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cu, p ri Bračni 
peljal traktor.

Štirje že nad »normo”
V Črnomlju, Novem mestu, Ribnici in Trebnjem vpisu

jejo cestno posojilo že nad občinsko obveznostjo

Iskra v znaku petelina
Franc Šetinc v Šentjerneju govoril pred 13.000 Iskraši

Že od začetka je  v desetih 
občinah, ki jih pokriva D olen
ski list, akcija za vpis posojila za 
ceste stekla zelo dobro. Do za- 

►'četka tega tedna so v novo
meški, črnomaljski, trebanjski 
.in ribniški občini presegli dogo
vorjeno vsoto in na več vpisanih 
mestih že zaključili vpisovanje.

V  novomeški občin i so delovni 
ljudje do petka, 2. ju lija , vpisali 
28,667.290 dinarjev posojila in 
predvideno vsoto presegli za 3,4 od
stotka. Od 145 vpisnih mest so na 
60 presegli dogovorjeno vsoto, polo
vica vpisnih mest pa je že zaključila 
delo.

V  črnom aljski obč in i je do za
četka tedna več kot 4.000 vpisnikov 
vpisalo 7,189.000 dinarjev a li 103 
odstotke. M etliški občani so vpisali 
95 odstotkov dogovorjene vsote, kar 
znese 3,320.000 dinarjev.

Kočevski občani so do sedaj po
sodili za ceste 6,773.500 din ali 
76,1 odst. predvidene vsote, vpisalo 
pa je nekaj manj ko t polovica vseh 
vpisnikov. Iz  R ibnice poročajo, da

Praproče: „Dom 
devetih borcev”
„Draga mladina, bodite še naprej 

učenci našega maršala, še naprej 
varujte tradicije NOV, bodite borci 
za napredek, m ir, za bratstvo in 
enotnost," je ob koncu svojega go
vora poudaril ta jn ik  krajevne organi
zacije ZZB NOV Straža tov. V irant, 
ko je v Praprečah o d k ril spominsko 
ploščo devetim padlim partizanom 
m o tvo ril m ladinski dom, „D om  
devetih borcev iz vasi Prapreče".

V iran t je v govoru na kratko 
predstavil junaško zgodovino NOV, 
veliko besed pa je namenil članom 
mladinskega aktiva Prapreče, k i so 
dosedaj uresničili prav vse naloge, k i 
so si j ih  zastavili.

Tako ima na primer le malokatera 
mladinska organizacija, še manj 
aktiv, košarkarsko igrišče. Vanj so 
mladi v lož ili ves svoj denar, prosti 
čas in pomoč sovaščanov in  že na 
nastajajočem igrišču so se od loč ili, 
da bodo zgradili m ladinski dom. 
Pred slabima dvema letoma so se 
pogovorili s starši in  po 1500 pro
stovoljnih urah in nesebični pomoči 
krajanov so mladi dob ili lepe prosto
re, k i so obenem tu d i spomenik 
devetim padlim Praprečanom.

so za 5,6 odst. presegli dogovorjeno 
.vsoto in  tako zbrali 3,710.180 d i
narjev; v 13 delovnih organizacijah 
so vpisali več, ko t je b ilo  predvide
no, 10 od 27 pa jih  je vpisovanje že 
zak lju č ila

Krški občani so do začetka tedna 
vpisali 10,460.000 dinarjev a li 99,2 
odstotka; do sedaj je vpisalo poso
j i lo  5.400 vpisnikov. Brežiški občani 
so do sedaj vpisali 96 odst. predvide
ne vsote, kar znese 7,035.530 dinar
jev; do ponedeljka je vpisalo poso
j i lo  4.242 vpisnikov.

V  trebanjski obč in i je do pone
deljka vpisalo 2.699 vpisnikov 
4,550.000 dinarjev posojila in 
„obvezo“  preseglo za 7,1 odst. Sev- 
niški občani so do začetka tedna 
vpisali 4,626.710 dinarjev posojila 
za ceste a li 78,68 odst. dogovorjene 
vsote. Predvideno obveznost so pre
segli na 38 vpisnih mestih, na 19 
so vpisovanje že zaključili.

pa

Srečanje 
pihalnih gndb

V  Artičah bo v nedeljo, 
11. julija, veliko slavje v po
častitev 35-letnice vstaje. 
Krajevna skupnost, družbe
nopolitične organizacije in 
društva prirejajo srečanje pi
halnih godb iz vse Slovenije. 
Povabili so tudi godbenike iz 
zamejstva. Popoldne ob 
13.30 se bodo godbe in do
mače skupine zvrstile v spre
vodu skozi vas, uro pozneje 
pa bo na igrišču v Artičah 
koncert sodelujoči*1 orke
strov.

