIJA! 
Zavod za kulturno dejavnost Novo mesto razpisuje JAVNO 
LICITACIJO, ki bo dne 3. 9. 1975 ob 10. uri v pisarni 
Zavoda, za prodajo avtomobila kombi zastava 850. Vozilo ni 
v voznem stanju. Ogled vozila možen 2.9.1975 od 9. — 12. 
ure pri Kleparstvu GORNIK v Škocjanu. Družbeni in zasebni 
sektor sta pri licitaciji enakopravna. 

VEUKA 
RAZPRODAJA 

POHIŠTVA 
novoles 

ZNIŽANJE DO 

od 25.8.-6.9.1975 vsakdan od 10.00do 18.00 
v soboto od 8.00 da 14.00 

NUDIMO KREDIT 
DO 20.000din 

uniles 

novoles 

lesni 
kombinat 

novoles 
novo mesto 

V 
TOZD Tovarna ploskovnega pohištva Trdinova 45 

Novo mesto (Gotna vas) tel.22521 

Edina revija za 
Slovenca po svetu, 
njihov stalen most z domo
vino je revija 

RODNA GRUDA 

Naročite jo tudi svojim so
rodnikom v tujini I 

RODNA GRUDA 
61001 Ljubljana, p. p. 196 
Cankarjeva 1/11 

PROSTA DELOVNA MESTA! 
„DOLENJKA", trgovsko podjetje na debelo in drobno. 
Novo mesto 

o b j a v l j a  z a  T O Z D  „ E n g r o - d e t a l j "  » N o v o  m e s t o  p r o s t i  
delovni mesti 

1. POSLOVODJE 
2. MESARJA-PRODAJALCA 

za novo prodajalno „Market" na Ragovski cesti v Novem 
mestu 
Pogoji: 
pod 1.: končana poslovodska šola trgovske stroke in 5 let 
ustrezne prakse ali šola za prodajalci in 10 let ustrezne 
prakse, 
pod 2.: končana ustrezna poklicna šola. 
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi. 

LICITACIJA! 
Po sklepu delavskega sveta TOZD „Gozdarstvo" Straža raz
pisuje Gozdno gospodarstvo Novo mesto 

J A V N I  N A T E Č A J  

za prodajo stanovanjske hiše Kot št. 2, stoječe na stavbišču 
vi. št. 23 št. pare. 401, površina 223 m2 v k.o. Dvor pri 
Žužemberku. 
Izklicna cena za hišo in stavbišče znaša 76.240 din. 
Ostali pogoji natečaja: 
1.. Izklicno ceno plača najugodnejši ponudnik takoj ob 

podpisu pogodbe. 
2. Prometni davek plača najugodnejši ponudnik. 
3. Varščino v višini 7.400 din mora položiti poriudnik 

hkrati s ponudbo na'tek. rač. št. 52100—601—10152 
GG Novo mesto. Izkazilo o vplačilu varščine mora biti 
ponudbi priloženo. 

4. Sedanji nosilec stanovanjske pravice ima pri nakupu 
prednostno pravico. 
Odpiranje ponudb bo 8. septembra 1975 ob 8. uri na 
GG Novo mesto, Gubčeva 15, kjer lahko prisostvujejo 
tudi vlagatelji ponudb. 
Ponudbe morajo biti v zapečatenih ovojnicah ter ozna
čene z oznako „Javni natečaj". Ponudbe pošljite na 
naslov: Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Gubčeva 

5. 

15.  

PROSTA DELOVNA MESTA! 
POKLICNA OBLAČILNA ŠOLA 
SEVNICA 
Delovna sicupnost poklicne oblačilne šole razpisuje naslednja 
delovna mesta: 
1. UČITELJA DRUŽBOSLOVCA; 

poučeval bo predmete: samoupravljanje s temelji 
marksizma, zgodovino in gospodarsko geografijo. 

2. UČITELJA KONFEKCIONARJA; 
poučeval bo predmete: tehnologijo tekstila, tehnologijo 
konfekcije in tehnologijo šivalnih strojev. 

3. VZGOJITELJA V DOMU; 
vodil bo vzgojno skupino v domu. 

Za delovno mesto pod št. 1. se lahko javijo kandidati, ki so 
končali visoko politično šolo ali kako drugo ustrezno visoko 
šolo. 
Za točko 2. in 3. se lahko prijavijo kandidati, ki so končali 
višjo šolo ustrezne smeri. 

PROSTA DELOVNA MESTA 
SLOVENIJASPORT 
export Import-zastopstva p. o. 
LJUBLJANA, Dalmatinova 1 

o b j a v l j a  p r o s t a  d e l o v n a  m e s t a  z a  s v o j o  p r o d a j a l n o  v  
NOVEM MESTU, C. herojev 8 

1. VODJE PRODAJALNE 
2. PRODAJALCA 

— 1 delovno mesto 
— 1 delovno mesto 

Poleg splošnih pogojev se zahtevajo še: 
1. visokokvalificirani ali kvalificirani delavec v trgovski 

stroki, najmanj 5 let delovne prakse; 
2. kvalificirani delavec v trgovski stioki, najmanj 2 leti 

delovne prakse. 
Prošnje sprejema sektor splošnih služb v Ljubljani, Dalmati
nova 1, 8 dni po objavi. 

vsak četrtek 
|^ffl;Đ(^KIUST| 
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TEDENSKA 
Četrtek, 28. avgusta - Avguštin 
Petek, 29. avgusta - Sabina 
Sobota, 30. avgusta — Feliks j 
Nedelja, 31. avgusta - Rajko 
Ponedeljek, 1. septembra - E^dij 
Torek, 2. septembra - Doroteja 
Sreda, 3. septembra - Gregor 
Četrtek, 4. septembra - Rozalija 

LUNINE MENE 

30. avgusta ob 0.19 uri - zadnji krajec 

BRESTANICA; 30. in 31. 8. dan
ski barvni film Zobozdravnik v po
stelji. 

BREŽICE: 29. in 30. 8. nemški 
barvni film Haintje. 

ČRNOMELJ: 29. 8. barvni film 
Ubijalec. 31.8. ameriški barvni film 
Bivši prijatelj Kid. 

KOSTANJEVICA: 30. 8. ameri
ški barvni film Veliki valček. 31. 8. 
ameriški barvni film Veliki valček. 
4. 9. ruski barvni film Jahač brez 
glave. 

KRSKO; 30. in 31. 8. angleški 
film James Bond 007 — diamanti so 
večni. 3. 9. ameriški film Zanka za 
dvojnega agenta. 

Ml/fLIKA: Od 1. do 4. 9. ameri
ški film Stanio in Olio biseri smeha. 

MIRNA: 30. in 31. 8. film Izob
čenec se vrača. 

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 29. do 31. 8. ameriški barvni 
film Stari divji zahod. 
1. in 2. 9. slovenski barvni film Po
jest o dobrih ljudeh. 3. in 4. 9. an-

^eški barvni film James Bond 007: 
Diamanti so večni. Od 5. septembra 
dalje pričetek kihopredstav ob 17. 
in 19. uri. 

RIBNICA: 30. in 31. 8. ameriški 
barvni film Slačenje. 

TREBNJE: 30. in 31. 8. ameriški 
barvni kriminalni film Leteči mori-/ 
lec. v 

igi OS 
SPREJMEM v uk dimnikarskega va

jenca. Vsa oskrba v hiši, ostalo po 
dogovoru. JOŽE PRIMC, Dimni-
karstvo, Črnomelj, Partizanska 3. 

SPREJMEM teracerskega vajenca. 
Jože Kic, 68275 Škocjan 6a. 

IŠČEM fanta ali mlajšega upokojen
ca za oskrbovanje konj. Šinkovec, 
Visoko 1, 64220 Škofja Loka. 

IŠČEM žensko ali dekle za varstvo 
dveh otrok na domu. Nudim 
brezplačno stanovanje, ostalo po 
dogovoru. Murn, Ulica heroja x 

Majcna 2, Trebnje- Prodam tudi 
gradbeni les, podpornike in deske 
za betoniranje. 

ASTRA Novo mesto sprejme vajen-
ko. 

NEKVALIFICIRANIM delavkam in 
priučenim servirkam, starim nad 
20 let, nudimo takoj enomesečno 
ali stalno zaposlitev v naših pla
ninskih domovih. Prosto jc tudi 
delovno mesto oskrbnika doma 
na Komni. Pismfene ponudbe poš
ljite Planinskemu društvu Ljub-
ljana-matica, p. p. 320, 61001 
Ljubljana. 

SLUŽBO ISCE 

IŠCEM honorarno zaposlitev y 
popoldanskem času. Izmene po
nudbe na upravo lista. 

STANOVANJA 

ODDAM sobo v Bršlinu dvema de
kletoma. Naslov v upravi lista 
(2080/75). 