Prireditev organizirajo 
pod naslovom „Artiče 76“ . 
To praznovanje se odvija 
letos tretjič, začenši z od- 
kriljem spomenika padlim 
borcem, puntaijem in iz
gnancem 1974.

Jutri zvečer pripravljajo 
za uvod otvoritev razstave 
slikaija Jožeta Slovenca v 
osnovni šoli. Po ogledu raz
stave se bodo obiskovalci 
zbrali ob tabornem ognju.

Ob 30-letnici Iskre in 25-Iet- 
nici šentjemejske tovarne je 
bilo tradicionalno slavje iskra- 
šev ob dnevu borca še bolj slo
vesno. Praznik so organizirali 
Šentjemejčani v soboto, 3. 
juliia.

Množici, k i je po domače posedla 
pod smreke ali na zasilno postavlje
ne klopi, sta najprej govorila Ludvik 
Simonič, d irekto r tovarne uporov v 
Šentjerneju, in  Jakob Berič, pred
sednik novomeške občinske skup
ščine. Medtem ko sta ta dva orisala 
predvsem težko pot od nastanka

SPROŠČANJE N E M IR A  
V KOŠIRJEVIH  

D ELIH
■ V  Kočevju se letos res ne morejo 

pritoževati, da so prikrajšani za 
umetniške razstave. Od petka so v 
Likovnem salonu razstavljene slike 
Boštjana Koširja, diplomiranega 
inženirja gozdarstva. Vseli 25 del 
tega ustvarjalca, k i se s slikarstvom 
ukvarja ljub ite ljsko, izpriču je nespo
ren talent. K r it ik  Aleksander Bassin 
meni, da je Koširjevo ustvarjanje že 
zdavnaj prešlo amatersko zasnovo, 
sicer pa ga uvršča med angažirane 
slikarje. Slikar sprošča silen ustvar
ja ln i nemir, resda še marsikdaj ne 
gladko izražen, zato pa nič manj 
prepričljiv. Zanimiva razstava, k i j i  
je pokrovite lj ZKGP Kočevje -  tozd 
gozdarstvo Rog, bo odprta do 23. 
ju lija .

tovame do danes, ko pomeni šent 
jernejska Iskra dušo vsega krajevne 
ga napredka, pa je slavnostni govor 
n ik  Franc Šetinc poudaril bo lj Iskn 
kot celoto. O tem, kaj pomeni Isk r 
danes, je med drugim dejal;

„ V  treh desetletjih se je Iskr 
povzpela v sam vrh jugoslovansk 
industrije in  med 500 največjih za 
hodnoevropskih firm . Po ustvaije 
nem dohodku na delavca seje p rib li 
žala takim  svetovnim velikanoir 
ko t so Philips, Siemens in drugi 
Tako velik vzpon je dosegla le redki 
katera delovna organizacija v Jugo 
s la v ijl"

Tovariš Šetinc, sekretar sekre 
tariata CK ZKS, je  govoril tud i < 
deležu Iskre v razvojnem planu Slo 
venije, k i postavlja pred ko lektiv  na 
logo, da ustvari v petih le tih  za 501 
m ilijonov dolarjev izvoza. T  
pomeni, da bo morala Iskra let 
1980 ustvariti še enkrat več izvoz 
kot letos. „T o  n i n it i malo lahk 
naloga, a je izvedljiva, če bom 
združevali sredstva in delo, prec 
vsem pa naše znanje," je dejal govoi 
nik.

R IA  BAČE1

MED ISKRAŠI V  ŠENTJERNEJU -  Med gosti na sobotni sloves
nosti so bili tudi dr. Marijan Brecelj, predsednik skupščine SRS, 
slavnostni govornik Franc Šetinc, Milan Osredkar, predsednik re- 
publiškega komiteja za raziskovalno dejavnost (na sliki) in še mnogi 
drugi.

NOB nam je ostala v srcih
Borci, aktivisti, mladina in drugi občani na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini so 

slovesno proslavili 4. julij — dan borca — Ponekod so dobili tudi nove vodovode

Dolenjci, Belokranjci in Posavci so dan borca počastili z vrsto 
zborovanj in drugih prireditev. Poleg borcev in aktivistov N O V so 
se srečanj udeleževali tudi drugi občani. Marsikje so medse povabili 
ugledne predstavnike družbenopolitičnega življenja.

Osrednja posavska slovesnost je 
bila 4. ju lija  na Lisci, k je r so se bor
cem in aktivistom  iz posavskih 
občin  prid ruž ili tud i udeleženci iz 
laške in šentjurske občine- Mladina 
je prehodila pot Kozjanskega odre
da. Na zborovanju pri Tončkovem 
domu in J urkovi k o č i je govoril dr. 
Jože Brilej, predsednik slovenskega 
ustavnega sodišča.

Več sto prebivalcev iz novo
meške občine, med n jim i večja 
skupina iz  IM V , se je zbralo m inulo 
nedeljo p ri Miklavžu na Gorjancih, 
kjer je bilo  tradicionalno srečanje

„Ne odhajamo s tega dela fronte”
Po besedah Franca Šetinca naj bi nadaljevali s prizadevanji, začetimi v mednarodnem 

letu žensk — Nova naloga: prisotnost pri družbenih planih

Republiški odbor, imenovan za izpeljavo programov in nalog v 
mednarodnem letu žensk, je 30. junija sicer končal delo, vendar pa 
je  zaključna seja v Ljubljani dala še vrsto napotil za nadaljnje 
akcije. V  zaključnih besedah je predsednik odbora Franc Šetinc 
dejal: „Ne odhajamo s tega odseka fronte! Vsak član odbora in vsi 
sodelujoči si bodo še naprej vsak v svojem okolju prizadevali, da se 
sprejeta stališča, sklepi in naloge uresničijo."

V  Sloveniji akcije v mednarod- mesecih prinesle revolucionarnih
nem letu žensk sicer niso v nekaj

BOGDAN OSOLNIK: 
PREDSEDNIK  

LIGE
Na skupščini jugoslovanske 

lige za m ir, neodvisnost in 
enakopravnost narodov, k i je 
bila prejšnji če trtek v Beogradu, 
so za predsednika lige izvo lili 
podpredsednika zveznega zbora 
skupščine SI;RJ Bogdana Osol
nika. Naša liga za m ir je posebna 
oblika delovanja Socialistične 
zveze na mednarodnem kot 
no tran jem 'področ ju . 2 c doslej 
so mirovna gibanja po svetu 
odigrala izredno pomembno vlo
go. Naša liga iina poseben po
men pri sodelovanju z medna
rodn im i in nacionalnim i m irov
n im i organizacijami. Prizadeva si 
za odpravljanje razlik v svetov
nem mirovnem gibanju, sodeluje 
v vseh akcijah p ro ti im cprializ- 
mu in sc zavzema za novo, med
narodno gospodarsko ureditev 
sveta. Pri tem so j i  enakoprav
nost in dem okratičn i odnosi 
osnovno izhodišče za sleherno
udejstvovanje. To pa je nadvse 

‘ slujc
liga za m ir z oko li sto nacional-

amembno, saj sodeluje našapomei 
liga zii
m mi gibanji iz kakih 50 držav 
sveta.

sprememb, kar bi b ilo tud i odveč 
pričakovati, pač pa so očitna pri
zadevanja na vseh ravneh, da bi 
ženske dobile v družbi veljavo, 
kakršna jim  gre po njihovem deležu 
pri ustvarjanju dobrin.

Vida Tomšič, predsednica ju g o 
slovanskega odbora za M LŽ , je 
poudarila, da je b ilo  leto 1975 v sve
tovnem merilu prelomno glede po
gleda na vlogo žensk. Na konferenci 
v Mehiki jc  b ilo  oč itno , da je ves 
svet že prišel do naprednih stališč, 
kjer jim  m i že težko konkuriram o, 
pač pa lahko konkuriram o s prakso.

V  okviru teh prizadevanj pa je 
razprava pokazala ko t poglavitno, 
da sc vloga žene proizvajalke, ustvar
jalke in poljedelke pokaže pri sestavi 
družbenih planov za naslednje ob
dobje. Na republiški ravni je bila pri
sotnost žensk p ri sestavi družbenega 
načrta dobro ocenjena, prav tako 
sodelovanje pa je nujno potrebno na 
občinski ravni, ko t tud i v delovnih 
organizacijah.

Ugotovljeno je, da so slovenske 
žene, ki predstavljajo 44 odst. za
poslenih, zelo redko direktorice v 
gospodarstvu, daje njihova udeležba 
pri vidnejših funkcijah slaba, kar vse 
jc  običajno posledica neurejenih 
razmer v otroškem varstvu, pre
hrani, slabih možnosti za izobraže

vanje ob delu, neurejenih stanovanj
skih sosesk itd . Zelo pomanjkljivo 
pa jc  tud i kadrovanje žena, kar pa je 
največkrat posledica slabo organizi
ranih kadrovskih služb v organi
zacijah združenega dela. Pri urejanju 
teh vprašanj, razgrnjenih pred druž
bo v mednarodnem letu žensk, 
bomo im eli v prihodnje še veliko 
dela.

R IA  BACER

borcev in aktivistov z m ladino in 
vojaki novomeške garnizije.