ZA SOSTANOVALCA sprejmem 
poštenega in mirnega fanta. Na
slov v upravi lista (2079/75). 

STAREJŠIM upokojencem nudim 
za daljšo dobo ali dosmrtno eno-
sobno stanovanje v Sevnici za 
nekaj predplačila. Naslov v upravi 
lista (2070/75). 

IŠČEM enosobno stanovanje ali 
večjo sobo z možnostjo kuhanja. 
Naslov v upravi lista (2102/75). 

ODDAM opremljeno sobo za eno ali 
dve dekleti. Naslov v upravi lista 
(2104/75). 

IŠČEM opremljeno ali neopremlje
no sobo v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista (2109/75). 

DIJAKOM oddam opremljeno sobo. 
Naslov v upravi lista (2115/75). 

Motorna vozila 

UGODNO prodam zastavo 750, let
nik 1969. Informacije po tele
fonu št. 22-804. 

PRODAM katrco, lahko tudi po re
zervnih delih. Naslov v upravi 
lista (2071/75). 

PRODAM NSU 1200 C po delih. 
Peter Langer, Krško, Cesta 4. 
julija 52, telefon 068-71-503 
(popoldan). 

PR6DAM škodo 1000 MB po delih. 
Tadič, Ragovo 3, Novo mesto. 

PRODAM osebni kombi IMV 1000. 
, Ogled vsak dan po 15. uri. Plavac, 

Dreičetova pot 19, Novo mesto. 
POCENI prodam karamboliran 

kombi moriš, lahko tudi po delih. 
Jože Kic, Škocjan 6a. 

UGODNO PRODAM traktor 
pasquali, 18 KM, malo rabljen, 
zadnji del nov, ima še garancijo, 
in enoosno kiper prikolico brez 
diferenciala. Krese, Šalka vas 19, 
Kočevje. 

PRODAM zastavo 750, letnik no
vember 1972 in televizor RR-

P O S E S T  

PRODAM zemljišča (njive, travnike) 
v skupni izmeri 23.683 m^ v Dov-
škem pri Senovem. Informacije v 
Ljubljani na telefon št. 346-066^ 
ali v Dovškem št. 1, p. Senovo. 

PRODAM liišo pri Šmarjeti, ali za
menjam za enakovredno v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(2075/75). 

PRODAM nedograjeno hišo z vrtom 
na Uršnih selili. Naslov v upravi 
lista (2062/75). 

PRODAM gradbeno parcelo, 1000 
m2 oddaljeno 5 km iz Novega 
mesta. Naslov v upravi lista 
(2084/75). 

NA TRSKI GORI prodam parcelo 
za vikend z vinogradom. Ponudbe 
pošljite pod „TRŠKA GORA" ali 
po telefonu: 061-^23-052. 

PRODAM gospodarsko poslopje (za 
rušenje) v okolici Krškega. Infor
macije dobite pri Vinku Novaku, 
Sp. Stari grad 34, Krško. 

PRODAM manjše posestvo (3 ha), 
hišo z gospodarskim poslopjem, 
traktor in ves inventar. Od glavne 
ceste je oddaljeno 1.700 metrov; 
dostop možen z vsemi vozili; 

' vodovod in elektrika. Informacije 
na kraju samem vsako nedeljo 
popoldne: Škovec 21 pri Tržišču. 

PRODAM 16 arov vinograda v 
Lamperčah, 2 km od Sevnice; pri
meren kraj za vikend. Oglasite se 
osebno ali pismeno. Rudi Bevc, 
Orešje 14, (Pecelj) 68290 Sevni
ca. 

KMETIJSKA ZADRUGA Črnomelj 
prodaja 1. 9. 1975 ob 9. uri na 
javni dražbi v upravnih prostorih 
zadruge parcelo številka 4709/19 
v K. O. Dragatuš, v izmeri 506 
m^ za izklicno ceno 9,00 din. 

PRODAM ali zamenjam hišo z 
celim vrtom in garažo na Brodu 
17 za manjšo hišo ali stanovanje v 
bližini Novega mesta. Janez ko
tar, Brod 17, Novo mesto. 

Jože Lipar, Na Tratah 16 (Žabja 
vas), Novo mesto. 

PRODAM austin 1500 maxi, karam
boliran na sprednji levi strani. 
Marko Marič, bolnica - kirurgija. 
Novo mesto. 

PRODAM traktor zetor 25, letnik 
1971. Franc Huč, Ivanja vas 2, 
Mirna peč. 

PRODAM zastavo 750 s premontira-
no. škofiko. Ogled možen vsak 
dan od 6 - 15h v steklarski delav
nici v Krškem, ali na telefon 
71-234. 

UGODNO prodam dobro ohranjen 
osebni kombi IMV 1600. Anton 
Novak, Brezina 10, Brežice. 

PRODAM škodo, letnik 1969, cena 
9.000,00 din. Ivan Kolenc, Tru-
barieva 7, Krško, telefon 71-397. 

PRODAM traktor - porsche, 25 
KM. Naslov v upravi lista 
(2112/75). 

UGODNO prodam zastavo 101, no
vejši tip, prevoženih 10.000 km. 
Naslov v upravi lista (2118/75). 

P R O D A M  

I pope 
motor 15 KM (11 KW) z garant
nim listom. Viki Tomše, Gor. 
Skopice 5, Kdka vas. 

PRODAM 2 m-' hrastovih in 4 m^ 
smrekovih plohov, debelih 5 cm. 
Naslov v upravi lista (2076/75). 

PRODAM mlatilnico z dvojnim 
čiščenjem. Andrej Jazbec, Log 
45, Boštanj. 

PRODAM konjski komat (mera 
21,5 col). Janez Kastelic, Vrh pri 
Pahi 13, Otočec. 

PRODAM mlado, čmo-belo.kravo s 
teletom; dobra mlekarica.- Ivan 
(Jlobevnik, Skocjan 2. 

PRODAM dve dobro ohranjeni peči 
na olje. Naslov v upravi lista. 

PRODAM 4 m3 suhih desk (beli 
javor), debelina 40 mm, cena 
ugodna. Roman Hudoklin, Gostil
na, Gaberje 130. • 

NUJNO prodam spalnico in kurilno 
peč na olje emo 6. Zoran, Trdino
va ul. 5c, Novo mesto. 

PRODAM 110-litrski sod. Informa
cije, Mirna peč 2. 

PRODAM dobro ohranjeno kosilni
co BCS 127 in motorno žago. 
Naslov v upravi lista (2106/75). 

PRODAM rabljeno strešno opeko 
(okoli 1000 kom.). Semič 34, pri 
samopostrežni. 

PRODAM kombajn, znamke kor-
mik, delovna prostornina 2 m^, 
letnik 1969. Jože Šiško, Križišče 
2, Raka. 

PO UGODNI ceni prodam diatonič-
no harmoniko DC!FB in klavirsko 
s 120 basi. Tine Košmrlj, Potov 
vrh 53/a, Novo mesto. 

ZAMENJAM dobro ohranjena 
moška in ženska zimska oblačila 
za drva. Naslov v upravi lista. 

PRODAM skoraj novo peč na olje 
Emo 8. Naslov v upravi lista. 

K U P I M  

KUPIM čevljarski šivalni stroj za 
popravila - celinderico, po mož
nosti znamke „ADLER", ali pa 
dobro ohranjeno singerico. Janez 
Jerič, Dol. Straža 94,68351 Stra
ža. 

KUPIM zazidljivo parcelo v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Naslov v 
upravi lista (2063/75). 

KUPIM gradbeno parcelo v Šentjer
neju ali bližnji okolici. Naslov; 
Vene, Žvabovo. - Šentjernej. 

KUPIM rabljeno spalnico brez žim-
nic. Naslov v upravi lista 
(2095/75). 

R A Z N O  

POROČNI PRSTANI! Želite pre
senetiti nevesto? Zlatar Otmar 
Zidarič v Ljubljani na Gosposki 5 
(poleg univerze) Vam bo rad po
magal! - Z iaezkom t^a oglasa 
dobite 10 odst. popusta! 

IŠCEM lokacijo za manjšo obrt v 
Novem mestu. Naslov v upravi 
lista (2077/75). 

IVAN PECARIC, plinsko-vodovod-
ni mojster, Krško, Tomšičeva 2, 
obveščam cenjene stranke, da so
lidno in kvalitetno napeljujem 
centralno in vodovodno inštalaci
jo. Se priporočam. 

NUDIM VRSTE ROLET, ŽA-
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DOBAV
NI ROKI, CENE SOLIDNE. NA
ROČILA PREVZEMATA; Ba 
GO RADI, ŽABJA VAS 15, 
NOVO MESTO, IN IGNAC PRI
JATELJ, • KVEDROVA 8, 
KRŠKO. 

#1X 

DRAGI mami, stari mtimi IVANI 
VLAŠiC iz Bednja 16, želimo za 
60. rojstni dan in god še mnogo 
zdravih in zadovoljnih .let, sinova 
Rudi z družino in Zdravko ter 
hčerki Mimica in Danica z druži
nama. 