Na Lokvici pri M e tlik i so na dan 
borca o d k rili spomenik padlim in 
žrtvam fašizma. O koli 2.000 udele
žencem slovesnosti je govoril na
rodn i heroj Jože Borštnar.

Glavna proslava za ribniško obči
no je bila na G ori nad Sodražico, 
kjer so odprli nov vodovod ter pro
slavili 55-letnico domačega gasil
skega d ru š tv i

Kolektiv kočevske Tekstilane je  
3. ju lija  proslavil v Fari ob K o lp i 
dan borca, 55-letnico obstoja pod
je tja  in 40-letnico velike stavke 
tekstiln ih  delavcev Slovenije. V  
Črnem potoku je predsednik kočev
skega izvršnega sveta A lo jz Petek 
odprl nov vodovod.

M inulo nedeljo je b ila  večja slo
vesnost tud i v Globokem, kjer je

TR A K TO R IS T  JE 
HOTEL B IT I PRVI

zjutraj je  Angelca Gregl 
vozila avto p ro ti Klanj- 

vasi pa je  naproti p ri
peljal traktor. Vozn ik Ivan Urek je  s 
traktorjem  pred avtom zavil v levo 
na stransko p o t  Prišlo je do trčenja, 
posledica pa je za 15.000 din mate
rialne škode.

lovska družina ob svoji 30-letnici 
razvila prapor. Nastopil je  lovski 
pevski zbor pod vodstvom Mihe 
Halerja. Praznovanju so se p ridruž ili 
tud i prebivalci raške okolice. Slavili 
so otvoritev asfaltne ceste Podulce- 
Dolenja vas-Površje.

25 SREBRNIH  
LET „D N E V N IK A "
2. ju lija  dopoldne je ko lektiv 

D N E V N IK A  v prostorih Ljudske 
pravice v Ljubljan i na skromnem 
slavju počastil svojih prehojenih 
in  „zapisanih“  25 let rednega 
izhajanja. Predsednik SFRJ to 
variš Josip Broz-Tito je ob tej 
priložnosti odlikoval ko lektiv 
Dnevnika z visokim odlikova
njem -  z redom dela z zlatim 
vencem Številni gostje so si ob 
tej priložnosti ogledali najnovej
še pridobitve Dnevnika in  tiskar
ne Ljudska pravica, k i sta zdru
žena v eno podjetje: naprave za 
fo to  stavek in  prostore novega 
Indok centra mesta in ljub ljan
skih občin  pr> M K SZDL, kate
rega soustanovitelj je tu d i Dnev
n ik

K lo lektivu  Dnevnika čestita
mo za visoko odlikovanje in  sre
brni jub ile j tu d i delavci CZP Do
lenjski list.

Tovariš Stane Dolanc znova na Dolenjskem: predlanskim je bi 
pokrovitelj salona jugoslovanskih samorastnikov v Trebnjem, n 
sliki pa ga vidimo med udeleženci 7. tabora pevskih zborov v Šen 
vidu to nedeljo popoldne, kjer je govoril kot pokrovitelj tabora it 
kulturnega tedna

Zmagoslavje slovenske zborovske pesa®!
Stane Dolanc: „ Kulturno ustvarjanje in poustvarjanje morata biti vtkana v vsa naša prizadevanja — Delovni ljudje sc

zoper vse, kar jim  spodbija vero in zaupanje v življenje in delo."

Nad 20.000 ljudi iz vseh krajev Slovenije, sosednje Hrvaške in 
slovenskega zamejstva, nad 200 avtobusov in 4000 osebnih avto
mobilov, v zastave in cvetje zasuti Šentvid, ki je slavil 7. tabor 
pevskih zborov in kulturnega tedna — to so nekateri izmed zuna
njih znakov nepozabnega nedeljskega srečanja v tem idiličnem do
lenjskem kraju. Mogočna Pesem o slavi več kot 3300-članskega 
pevskega zbora pa je bila še vse kaj več kot le sklepni spev dvodnev
nega nastopanja stotih zborov od blizu in daleč. Bila je prisrčen in 
čudovit pozdrav tovarišu Titu in socialistični domovini, o čemer 
govori tudi vsebina brzojavke, ki jo je Šentvid v nedeljo odposlal 
predsedniku republike.