DOBRI in skrbni mami in stari 
mami MARIJI JUDNiC iz Kota 
št. 15 pri Semiču, iskreno česti
tamo za 70-letnico in god in ji 
želimo vse lepo, posebno \pa 
zdravja. Hčerki Miina in Danica 
ter sin Lojze z družinami. 

igOEVESTIlA I 
OPRAVLJAM vsa zidarska dela. 

Oglasite se na telefon 22-837 od 
15.30 dalje. 

Ob težki izgubi naše drage mame, 
babice in sestre 

MARIJE MAHNE 
iz Uršnih sel 57 _ 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem, prijateljem, sosedom in-
vaščanom, Id so nam v najtežjih tre
nutkih pomagali, izrekli sožalje, da
rovali vence ter cvetje, in vsem, ki so 
pokojnico v tako velikem številu 
spremili na njeni zadnji poti. Zahva
ljujemo se osebju internega oddelka 
iz Novega mesta za lajšanje bolečin 
in duhovniku za opravljeni obred. 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hčerki Fani in Mari 
z družino, sestre Rezka, Kristi
na in Pepca ter drugo sorod
stvo. 

Ob nenadni in boleči izgubi naše 
drage žene, mame, stare mame 

ALOJZIJE MIRTELJ 
z Vrha pri Boštanju 

se najlepše zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo v tako velikem 
številu spremili na zadnji poti, daro
vali vence in cvetje, izrekli sožalje in 
nam pomagali v težkih trenutkih. 
Lepa hvala župniku za opravljeni 
obred. 

Žalujoči: mož Franci, hčerki 
Malči in Pepca z družinama in 
drugo sorodstvo. 

Ob hudi in prerani izgubi moje 
drage žene, mamice, sestre in tete 

ROZALIJE MRVAR 
iz Hruševca 11 pri Straži 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
"nikom, prijateljem, posebno pa 
vaščanom, ki so mi v težkih trenut
kih pomagali, izrekli sožalje, darova
li cvetje in vence in jo spremili na 
njeni zadnji poti. Zahvaljujem, se 
kolektivu Novoles Straža, govorniku 
za poslovilne besede ob odprtem 
grobu, godbi Novolesa iz Straže ter 
župniku iz Vavte vasi za opravljeni 
obred. Vsem še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: mož Jože, sin Jože, 
mama, ata, sestre in bratje z 
družinami ter drugo sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Po kratki in hudi bolezni nas je v 70. letu starosti za vedno 
zapustil naš dragi oče, stari oče in stric 

ALOJZ BUKOVEC 
z Uršnih sel 28 

"fcplo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam izrekli sožalje, darovali cvetje in vence ter 
spremili pokojnika na njegovi zadnji poti. Hvala zdravnikom in 
vsemu zdravstvenemu osebju internega in nevrološkega oddelka v 
Novem mestu, ki so mu lajali bolečine. Zahvaljujemo se GG 
obratu Novo mesto, hotelu Piran, tovarni zdravil Krka in Novo-
gradu iz Novega mesta, pevcem šentjefnejskega okteta za ganljivo 
petje in duhovniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: hčerka Milena, sinova Bruno in Slavko z dru
žinami in drugo sorodstvo. 

vsak četrtek 

V S P O M IN 

2. septembra bo minilo leto dni, od 
kar nas je za vedno zapustil naš dragi • 
mož, ata in stari ata 

FRANC 
RADANOViC 

z Vrhja 23 

Vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu in ki obiskujete njegov 
zadnji dom, najlepša hvala. 

Žalujoči: žena Marica, hčerka Tinka z možem, vnuki
nja Sla vica z družino, sestre z družinami in drugo sorod
stvo. 

Z A H V A L A  

Ob boleči in mnogo prerani izgubi naše drage žene, matere, 
sestre in tete -

SLAVE ŠEGINA 
roj. Ivanetič, 

iz Radovič pri Metliki 

se iskreno ^hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in zrancem za izkazano_sočutje, podarjeno cvetje in' 
spremstvo na njeni zadnji poti k Trem faiam. Posebna zahvala 
zdravniškemu osebju novomeške bolnice za lajšanje trpljenja v 
zadnjih urah in župniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: mož France, hčerka Vida, sestri Kariina in 
Štefka z družino ter dni^o sorodstvo. 

Z A H V A L A  

Ob smrti mojega dobrega moža, skrbnega očeta, brata in strica 

JOŽETA JEVŠKA 
iz Cegelnice 43 a 

se zahvaljujemo vsem za nesebično pomoč, osebju pljučnega od
delka novomeške bolnice za lajšanje bolečin in nego. Najlepše se 
zahvaljujemo kolektivom prometne sekcije, sindikatu tovarne 
zdravil Krka, IMV, Elektro in priključki, Novoteks, Iskra in Gim
nazija Novo mesto ter Beti Mirna peč za podarjene vence in cve
tje. Hvala tudi vaščanom za vso nudeno pomoč in podarjeni ve
nec ter duhovščini za opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena 

.hvala. 

Neutolažljiva družina Jevšek iz Cegelnice pri Novem 
mestu. 
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DOLENJSKI UST 

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novp 
mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre^ 
ce, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnic® 
in Trebnje. - . 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez Pezelj, J®.. 
Prime, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnf' 
Oblikovalec priloge Peter Simič. . 

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. PredseO^-
nik: Franc Bukovinsky. 

IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - Letna nar9^ 
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej^ 
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 
usirezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni racU 
52100-620-107-32000-009-8-9 , ^ 

(XILASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na dolo^^. 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. V^^ 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za * 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 3. j 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/72 t 
28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
meta proizvodov. , 

TEKOČI RACUN pri podružnici SDK v Novem 
52100-601-10558 - Naslov uredništva in uprave: 68001 
mesto. Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon: (068) 21-22/^^ 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni ' 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni film' 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana. 

a 
18 St. 35 (1362) - 28. avgusta DOLENJSKI LIST DOLENJSKI LIST 

^ . 

Št. 35 (1362) - 28. avgusta j 



RADIO LJUBLJANA 
6nn £„DAN: Poročila ob 5.00, 
11 nn ?;00' 800> 9.00, 10.00, 
I7nn U"00' 13-°°. 14 0°. 15.00, 
in 52'ni8-00' 1900> 22.00, 23-00 

0^-30do8:0?Sne.8laSbe,,i S"°red 

•STRTEK, 28. AVGUSTA: 8.10 
^asbcna matineja. 9.05 Počitniško 
d«?? ?Vanie od strani do strani - Iz 
bS ^.!iteratUre - V. 9.20 Iz glas
io K n Pesmice na potepu. 
ŽPiii ganite, pa vam zaigramo po 
S l!-00 Poročila - Turistični 
l2Tnv- ^.naše goste iz tujine. 
Hočl .cetijski na^i ~ »"g- Jelka 
femn r: .redstva proti najnevarnej-
13 mu Plevelu pred setvijo. 
Med^P?ro*Ča-io vam... 14.40 
. Vrt.ri». dužino in delom. 15.45 
neea ' l7-3^ Iz domačna oper-
in soli ^a' 1^-05 Revija orkestrov 
in era^l°fV* 5 Produkcija kaset 
na iQ°/nnSw.h Pl0^ RTV Ljublja-
Frani»r* n! Mmute z ansamblom 

19.50 Lahko noč, 
čih n« ••Četrtkov večer doma-
ni wmi m napevov. 21.00 Literar-
23ncT

er' 21-40 Lepe melodije, 
leta ^ltEfarni nokturno. 23.15 Pa-
- -^Pgevk in plesnih ritmov. 

G l a c h ^  2 9  •  A V G U S T A :  8 . 1 0  
fuoena matineja. 9.05 Počitniško 

°d strani do strani - Iz 
slovetllterature - VI. 9.30 Jugo-
Taliii^K orodna glasba. 10.15 Po 
TurSf poteh- 11-00 Poročila -
tujine A1** 23 naše g°ste iz 

^ihard c i nasveti - dr. 
vrst r: Pomembnost tujih 
^iporn^"ega drevJa Pri nas- 13-30 
sluK ai° van? • • • 14.30 Naši po-
15 4': vrtajo in pozdravljajo. 
^ravje'T^lfn"-, 16 50 Clovek in 

18.0S rvl, f Poletni divertimento. 
Zvočni ? edalo našega časa. 18.15 
saoiblnm r^' Minute z an-
Lahko n a ^ Skoberneta. 19.50 
P°ps 20.°2i 1?ohh 2000 St°P ~ 
^oričakai 22%Ja h m°rjU l" E looftir j 22.20 Besede in zvoki 
nolctum^ o??čih. 23.05 Literarni 
jo • 23.15 Jazz pred polnoč-

*22*. 30- AVGUSTA: 8.10 
tednik 9 9'05 Pionirski 
besedo i n i < e ™esni orkester ima 
H-00 P«, i-. edem dni na radiu. 
Za naše • ~ Turistični napotki 
tijski L?' ^Jine. 12.30 Kme-
tnlečne irw!i T Ferčej: Vrh 
Vam • • LdTr^č 13-30 Priporočajo 
Po Juonci -V. ^ Pesmijo in besedo 
16.45š°& '^.45 „Vrtiljak". 
m° V kini^noeŠa ^Ba- 17-20 Gr«5-
jahke giash« , Listi i* albuma 
')l°m I9-40 Minute z ansam-

[ loč, oŠ ?jjvška. 19.50 Lahko 
ttti uri. 21 on v 00 Dobimo se ob 
'i 3o Odri • Prijetno razvedrilo. 
23.05 S a..23 "a*"*5 izseljence. 
;eden Pesmijo in plesom v novi 

Radl??LjA> 3„1- AVGUSTA: 8.07 
"lino 9 n^rf- Skladbe za mla-
10.05 ux Pobite, tovariši... 
*1-00 P~ Popevko poletja. 
* nasT °cUa. ~ Turistični napotki 
Posluj. J°?e j2 tujine. 11.20 Naši 
16.00 7 'čestitajo in pozdravljajo. 
GIasben * avna radijska igra. 19.40 

ene razglednice. 19.50 Lahko 

noč, otroci! 20.00 V nedeljo zvečer. 
22.20 Skupni program JRT - Stu
dio Ljubljana. 23.05 Literarni nok
turno. 23.15 V lučeh semaforjev. 

PONEDELJEK, 1. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja, 9.05 Pisan 
svet pravljic in ;^odb. 9.20 Izberite 
pesmico. 9.40 Orkestri in zabavni 
zbori. 10.15 Nekaj za ljubitelje an-
samblske in solistične glabe. 11.00 
Poročila - Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 I^etijski 
nasveti: Vrt v septembru. 13.30 Pri
poročajo vam .. . 14.30 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Vrtiljak". 17.20 Koncert po željah 
poslualcev. 19.40 Minute z ansam
blom Fantje treh dolin. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Ce bi glo
bus zaigral. 20.30 Operni koncert. 
22.20 PoTCvke iz jugoslovanskih 
studiev. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Za ljubitelje jazza. 

TOREK, 2. SEPTEMBRA; 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Pojo 
mali vokalni ansambli. 11.00 Poro
čila - Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetijski na
sveti - ing. Jože Zabukovec: O le
tošnjih možnostih pogodbenega pri
delovanja rženih rožičkov. 13.30 
Priporočajo vam ... 14.40 Na poti s 
kitaro. 15.45 „Vrtiljak". 18.05 V 
torek nasvidenje! 19.40 Minute z 
ansamblom Mojmira Šepeta. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 Ra
dijska igra. 23.05 Literarni noktur
no. 23.15 Popevke se vrstijo. 

SREDA, 3. SEPTEMBRA; 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 

RADIO BREŽICE 
ČETRTEK - 28. avgust: 16.00 -

16.15 - Napoved programa, Za vas 
smo si ogledah, Poročila, Nove plo
šče RTB - 16.15 - 16.30 - Aktu
alnost tedna — 16.30 — 17.00 — Ob
vestila in reklame - 17.00 — 18.00 
- Glasbena oddaja Izbrali ste sami 

SOBOTA - 30. avgust: 16.00 -
16.20 - Za gram humorja in glasbe 
- 16.20 - 16.40 - Jugoton vam 
predstavlja - 16.40 - 17.00 - Ra
dijska univerza - 17.00 - 17.30 -
Kronika - Obvestila in reklame -
Pravljica za naše najmlajše - Posne
tek iz naše glasbene šole - 17.30 -
18.00 - Domače zabavne na valu 
192 m 

NEDELJA - 31. avgust: 10.30 -
12.00 - Napoved programa -
Uvodnik radia Brežice - Domače 
zanimivosti - Za naše kmetovalce: 
Nedeljski magnetofonski zapis -
Obvestila in reklame - Spored naših 
kinematografov - 12.00 - 15.00 -
Naši občani čestitajo in pozdravljajo 

TOREK - 2. september: 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 program kina Breži
ce - 16.45 - 17.00 - Iz zakladnice 
lahke glasbe 

pogovori. 9.25 Glasba vam pripove
duje. 10.15 Urednikov dnevnik. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti - ing. Jožko Marovt: 
Zakaj je v jesenskem času manjša 
mlečnost krav. 13.30 Priporočajo 
vam... 14.10 Pojo naši operni 
pevci. 14.30 Naa poslušalci česti
tajo in pozdravhajo. 15.45 „Loto-
vrtiljak". 18.25 Predstavljamo 
vam ... 19.40 Minute z ansamblom 
Francija Puhana. 19.5.0 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Koncert iz naš^a stu
dia ... 21.40 Igrajo veliki zabavni 
orkestri. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15. Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe. ČETRTEK, 4. SEPTEMBRA; 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo. 9.30 Iz 
glasbenih šol. 10.15 Uganite, pa vam 
zaigramo po želji. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti - dr. 
Dušan Mlinšek: Novi gozdni rezer
vati v Sloveniji. 13.30 Priporočajo 
vam... 14.40 „Mehurčki'. 15.45 
„Vrtiljak". 17.20 Iz dorriače^ga oper
nega arhiva. 18.35 Produkcija kaset 
in gramofonskih plošč RTV Ljublja
na. 19.40 Minute z Ljubljanskim 
jazz ansamblom. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov. 21.00 Li
terarni večer. 21.40 Lepe melodije. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Paleta popevk in plesnih ritmov. 

RADIO SEVNICA 
NEDELJA, 31. AVGUST -

10.30 reklame, oglasi in obvestila -
11.00 ' Slovenci smo pridelali prve 
tone lastne kave - 11.20 po do
mače - 11.40 naš razgovor (šola v 
naravi) - 12.00 za vsakogar nekaj -
12.30 poročila - 12.50 čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev - 14.30 
zaključek programa 

SREDA, 3. SEPTEMBRA -
16.00 poročila — 16.10 reklame, 
oglasi in obvestila - 16.30 po do
mače - 16.45 predstavljamo 
vam ... (Ajdovski gradeč - 111. del) 
- 17.05 disko klub brez imena -
17.35 mladinska oddaja - mi mladi, 
kakšni smo, kaj hočemo, kaj more
mo in kaj moramo - 18.()0 zaklju
ček progrgma 

SOBOTA, 6. SEPTEMBRA -
16.00 SOBOTNI VRTILJAK (na
poved in pop glasba) - 16.15 pet 
minut za .. . - 16.20 EPP 1. del -
16.30 poročila - 16.35 EPP II. del 
- 16.45 mini anketa --17.00 za
ključek SV in napoved programa za 

-nedeljo • 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

NEDELJA, 31. AVGUSTA; 9.30 
Poročila (Lj) - 9.35 R. M. du Gard: 
Thibaultovi, barvna nadaljevanka -
ponovitev (Lj) - 10.20 Otroška 
matineja: Vrančeve dogodivščine. 
Biseri morja (Lj) - 11.10 Mozaik 
(Lj) - 11.15 Kmetijska oddaja (Zg) 
- 12.00 Poročila (do 12.05) (Lj) -
14.00 Sredozemske igre - košar, 
finale - prenos (Lj) - 16.00 Morda 
vas zanima: Kotalkarji (Lj) - 16.40 
Sredozemske igre - filmski pregled 
(Lj) - 17.00 Sredozemske igre -
plavanje, prenos (Lj) - 18.00 Moda 
za vas (Lj) - 18.10 Propagandna 
oddaja (Lj) - 18.15 Poročila (Lj) -
18.20 Film Prepovedana puščava 
Danakil (Lj) - 19.15 Risanka (Lj) -
19.20 Cik-cak (Lj) - 19.30 TV 
dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski go
spodarski komentar (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.00 Ženske iz Dja-
voljih Merdevin (Lj) - 20.30 S ka
mero po svetu; Na daljnih vzpored
nikih (Lj) - 21.15 Športni pregled 
(Zg) - 21.50 TV dnevnik (Lj) 

PONEDELJEK, 1. SEPTEMBRA: 
15.45 Sredozemske igre - filmski 
pr^ed, barvni posnetek (Lj) -
16.05 Sredozemske igre - vaterpolo 
Grčija : Jugoslavija, barvni posnetek 
(Lj) - 17.00 Sredozemske igre -
plavanje, barvni prenos (EVR) -
18.00 OBZORNIK (Lj) - 18.10 V. 
Pečjak: Polet na Mars, serija Drej-
ček in trije Marsovčki (Lj) - 18.30 
Mozaik (Lj) - 18.35 Leta minevajo, 
čas teče, barvna oddaja TV Bgd (Lj) 
- 19.00 Odločamo (Lj) - 19.10 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cik-cak 
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 Sodobna oprema, banana 
oddaja (Lj) - 20.05 J. Kozak - V. 
Frantar; Balada o ulici, TV drama 
(Lj) - 21.10 Kulturne diagonale -
21.40 Mozaik kratkega filma: Deže
la številnih resnic (Lj) - 22.05 TV 
dnevnik (Lj) 