Šentvid je tokra t prekosil sam 
sebe: s takim i vtisi seje s krajem, 7. 
taborom pevskih zborov in ku ltu r
nim tednom pozdravil tu d i pokrovi
telj Stane Dolanc, sekretar IK  pred
sedstva CK ZKJ. Kraj jc  prisrčno 
sprejel tudi borce Cankarjeve briga
de, ki so skupaj z domačini počastili 
stoletnico rojstva velikega umetnika 
in glasnika novega sveta. Nastop

pevskih zborov je po mnenju m no
gih strokovnjakov potrd il ponovno 
naraščanje kvalitete in zanimanje 
zborov za oživljanje ljudske, umetne 
in  borbene pesmi. Mogočna je  bila 
podoba na tribun i zbranih zborov, 
kamor so sc zvrstili' iz  sprevoda, v 
katerem je sodelovalo tud i več tisoč 
gasilcev, domačinov v narodnih 
nošah, km ečkih konjenikov, pred

stavnikov delovnih organizacij in 
članov številnih društev te r organi
zacij.

Med gosti so ljudje prisrčno po
zdravili poleg pokrovite lja  Staneta 
Dolanca še tovariše dr. Marijana 
Breclja, M itjo  R ib ič iča, generalnega 
polkovnika Franca Tavčarja-Roka, 
druge goste in cankarjevce. Sklepno 
slavje je začel združeni pevski žbor 
pod vodstvom prof. Radovana 
Gobca s Pesmijo o slavi, nakar je 
zbrane pozdravil Peter Šoštarič, 
predsednik UO kulturnega tedna. Za 
n jim  je  vsem sodelujočim najprej 
čestital pokrovite lj Stane Dolanc; 
pozdravil je zamisel tabora, k i vsako 
leto znova utrju je ugled slovenske 
pesmi. Dotaknil se je Cankarjeve 
misli o Beli krizantem i in p ri tem 
med drugim dejal, kako zborovska 
pesem širi ku ltu ro  med m nožicam i 
Kultura pa n i samo sprejemanje, 
temveč predvsem ustvarjanje njenih 
VTednot. Kultura se mora razvijati

ko t neločljiv sestavni del celovil 
revolucionarne preobrazbe na 
družbe. Njen razvoj mora b it i bis 
ven sestavni del natega boja za osv 
boditev dela, delavskega razreda 
človekove osebnosti, je med d rug i. 
dejal tovariš Dolanc.

(Nadaljevanje na 4. str

Vroči dnevi se bodo za 
nekaj časa umaknili hladnej
šemu zraku, ki bo prinesel 
tudi osvežitev. Pričakovati 
pa je, da se bo na koncu 
tedna spet otoplilo.



tedenski
m ozaik

Sredi živahnih razprav o tem, 
uiko bi izboljšali gospodarski 
)oložaj v državi in začeli varč- 
teje živeti, je  mnoge Britance 
presenetila novica, da je  britan- 
ka kraljica kupila svoji hčerki 
n njenemu mlademu soprogu 
princesa A nna in kapetan Mark 
1hillips sta se poročila lani) 
azkošno posestvo za ceno 
toldru^ega milijona dolarjev, 
(aj se to pravi, je  bilo slišati v 
isku na britanskem otočju, da 
craljevska hiša tako razsipa z 
ienarjem, hkrati pa nas poziva 
jrek svoje vlade, da naj si zatis
nemo pasove? . . .  lažje je  govo
riti kot pa dajati praktične 
zglede. . .

Nekaj podobnega se je zgo- 
iilo  tudi na Poljskem, kjer je  
morah vlada v razmaku samo 
itirindvajset ur preklicati neki 
svoj sklep, da bi pomirila ljudi 
in se izognila hujšim posledi
cam. Najprej so namreč obja
vili, da se bodo nekatera 
osnovna živila močno podražila 
(sladkor in moka za 50 odstot
kov, meso za 70 itd), nato pa so 
zaradi silovitih pritiskov jav
nosti morali sklep preklicati in 
objaviti, da bodo še naprej 
ostale v veljavi stare cene. Toda 
od objave pa do preklica so se 
zgodile hude reči. Nekaj tisoč 
delavcev je  začelo stavkati, 
ponekod pa je  prišlo celo do 
spopadov med ljudmi in var
nostnimi organi V  teh spopa
dih, za katere je  vlada dejala, da 
so jih  izzvali „huligani in neod
govorni elementi", je  bilo več 
ljudi ubitih in ranjenih in se
veda tudi aretiranih. Razkačeni 
delavci so dvajset kilometrov 
pred Varšavo celo razdejali že
lezniško progo in so morali 
potniki mednarodnega vlaka 
P ariz- Varšava nekaj kilometrov 
peš, da so prestopili na drugi 
vlak, k i je čakal na nerazdeja- 
nem koncu proge. . .  igranje 
ognjem in ugled. . .

Tačas pa poročajo o velikem 
pomanjkanju mesa v Sovjetski 
zvezi, kjer so zaradi izredno 
slabe letine in pomanjkanja 
krme morali predčasno poklati 
veliko živine. Tedaj (pred nekaj 
meseci) je  bilo mesa kolikor ga 
je  kdo hotel, sedaj pa ga je  
izredno malo . . .  neravno
vesje . . .