TOREK, 2. SEPTEMBRA: 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Pleavec 
do 16.55) (BGD) - 17.35 Sredo
zemske igre - filmski pregled, 
barvni posnetek (Lj) - 17.55 Ob-

OPRAVICILO 
IN POJASNILO 

Prejeli smo ostro protestno 
pismo neznanca naročnika Do
lenjskega lista, ki nas graja zaradi 
neredno objavHen^ televizij
skega sporeda. Tudi ustno so ne-
lateri bralci protestirali, vendar 
moramo povedati, da smo pri 
objavljanju sporeda povsem od
visni od rednosti službe za tisk 
pri RTV Ljubljana, ki nam po
šilja spored. V času dopustov se 
je dvakrat zapored zgodilo, da 
sporeda nismo prejeli do za
ključka redakcije, vendar nismo 
mogli ničesar več ukreniti. Za 
nam zeb neljub spodrsljaj se 
bralcem opravičujemo.^ 

i UREDNIŠTVO D L 

zomik (Lj) - 18.05 L. Suhodolčan: 
Naočnik in očalnik (Lj) - 18.35 
Mozaik (Lj) - 18.40 Ikebana: Vise
či slog (Lj) - 18.45 Biseri morja, 
barvni film (Lj) - 19.10 Barvna ri
sanka (Lj) - 19.20 Cik-cak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 Tretji svetovni 
mir: Železna zavesa - serijska oddaja 
(Lj) - 21.15 Barvna propagandna 
oddaja (Lj) - 21.25 Ch. Bronte: 
Jane Eyre, II. del barvne nadaljevan
ke (Lj) - 22.15 TV dnevnik (Li) 

SREDA, 3. SEPTEMBRA: 15.45 
Sredozemske igre - filmski pr^ed 
(Lj) - 16.05 Sredozemske igre -
vaterpolo Jugoslavija : Španija, 
posn. (Lj) - 17.00 Sredozemske 
igre - plavanje, barvni prenos (Lj) -
18.30 Obzornik (Lj) - 18.40 Mo
zaik (Lj) - 18.45 J. Verne; V 80 

dneh okrog sveta, barvna nadalje
vanka (Lj) - 19.10 Barvna risanka 
(Lj) - 19.20 Cik-cak (Lj) - 19.30 
TV dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) 
- 20.05 Sonce vzhaja enkrat na 
dan, celov. lilm (Lj) - 21.35 Gor^ 
nje novosti, propagandna oddaja 
(Lj) - 21.40 TV dnevnik (Lj) -
21.55 Sredozemske igre - boks, 
barvni prenos in posnetek (Lj) 

CETOTEK, 4. SEPTEMBRA; 
13.40 Sredozemske igre - odbojka, 
barvni posnetek samo, če bo igrala 
Jugoslavija (Lj) — 14.40 Sredozem
ske igre - filmski pr%led, barvni 
posnetek (Lj) - 15.00 ^edozemske 
igre - boks, barvni prenos (EVR) -
17.00 Sredozemske igre - plavanje, 
barvni prenos (EVR) - 18.05 (Jb-
zornik (Lj) - 18.15 Mozaik (Lj) -
18.20 Napoleon in ljubezen -
barvna serija (Lj) - 19.10 Barvna ri
sanka (Lj) - 19.20 Cik-cak OJ) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 Cvetni prah, se
rijska odda^ 110 policija (Ij) -
21.05 Kam in kako na OMih (Lj) -
21.15 Diagonale (M) - 21.45 TV 
'dnevnik (Lj) — 22.00 Sredozemske 
igre - vaterpolo in nogomet, barvni 
posnetki (Lj) 

SCHIEDEL — YU — 
Kamin, diitmik št. 1 
v Evtt  ̂
proizvaja in dobavlja 

GRADNJA 
ŽALEC 

tombola: i 
Turistično društvo Krško 
prireja 7. septembra ob 14.30 uri 
VELIKO TRADICIONALNO TOMBOLO 
na stadionu „Matije Gubca" v Krškem. Poleg desetih tom- I 
bol, katerih glavni dobitek je avto wartburg karavan, je še I 
preko 300 zelo bogatih dobitkov. 
Pridite 7. septembra v Krško - sreča in avto vas čakata. J 

POTROŠNIŠKO POSOJILO ZA NAKUP POHIŠTVA 

do 50.000 din 
Polog 15% 

NA ZALO6I ŠE GARDEROBNE OMARE PROGRAMA 

BARBARA 
Salon pohištva NOVI DOM 

Ljubljana,Novi trg 6 (pri ŠuStarskem mostu) 

l̂abod (D labod labod labod 

fS.nN2GAR 8 

.nngHiiiiiiii 
Podpis i Ti S4 tolaži, ti ga 
PH n; J m mu izprosi božjo pomoč, da ostane 
^ojirn s*1 Ve^0maj- O Marija, bodi počeščena s 
v^0m, ln°m Jezusom pet tisočkrat - zdaj in na 
.CJ->en" 
% *n poslušal. Glava mu je klo-

lcan:i °Pi *n preden je bilo molitve konec, sta 
°M$ai ^ve debeli kaplji iz oči, ki si jih je 
&$om^ r°kavom, ko je vstajaj, in s plahim 

i.Tal^ razs°dil: 
goditi 5^1 Vam rečem» da se ne more in ne sme 
^Olijo " 8a istemu, za katerega taki in tako 

% pr^a Pota so čudna, kdo jih ume," je vzdih-
teto Ur§nCa 'n kazala otrokom, naj gredo spat s 
Vendar «°' France je čutil, da mora iti, a je 
^a, ip e Usedel in čakal. Ko sta bila s Franco 

„pra P°vzel pogovor od opoldne: 
l° ti še 

Ca' ne zarr|eri, saj pojdem precej, a samo 
Pfositiic,re^em» ko sva sama: za podporo moraš 

»2alfk°m" SaJ86111 že rekla." 
"Sram 86 braniš denarja? 44 

tekla; n 
me Je- Pomisli, da bi šla k županu in bi 

^'Prni.5 Moremo živeti — revščina je - naredi 
<.K P 7- A - ne grem, ne.44 

Vseni * uPniku pojdi! Saj dela prošnje skoro 

„Tja bi laže šla, pa tudi ne grem." 
„Pojdem pa jaz. Za drugega se lahko prosi. Lej, 

porečem: Dolg ima — " 
„Če smo drugega plačali, bon]o tudi tega z 

bo^o pomočjo - " 
„Seveda ga boš. Saj s tem denarjem ne boš 

plačevala dolga. Če pa dobiš za obresti, sc ti bo 
prileglo. In če druge dobe, kakor si slišala, in jih 
ni sram, zakaj bi bilo tebe? " 

„France, saj sem ti hvaležna, ko tako skrbiš. A 
za sedaj počakajva. Govorila bom še /. Blažem." 

,,Je tudi modro. Oh, veš kaj, Franca. Jaz imam 
konja. V nedeljo naprežem in te peljem v Ljublja
no." 

France se je silno razveselil te misli. Franca je 
za hip omahovala, potem pa rekla: „Ce si tako 
dober, le naprezi. Vzamem še Ferjana in Micko s 
seboj, da obiščeta očeta. Nista ga še videla v vo
jaški obleki." 

In sedaj je France pomolčal in na tihem obču
doval modrost žene, češ kako ima prav — zavoljo 
ljudi. 

„Saj res. In morda še Janezka? " 
,>Ie. S tal.im je prevelik križ v mestu." 
„Kakor veš, da je prav. Torej v nedeljo - in se 

vse pomenimo z Blažem." 
France bi bil še sedel, pa je gospodinja pogle

dala na uro in se začudila: „Na deset gre." 
„Saj res," ji je pritrdil Matic in vstal. „Kakšna 

noč!" je pogledal skozi okno. „Pravzaprav bi bilo 
najbolje, da bi šel kar na pod v slamo in počakal 
jutra. Kaj bi krevsaril domov? Ni vredno." 

Tedaj je stopila Franca k njemu, ga prijela 
rahlo za roko in mu pogledala v oči: 

,,France, ubogaj me in pojdi! Je bolj prav 
tako." 

„Prav imaš," je rekel Matic bre/ vsakega pre
misleka in šel. Celo lahko noč ji ni voščil. Franca 
je slišala pri oknu. ko ga je zastirala, hitre, težke 
korake, ki so bežali čez dvorišče. „Kdo bi mislil, 
da se ta hrust da voditi kot otrok in da ima tako 
srce. Le kako. da sem si prebrala? " Koprnenje se 

je budUo v njej in tisti dnevi, ko je zahajal k njej 
- k deklici. 

Franca se je okrenila od okna, lučka pred 
Marijo je revno brlela. Zdelo se ji je, da še posluša 
njeno in molitev otrok za Blaža. Ustrašila se je in 
kes ji je presunil dušo. Popravila je brlečo lučko, 
ji prilila olja, postala sredi sobe, kjer je maloprej 
klečala z otroki, in molila s srcem: O Bog, 
skušnjava je bila. — Marija, pomagaj — sirota sem. 
Jaz nočem — nočem ... 

France |e hitel proti domu. Na desnici je čutil 
gorko Franckino roko. Zdelo se mu je, da 
pelje kot otroka, in je ubogal, ker je vedel, da 
drugače ne sme, ne more, noče. Ob njem je šlo 
čvrljanje otročičev, na nogali je še čutil, kje je 
spal Janezek. Vse je šlo z njim: Franca, otroci, 
vsa hiša. 

Ko je potrkal doma na vrata in se je posvetila v 
veži Lojzina luč, je vse izginilo in ga zapustilo. 
Stopil je v vežo, v hišo in zagledal v njej sam 
dolgčas in puščobo. 

IV 

V nedeljo po vehkem šmarnu je napregel Matic 
koleselj in se odpravil po hrmem kolovozu v 
dolino. V dnu pri kapelici, kjer je bila pot taka, 
da je bilo mogoče sesti na voz, je čakala Franca z 
otrokoma. Ti so sedli na voZj iClatic je pa šel peš, 
dokler niso privozili na varno cesto. Tamkaj je 
šele sedel na kozla in pognal. 

Na cesti so dohajali mnogo voz, ki so bili na
tlačeno polni mater in otrok. 

„Vse jih gre obiskat," je omenil Matic,in se 
obrnil nazaj na kozlu. 

,,Morda zadnjič," je odgovorila Franca žalost
na. Matic seje obrnil spet naprej in švrknil konja. 

„Stric!" se je oglasil Ferjan. „Naj grem k vam 
sedet!" 

,J^ojdi, če mama dovoli." 
Franca jc samo prikimala grede, koje opazo

vala voz, ki se jim je ognil. Pet otrok in štiri žene 

so sedele na njem, žalostne kot Franca. 
Ferjan je zlezel k Maticu na kozla in prosil za 

vajeti. 
,,Ko bom gospodar, bom tudi jaz imel konja," 

je začel fantek in nerodno držal vajeti. 
Matic je pazil nanj, učil ga vso pot, kam naj 

potegne, če se s kom sreča, kam, če koga prevo
zi. Večkrat je moral poseči sam po vajetu, da 
niso zadeli ob kanton. 

Čim bliže so bili Ljubljane, več je bilo voz. Pri 
Figovcu, kjer so se ustavili, je bila stiska za pro
stor v hlevu, toliko je bilo konj. 

France je peljal Jančarjeve v gostilno, naročil 
kosilo in vse plačal. 

Franca je bila huda. 
„Veš kaj, te sramote mi ne delaj: voz si dal, 

konja, sam greš z doma — in sedaj bi še plačeval. 
Na tu imaš," mu je porinila krone na mizo. „Če 
jih ne vzameš, prav gotovo, da gremo peš nazaj," 

France bi bil drage volje plačal trikrat toliko. 
Ko pa je pogledal Franco in slišal njene besede, je 
segel po kronali in jih spravil. Nato so šli iskat 
Blaža. 
' Po mestu je mrgolelo ljudi. Matic je prijel 
Ferjana za roko, Francki za krilo se je držala 
Micka. 

„Da se ne izgubita," je svaril in se zibal s hri
bovskim korakom sredi ceste. Ljudje so hodili 
gor in dol. Vojaki, mladi in stari, vsi novo obleče
ni. Z njimi matere s cajnami, otroci v novih, pre
dolgih oblekah, z nekaterimi dekleta, ki so vselej 
zardele, ko so srečale znance. 

Feijan je gledal vojake in hiše in se spotikal ob 
vsakem kamenčku. 

Pred vojašnico se je vse trlo. Vse je čakalo, vse 
izpraševalo. Po vežah in stopnicali so letali in kli
cali razna imena. 

„Blaž Jančar," je vpraševal Matic. 
„Katera kompanija? " 
„Marškompanija št. 2." 
„V drugem nadstropju." 
Matic je stopil pogumno skozi vežo in delal 

pot proti stopnicam. 
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Na novomeški tržnici goljufajo Icupce I 

' •  >S^? 

Dobro za šolo jo dobro za kraj 
Ravmtelfu . mirenske 

osnovne šole prof. Vladimir-
ju Silvestru je pred časom 
prišlo na uho, da mu name
ravajo podeliti letošnjo pla
keto občine Trebnje. Ob 
tem je samo neposredno in 
m kratko odvrnil: „Če je 
mogoče napisati kratko, a 
tehtno obrazložitev, da sem 
res kaj napravil, naj bo!" 
Tako je tudi bilo: obrazloži
tev izvršnega odbora trebanj
ske izobraževalne skupnosti 
je dolga komaj pol tipkane 
strani Ravnatelja Silvestra 
navaja kot začetnika šole v 
naravi na Dolenjskem, orga
nizatorja posebnega šolstva 
in vrtca na Mirni... 

Ko smo ga pobarali, kako 
je bilo s šolo v naravi pred 
sedmimi leti, je zamahnil z 
roko, Češ, kaj bi tisto. „Saj 
ni da bi govoril, za bedaka 
so me imeli. Kadar gre za 
novosti, vedno naletiš na več 
odpora kot podpore. Ni bilo 
niti dinarja gmotne pomo
či," se danes spominja „ne
vernih Tomažev". Nekaj iz
kušenj s tem so sicer že imeli 
v Logatcu, vendar je bilo 
pravzaprav tako, da še nasve
tov ni bilo kje dobiti. Letos 
so bili že tretje leto v Tašale-
ri pri Puli na morju vsi šolar
ji 4. razredov v občini. 94 
odst. otrok je splavalo, še 
večji pomen pa pripisuje rav
natelj Silvester vzgojnemu 
učinku, saj so razredniki lah
ko dodobra spoznali delovne 
navade slehernega otroka. 

Prof. Silvester je znan 
tudi kot skrben gospodar. 
Stroški letošnje šole v naravi 
so enaki lanskim, kako pa je 
s splošnimi podražitvami v 
tem času, je znano. Ob novi 
šoli je zgrajen pravcati sta
dion, ki je po oceni strokov
njakov vreden vsaj dva mili

jom dinarjev, čeprav za 
gradnjo ni bila potrebna do
sti več kot desetina te vsote. 
Vse je narejeno po načelu: 
kar je v korist šoli je tudi 
kraju! Pri gradnji so se zato 
odrezali vsi kolektivi na 
Mirni skupno s krajevno 
skupnostjo. 

Seveda ne manjka stvari, s 
katerimi ne bi bil zadovo
ljen. Je predsednik koordi
nacijskega odbora pri občin
ski konferenci SZDL za ce
lodnevno šolo. V trebanjski 
občini razmere v šolstvu 
niso rožnate, v veljavi je dvo-
izmenski pouk in jim še za 
to manjka kar osem učilnic. 
Vladimir Silvester pri tem ne 
gleda le na denar. Prepričan 
je, da se da tudi v prosveti 
storitiše marsikaj pri moder
nizaciji pouka, marsikatero 
dobro vzgojno obliko kaže 
le utrditi 

Kadar samo pomisli na 
delegatski sistem, nemudo
ma popsnjujejo kakšne 
prednosti ima ta sistem, če
prav mora kot predstojnik 
včasih svoje delegate eno
stavno prisiliti, da gredo na 
sejo, da sp le-te sklepčne. 
„Človek je včasih slabe 
volje, ko jih sliši nekako ta
kole: vodilni imate povsod 
radi zraven glavo. Nihče me 
ne bo prepričal, da ni dobro, 
če tudi vodilni, kjer se le da, 
ustvarjalno sodeluje, pred
vsem ker manjka ljudi, ki se 
zavzamejo za stvar z dušo in 
telesom." Tako za Vladimir-
ja Silvestra, čigar poklicna 
usmeritev je sicer geografija, 
ni prilike, da bi ostal samo 
na svojem področju. 

Prihodnji petek bo dobil 
občinsko priznanje kot 
družbeno priznanje za to, 
ker je dosti zastavljenih 
ciljev tudi izpeljal! 

ALFRED ŽELEZNI K 

(nadaljevanje s 1. strani) 

Več sreče so imeli trgovci pri 
pregledu računov, kajti našli so 
samo enega, ki za paradižnik ni 
imel doka/a, od kod in po čem 
je dobil blago. 