Kimanje je premalo
Poudarjena zahteva, da nam 

mora pomeniti samoupravno 
družbeno načrtovanje stalna 
naloga in nam preiti meso v kri, 
je dejstvo, na katerega resnično 
ne smemo pozabiti. Predvsem 
pa nam mora biti jasno, da teh 
nalog ne smemo uresničevati 
samo navidezno, temveč pred
vsem poskrbeti, da bodo raz
vojni in drugi načrti realni, da 
jih  bomo lahko tudi uresničili.

Čeprav je „prvi vihar“ v zvezi 
s srednjeročnim načrtom že 
mimo, to nikakor ne pomeni, 
da si lahko oddahnemo in de
lamo naprej tako, kot smo do
slej. Zanimivo je namreč, da 
zna v zasebnem življenju vsakdo 
kar dobro načrtovati. Dokaj 
točno vsakdo med nami ve, s 
kolikšnimi sredstvi lahko ra
čuna, kaj potrebuje in kaj bo 
lahko ustvaril. Zal pa tega ni 
prav lahko uresničiti v delov
nem okolju ali širši družbi. Leta 
in leta smo namreč načrtovanje 
prepuščali drugim, ki so bili po 
delovnih položajih „nad nami“ . 
Nemalokrat nismo vedeli, kam 
gredo sredstva, ki smo jih  ustva
rili, kako jih  razdeljujemo in 
usmerjajo. Prav zato smo ne
malokrat porabili precej več 
časa za razprave o obrobnih 
zadevah, premalo pa o porabi

velikih vsot. Posledice takega 
odnosa so se nemalokrat teme
ljito maščevale.

Razumljivo je, da mora sa
moupravno načrtovanje vedno 
temeljiti na potrebah in inte
resih TOZD in delavcev. To 
kajpak zahteva obilo odgovor
nosti in spoštovanja družbenih 
ciljev, ustave in zakonov, po
meni novo orožje v boju proti 
vsem oblikam tehnobirokrat- 
skega ali skupinskega obna
šanja. Zato tudi lahko upravi
čeno ugotavljamo, da načrto
vanje še zdaleč ni samo norma
tiv ali organizacijsko, temveč 
pomembno idejnopolitično 
vprašanje nadaljnjega razvoja 
samoupravnih odnosov.

Vse kaže, da se v načrtovanju 
za zdaj še ne znajdemo dovolj 
in da se vse preveč še vedno 
zadovoljujemo s kimanjem ali 
dvigovanjem rok. Ker pa zdaj v 
resnici vemo, kam bodo šla 
sredstva in da imamo pravico to 
tudi zahtevati ter nadzorovati, 

ameni to bistveno spremem- 
Zato moramo biti realni v 

pričakovanjih in se zavedati, da 
se praksa naših odnosov ne bo 
spremenila čez noč z zakoni, 
temveč s splošnim prizadeva
njem, za katerega je potrebno 
veliko časa in tudi — znanja. To

NEVV YORK — V  letu, ko Združene države Amerike slavijo 200-letnico obstoja, se vrstijo številne 
prireditve, s katerimi Američani praznujejo to obletnico. Tako so med drugim poskrbeli tudi z a '^  
izredno spektakularno tekmovanje jadrnic, ki so se je udeležile številne države, med drugimi tudi 
Sovjetska zveza in Poljska. Na sliki: prizor s tekmovanja, ki siga je na začetku ogledalo nekaj milijonov 
ljudi na am eri&i obali pri New Yorku in kajpak še mnogo več milijonov na televizijskih ekranih. 
(Telefoto: UPI)

C

IZ  ZADNJEGA PAVLIHE

-  Mo) mol pravi, da se bere kot kriminalka, če primer
ja osnutek zakona z vsem tistim, kar so doslej počeli 
nekateri v njegovem podjetju.

pomeni, da se moramo šele 
usposabljati, če hočemo znati 
prav odločati, ter se zavedati, 
da pomenijo te spremembe 
bitko z neznanjem, s slabimi 
nameni in upiranjem tistih, ki 
hočejo še vedno sami odločati v 
imenu večine.

In samo tako moramo tudi 
ocenjevati široko akcijo Zveze 
komunistov, ki naj bi z dode
lanim načrtovanjem v 60 de
lovnih organizacijah naše repu
blike pokazala, kako naj bi uve
ljavljali ssstem samoupravnega 
družbenega načrtovanja.