Hkrati so inšpektorji ugotovi
li še kršitev občinskega odloka 
o dovoljenih maržah, ker so v 
več primerih zalotih prodajo 
predragega sadja in zelenjave. 
Ko so pobarali prodajalca, ki je 
stranki zaračunal breskve 18, 
namesto 15 . dinarjev za kilo
gram, se je izgovoril; „Draže je 
zato, ker je stranka izbirala." 

Kontrola cen na novomeški 
tržnici sicer ni novost, saj jo iz
vajajo včasih celo večkrat na 
teden in so posamezni prodajal
ci že večkrat prejeli kazni, a si 

TUREK V NAŠEGA 
25. avgusta okrog poldne je pri 

Ponikvah Turek z osebnim avtom 
prehiteval na neprekinjeni črti, na
proti pa je pripeljal tovornjak s pri
kolico Jože Pavlin iz Družinske vasi. 
Ko je videl, da Turek vozi v škarje, 
se je Pavlin umaknil na rob ceste, 
veseno pa sta bočno trčila. Osebni 
avta je potem zasukalo čez cesto, 
tovornjak pa je izruval tri obcestne 
kamne in pristal v gozdu pod ccsto. 
Oba voznika in Turkov sopotnik .so 
bili ranjeni ter prepeljani v bolniš
nico, gmotno škodo pa cenijo, na 
25.000 dinarjev. 

še kar naprej privoščijo proda
jo. s katero preveč zaslužijo. 

Inšpekcija bo za vse, pri kate
rih so tokrat našli nepravilnosti, 
predlagala uvedbo postopka. 

Vrh vsega se je ob kontrolni 
akciji spet izkazalo, da kupci na 
tržnici marsikaj plačajo draže 
kot v trgovini. Ta dan so proda
jali paradižnik v trgovini po 

TAKOJ V GRMOVJE 
17-letni Anton iz Plemberka si je 

24. avgusta zvečer privoščil drago 
dogodivščino. S prijateljem je naj
prej popival v Stopičah, potem se 
mu je zahotelo vožnje. Kolegu je iz
maknil ključ od avtomobila in se 
sam odpeljal proti domu, čeprav 
nima vozniškega dovoljenja. Zaradi 
neizkušenosti je mladenič že po 
nekaj metrih vožnje zapeljal v 
grmovje, avto pa je nato zdrknil še 
po strmini navzdol. Lahko bi se 
podvig še slabše končal, vendar pa je 
tudi za 2.000 din škode dovolj draga 
vožnja. 

7,50 din, na trgu je kilogram 
veljal 10 din. Še večja razlika je 
bila pri limonah, saj so bile na 
stojnicah za 4 do 5 din dražje. 
Ker pa imajo trgovci na stojni
cah zelo namazan jezik in znajo 
vabiti kupce, jim tj gredo na 

limanice. Še to: nekateri 
dajalci so nepismeni, 
ceno največkrat „ustrelijo" k®* 
iz puške. Najbrž ne v lastn® 
škodo. 

LE ČEVLJE 
SODI NAJ ČEVLJAR... 

Ko je akademski slikar 
Centa na vrtu restavracije 
„Breg" slikal izbrani motiv, 
je dobil pomočnika, ki je ne
koliko „popravil" mojstrove 
poteze. Centa se s „poprav
kom" ni strinjal, zato je s 
platna postrgal - ptičji 
drekec. 

MADEŽ RIBNICANOM 

,,Polomil ga je Globtur, ma
dež pa je ostal Ribničanom," se 
pritožujejo ribniški turistični 
delavci zaradi slabe organizacije 
sprejema ameriških rojakov, ki. 
so julija obiskali tudi Ribnico. 
Tisti dan je bilo vreme lepo, 
domačini so se dogovorili, kako 
bodo pfi restavraciji pr^ravili 
pravo ljudsko veselico po sta
rem, k^o bodo rojake prejeli 
rojaki, jih nagovorili in obdarili. 
Vendar je vse to padlo v vodo, 
ker so predsednika turističnega 
društva šele dve uri pred priho
dom rojakov obvestili o času 
prilioda, v xiveh urah pa se ni 
dalo ničesar narediti... 

VSE PRODAJO 

v sodraškem obratu INLES smo 
zvedeli, da nimajo težav s prodajo 
svojih proizvodov, se pravi vhodnih 
in garažnih vrat. V tej TOZD sploh 
niso zmanjšali proizvodnje, kot so jo 
v nekaterih drugih. Finančni uspeh 
je zadovoljiv, saj ne morejo narediti 
toliko, kolikršno je povpraševanje. 

Stare drobne obrti in pokl«^ 
izumirajo. Včasih nepoff^ 
Ijivega brusača tudi kni 
videti. Le sem ter Ija 
kateri teh redkih predstavfl^ 
kov nekdaj pogoste obrti 
vas ali manjše mesto in 
ponuja svoje usluge: 
mo nože, škarje, popra"?, 
mo dežnike ..Rom naS"' 
ki je svoj voziček usta" 
pred šm&elsko cerkv?® 
^oto: A. Bartelj) 

Ni se več treba bati noU 
O „vojskah" med Brusničani in Orehovčani pripoveduje Jože Luzar 

V vasi Zadniki v Gregoriji v rib
niški občini sem pri hiši Franca 
Petriča naletel na zelo lepa vra
ta, ki so izdelana menda okoli 
leta 1920. 

Pozabljena vrata 
Med različnimi starinami, na ka

tere naletiš v odročnih vaseh, so ze
lo zanimiva stara vrata, ki so včasih 
zelo lepo izrezljana in poslikana. 
Listniki hiš se ne zavedajo popolno
ma njihove vrednosti, pač pa se 
zanje vse pogosteje zanimajo giadj-
teln vikendov. 

Med obiskom Gregorije v ribniški 
občini sem v več vaseh naletel na res 
lepa viata. Marsikatera še dobro 
služijo svojemu namenu, marsikate
ra pa že leže in propadajo pod ko
zolci, če jih niso lastniki celo že sku-
rili. 

Vendar so tudi stara vrata del 
zgodovine in naše kulture, saj se na 
njih vidi, kako naa predniki niso 
mislili le na koristnost vrat, ampak 
so bila lepo izrezljana in poslikana 
vrata hiš tudi v okras. Zato bi morali 
te izdelke domiselnih starih rokodej-
cev ohraniti in jih pokazati zanam
cem. 

J. PRIMC 

Spominjam se, da so me še 
kot otroka strašili, kadar smo 
§li peš na Gorjance in nas je pot 
vodila mimo Brusnic: „Da ne 
bo nihče slučajno zamijavkal, 
a c e r  n a s  b o d o  z  n o ž i . . B r u s 
ničani so bili vse do zadnje voj
ne in še nekaj let po njej takoj 
pripravljeni na tepež, če jih je 
kdo izzval z mačjim glasom. 

„Dandanes še vaška mladina ko
majda ve za te fantovske spore, pa 
so bili hudima no resna stvar," mi je 
pravil 65-letni Brusničan Jože Lu
zar, upokojenec, ki pa seveda kme-
tuje. Bil je eden tistih, ki so večkrat 
branili brustriško čast. Zdaj ima 
Luzar v vasi malo vrstnikov, s kate
rimi bi lahko obujal spomine na 
fantovske tepeže. 

„Že od nekdaj so se črtili brusni-
ški fantje in oni iz ok9lice Šentjer
neja. Z nami so držali Gabrčani in 

SKORAJ NA 
DOMAČEM PRAGU 

20. avgusta se je v Šentlenartu 
hudo poškodoval 78-letni Jože Cirn-
ski, ko je s kolesom zavijal na do
mače dvorišče. Cirnski je piipeljal 
po ccsti od postaje proti mestu, 
pred hišo pa je nenadoma zavil na 
dvorišče, česar pa za njim vozeči 
avtomobilistvŽarko Bužančič iz Bre
žic ni mogel vedeti. Kolesaija je za
del in podrl, zato so g? morali pre
peljati v bolnišnico. 

Jugorci, z Orehovčani pa so bili mla
di tia do Bele cerkvc. Kadar je bilo 

žegnanje in smo trčili vkup, smo 
vedeli, da bo tepež. Marsikdo p je 
hudo izkupil, kajti noži so se bliska
li, pesti so padale in včasih celo 
puške streljale." 