JANEZ KOROŠEC

TELEG RAM I

C IU D A D  M EXICO -  Novi mehi
ški predsednik Jose Lopez Portillo  
je iz jav il, da bo v naslednjih petih 
mesecih pripravljal program svoje 
vlade. Dodal je , da bo kmalu obiskal 
ZDA.

R EK A -  Ladja splošne plovbe 
Trbovlje je odplula p ro ti Vietnamu s 
pošiljko pom oči, k i so jo  Z1S, 
SZDLJ, ZSM in društvo Naša deca 
poslali socialistični repub lik i V ie t
nam. V  poš iljk i je  večja ko lič ina  
zdravil, tekstila in knjig.

LONDON -  Dva policista pred 
sirskim veleposlaništvom v Londonu 
in  nek uslužbenec veleposlaništva so 
b il i ranjeni, ko je  20 demonstrantov 
vdrlo v poslopje veleposlaništva. 
Uradno je  bilo  objavljeno, da so are
tira li 15 demonstrantov z Bližnjega 
vzhoda.

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
Ocena trenutnega gospodarskega stanja v 

državi in ocena tega, kako izpolnjujemo po
membne naloge, določene z razvojno resolu
cijo za letošnje leto — to je bila vsebina 
dnevnega reda tokratnega zasedanja zborov 
skupščine SFRJ prejšnji teden, minulo 
sredo.

Predsednik ZIS dr. Berislav Šefer, k ije  ob 
tem spregovoril delegatom v skupščini 
SFRJ, je poudaril, da je letošnje leto še po
sebno pomembno za naš nadaljnji razvoj, saj 
so nekatera gospodarska gibanja (z ukrepi, ki 
smo jih  sprejeli) doživela precej prelomne 
spremembe. Naš izvoz se je junija še nadalje
val z izrazitim porastom — je dejal dr. Šefer 
— in tako ugotavljamo, da se je v vsem pr
vem letošnjem polletju povečal v celoti za 
blizu 20 odstotkov v primerjavi z lanskim 
letom. Porast izvoza je bil še posebno spod- 

1 bujen na območje razvitih zahodnih držav, 
aj se je v omenjenem letošnjem obdobju po
večal kar za 38,8% . Razveseljivo je, da se 
sočasno s tem še naprej zmanjšuje pretiran 
uvoz od zunaj -  kar nam ugodno krepi našo 
plačilno bilanco s tujino.

Predsednik ZIS je ob tem spregovoril še o 
nekaterih drugih pokazateljih našega gospo
darskega stanja v državi. Gibanje cen je zado
voljivo, je dejal, pa tudi industrijska proiz
vodnja v zadnjem času spet nekoliko na
rašča. Kritično pa je dr. Sefer opozoril na 
obremenitve gospodarstva z izdatki za vse 
vrste porabe — te obremenitve naraščajo 
bolj, kot pa je bilo predvideno — in tudi 
glede gibanja osebnih dohodkov stanje ni po
vsem zadovoljivo, vsaj ne takšno, kot je bilo 
predvideno v letošnji resoluciji.

Ocena na zasedanju zbora republik in po
krajin skupščine SFRJ je bila, da z resolucijo 
določene razvojne cilje za letos uspešno 
uresničujemo. V  uporabi novega sistema za
gotavljanja plačil so bili doseženi prvi rezul
tati, občutno se je zmanjšala nelikvidnost 
gospodarstva in tudi pretežen del izgub je 
sedaj že pokrit. Nujno pa je, je bilo nadalje 
ugotovljeno, da ZIS občasno še naprej spre

jema nekatere ukrepe gospodarske politike, 
ki morajo biti predvsem usmerjeni v pove
čanje proizvodnje in oživljanje vseh naših go
spodarskih tokov.

Gibanju sredstev za delitev osebnih do
hodkov se je prejšnji teden na svoji seji po
svetilo tudi predsedstvo republiške gospodar
ske zbornice — ugotovljeno je namreč, da 
tudi lanskih resolucijskih meril precejšen del 
podpisnikov samoupravnih sporazumov ni 
spoštovalo. V  Sloveniji je lani kar 305 delov
nih organizacij s področja gospodarstva 
(skupno 10,7 % podpisnic samoupravnih 
sporazumov) prekoračilo dogovorjena sred
stva za izplačilo osebnih dohodkov, je bilo 
rečeno, s področja družbenih dejavnosti pa

Gospodarstvo 
se krepi

je bilo 38 takšnih organizacij (2,3 %). V  raz
pravi so poudarili, da nagrajevanja po delu 
ne bomo rešili z določanjem tako imenovane 
mase OD, marveč da bo treba po kolektivih 
zares izvesti dosledno nagrajevanje po vlože
nem delu za vsakega posameznega delavca, 
tako kot tudi določa ustava in kot narekuje 
sedanji osnutek zakona o združenem delu. 
To je navsezadnje tudi prvi pogoj za uresni
čitev dohodkovne povezanosti vseh udele
žencev v družbeni reprodukciji.