Zakaj so bili Brusnicam J 
smrtno užaljeni, če je kdo 
kal, tudi Luzar natančno neVkJ; 
vi pa, da so jih zmerjali zato, 
so nekoč brusniški fantje 
mačka. Seveda je imelo s°vfL; 
druga ozadja: za dekleta je 
energijo, ki so jo sproščali na11 rL 
vi način. . ,oJj 

"„Pred vojno so bili fantje 0^ i 
ker ni bilo zaposlitve, precej • 
pilo, ni bilo razgledanosti, 
šlo do takih razmer. Spominj3 , 
daje nekoč 105 fantov iz 
skega konca prišlo k nam na PvL' 
Precej je bilo obklanih. Zdaj 
vsemi dobri. Vsak ima svoje.-*< 
veliko jih je šlo v tujino, prej®® 
vzela vojska in bolezen. ™\p 
niso več zaostali kraj, zato 
lahko tudi vsak za mi javka, n® 
se bal noža," pravi Luzar.^ 1. BA^' 

Neumnost, nevredna počenega groša 
Kaj vse se zgodi, če je — čeprav zaradi malenkosti — užaljen kmečki ponos 

Začelo se je pred dobrima dvema 
mesecema, „olje na ogeni" pa je 
„prilil" oglas, objavljen v 2o. številki 
[dolenjskega lista. Oglas v preklicih 
se glasi: „Podpisana Jože Fugina in 
Peter Kapš, oba iz vasi Laze pri Sta
rem trgu ob Kolpi, pozivava Emo 
Gorjup, kmetovalko iz Lazov, Stari 
trjg ob Kolpi, da javno prekliče laž
nive in žaljive besede, ki iih je izrek
la o nama pri Katarini Kaps dne 3. 
junija 1975 ob 8. uri zjutraj. Besede 
so neresnične in tako razširja v naši 
vasi med sosedi razdor in sovraštvo. 
Cc svojih besed ne prekliče, jo bova 
sodno prc^njala." 

Tako Jože Fi^ina in Peter Kapš; 
obdolžena Ema Gorjup, ki jc šc do
ber mesec po oglasu vsa obupana, pa 
pravi: „Vsi sorodniki me sprašujejo, 
kaj sem naredila, da povzročam po 
vasi sovraštvo in razdor. Ne veste, 
kako mi je nerodno, kako me je 
sram, ker sta me soseda tako grdo 
osramotila ..." 

ZJtkaj pravzaprav grl;? Ko sem 
obiskal obe sprti družini, sem zvedel 
za kaj presenetljivo zgodbo. Obe 
družini - Kapšova in Gorjupova -
sta bili do junija oziroma do nek^a 
junijskega večera prijateljski. Ena 
gospodinja je ponugala drugi, dtuga 
zopet prvi; obnašali !ita se tako, kot 

se tisoč družin v naših vaseh. Takrat 
pa . .. 

Gorjupovi so nekega večera opa
zili, daje njihov pes izginil neznano 
kam. Ze dva d^ pred prepirom je 
zavohal, da se v bližini Kolpe spre
haja medvedka, zato je bil proti ve
čeru razdražen. Po pasji navadi je 
lajal in lajal, kar naj bi motilo neka
tere vaščane. Sosed Gorjupovih, 
Peter Kapš, je velikokrat vpričo last
nikov izjavil, da bo že,poskrbel, da 
se bo pasja mrcina ohladila. In prav 
zaradi njegovih nepremišljenih besed 
je prišlo do spora. Ker psa tudi zjut-. 
raj ni bilo domov, jc Gorjupova, ko 
jc šla mimo Kapševe hiše, s Katari
no, Petrovo mamo, spregovorila 
nekaj besed. Sama o tem pravi: „Ko 
sem šla zjutraj mimo njihove hiše, 
sem na balkonu videla Katarino in ji 
rekla, če je slučajno njen sin odgnal 
našega psa. To je bilo vse. Zato ne 
razumem, zakaj sta Fugina in Kapš v 
prckiic napisala, da razširjam v vasi 
spor in sovraštvo! Če sem se pogo
varjala z njegovo mamo, se zato v 
vasi prav nihče ne sovraži in ne pre
pira. Vsak, ki dobro prečita prckiic, 
vidi, da sta mi oba pisca naredila ve
liko krivico . . 

I-Vanc Gorjup: „Kar ic povedala 
žena, jc res. Verjemite mi, da sc mi 

zdi vse skupaj neumno, toda tu je 
tudi kmečki ponos. Zakaj naj bi 

,imeli mojo ženo, ki jc pridna in dob
ra gospodinja, za razsirjevalko raz
dora in sovraštva. Pojdite po vasi, 
povprašajte, pozanimajte se. Tu ob 
Kolpi so taborili tudi Ljubljančani. 
Že več let prihajajo k nam in dobro 
poznajo razmere; tudi pri njih se 
lahko pozanimate . . 

Marija Gorju p: „Žalostna sem za
radi hčerke in zaradi prepira. Po
mislite, zaradi psa se prepiramo. Za
radi psa, ki jc navsezadnje živ in 
zdrav. Fma je Katarino samo poba
rala, če morda kaj ve, ta pa jc, kot 
kaže, stvar napihnila. Ali pa sta jo 
Peter in Jože. Le zakaj je Peter ved
no govoril, da bo ubil našega psa. In 
prav njegove grožnje so zaslepile 
Emo, da jc povprašala. Če ne bi gro
zil .. . Sedaj pa nas vse bolijo bese
de, ki sta jih Peter in Jože zapisala v 
.Dolenjcu'. . 

Jože Smalc: „Vse kaže, da se pre
pirajo za prazen otep. Pes gor, pes 
dol, baba je rekla to, baba ni rekla 
tega, trpi pa človek in delo. Ema ni 
prav nič kriva. Samo pozanimala se 
je, nato pu sta onadva napisala ne
umen preklic. To je samo moje mne
nje ..." 

Katarina Kapš: „Šele zjutraj sem 
zvedela, da je sosedov pes iz^nil. 
Bila sem v kuhinji, ko jc šla Ema 
mimo liiše in me poklicala. Rekla je: 
,Najbrž je vaš Peter odgnal psa. Ce 
ga bodo dobili v gozdu lovci, ga 
bodo ubili.' Nato .se je začela jokati. 
Rekla sem ji, da to že ne bo držalo, 
toda kljub temu je jokala. Govorim 
po resnici. Seveda sem o Eminem 
obisku obvestila tudi sina in Fugino. 
Oba sta dejala, da ne bo.sta trpela 
laži, saj vsi vidijo, da je pes živ. In 
nato sta tisto napisala. Jaz mislim, 
da se ne .splača prepirati zaradi psa. 
Tudi naše^ ni po več dni, pa ni nič 
narobe ..." 

Res je, zaradi psa sc ne splača 
prepirati. In prav je imel Gorjup, ko 
je rekel, da je vse skupaj velika ne
umnost, ki ni vredna počenja gro
ša. In še je rekel gospodar Gorjup, 
da je škoda denarja, časa, dobrih so
sedskih odnosov. In spet mu dam 
prav. Zato predlagam: „Gorjupi in 
Kapši! Usedite se za mizo. Natočite 
si kupico čistega. Izpijte jo na zdrav
je vseh (tudi psa), in nato se pošteno 
obdelajte - z besedami. In ko bodo 
težke minule mimo, si zopet nalijte 

tokrat na prijateljstvo. 

JANEZ PEZELJ 

Naročnikom Dolenjskega lista 
Prihodnje dni bodo začeli pismonoše po vsej Sloveniji P® 

birati naročnino za drugo polletje 1975 (84,50 din). ** 
naročnike domačega tednika prosimo, da poravnajo zap^ 
naročnino takoj. Pošti in upravi lista boste prihranili "V1, tj 
dela, če vas čez nekaj tednov ne bo treba znova opominj3 

in priračunavati sicer odvečnih stroškov. j, ^ 
Zamudnikom smo prišteli tudi zaostanek iz prvega P°o 

letja, predplačnikom, ki so sami že prej poravnali naročnifl 

do konca leta, pa le razliko za drugo polletje. : 
NAROČNIKE IZVEN SLOVENIJE prosimo, da čimp^j 

poravnajo naročnino do konca leta s položnico, ki s° > 
dobili pred kratkim. - NAROČNIKE V TUJINI boi*o 
njihovih zaostankih naročnine do konca letošnjega leta 0 j. 
vestili v prihodnjih tednih. Prosimo jih, da pošljejo naroc ^ 
no bodisi z mednarodno poštno nakaznico ali s čekofl1, 
priporočenem pismu, lahko pa nakažejo denar tudi na ® J 
devizni račun (52100—620—107—32000—009—8—9). J 

Hkrati ponovno prosimo vse naročnike, naj vsako sp 
membo naslova sproti javijo upravi lista. Le tako ne bo $ L 
ljubih zamud pri dostavi časnika. *.» 

UPRAVA DOLENJSKEGA LlSlfJI 

Na sliki ni novi sevniški bazen, ker še ni stekel niti 
postopek zanj, ampak streha otroškega vrtca Ciciban. Na J 
naj bi bila ravna, se v vodi ogledujejo topoli in dimniki. ^}L\iit 
zatajil zasavski Beton, ki je to streho že popravljal, ali pa m 
ki bi moral očistiti odtočne luknje? 
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