V  skupščini SRS je bil prejšnji teden širši 
posvet o uresničevanju ciljev naše ljudske 
obrambe -  posvet je vodil predsednik pred
sedstva SRS Sergej Kraigher. V sprejetih 
sklepih je poudarjeno, da je samoupravno 
organizirana delovna in krajevna skupnost 
množični temelj naše obrambne organizira
nosti in pripravljenosti ter da je to najpo-

tedenski zunanjepolitični pregled

membnejši element pri krepitvi in nadalj
njem razvijanju SLO. Sdepi pomenijo usme 
rite v za razvoj našega SLO za nadaljnje sred
njeročno razvojno obdobje.

Minulo nedeljo so se med praznovanjem 
dneva borca po vsej Sloveniji zvrstile številne 
proslave in spominske svečanosti -  ob tej 
priložnosti pa so v nekaterih delovnih kolek
tivih tudi praznovali pomembne delovne 
zmage.

Na zaključni slovesnosti ob letošnjem V II .  
taboru pevskih zborov je v Šentvidu pri Stič
ni govoril sekretar IK  predsedstva CK ZKJ 
Stane Dolanc, ki je poudaril, da smo zdaj 
prav sredi korenitih družbenih sprememb 
Poudaril je praktično uveljavljanje določil, 
ki jih  narekuje osnutek zakona o združenem 
delu. Na drugi takšni slovesnosti -  na pro
slavi 30-letnice Iskre, združeni s proslavo 
dneva borca -  pa je v Šentjerneju na Dolenj
skem spregovoril sekretar IK  predsedstva CK 
ZKS Franc Šetinc. Poudaril je pomembnost 
izvoznih nalog, k ijih  ima ta delovni kolektiv 
v našem razvojnem načrtu. Med sloves
nostmi za dan borca samo še omenimo zače
tek obratovanja nove tovarne Mebla — tovar
ne za proizvodnjo iverk (največje v Jugosla
viji) -  kjer je govoril podpredsednik IS Ro
man Albreht, pa otvoritev novega mostu čez 
Muro v Bistrici, kjer je na slavnosti govoril 
podpredsednik IS Zvone Dragan. Tudi v 
Ljubljani v Kliničnem centru je bila prejšnji 
petek slovesnost -  odprli so centralni 
dispanzer za borce NOV, kar bo pomemben 
prispevek za boljše zdravstveno varstvo 
borcev.

Samo na kratko omenimo, da so prejšnji teden v 
skupščini SFRJ tu d i sprejeli šest zakonskih predlo
gov, s ka te rim i se izboljšuje varstvo borcev NO V -  
med drugim naj b i z začetkom prihodnjega leta 
začela veljati nova osnova za borčevski denarni do- 
datek.

In še na kra tko  o tem, kako poteka vpis posojila 
za ceste v S loveniji: posojilo poteka zadovoljivo -  
saj je b ilo  prejšnji teden vpisanega že nad 60% , 
tako da vse kaže, da bomo predvideno vsoto (900 
m ilijonov) dosegli prej ko t do k o n c a  oktobra in  jo  
nemara celo presegli.

Konferenca komunističnih in 
delavskih partij Evrope,ki seje 
končala v glavnem mestu Nem
ške demokratične republike 
Berlinu in na kateri je  dele
gacijo ZKJ vodil predsednik 
Tito, je še vedno predmet šte
vilnih komentarjev svetovnega 
tiska.

Prevladuje prepričanje, da je  
bil ta zbor koristen predvsem 
zato, ker je zelo jasno in odloč
no začrtal nove smeri razvoja 
mednarodnega komunističnega 
in delavskega gibanja.

Vsak gre svojo pot, vsaka 
partija je odgovorna svojemu 
delavskemu razredu in vsaka se 
mora razvijati suvereno in ne 
glede na morebitne drugačne iz
kušnje od drugod mora upo
števati predvsem svoje poseb- 

| nosti.
Ravno tako so komunisti od- 

| ločno proti slehernemu pritisku 
ali vmešavanju v notranje za
deve ter terjajo popolno svo
bodo odločanja, pri čemer od
klanjajo idejo o nekem centru 
ali vodilnem središču.

To so bistvene osnovne toč- 
I ke dokumenta, ki so ga sprejeli 
na konferenci, dokumenta, v 
katerem so zajeti tisti najnuj
nejši smotri in načela, na katere 
lahko vsi pristanejo — pa čeprav 
mu imajo sicer v podrobnostih 

| še precej dodati.
„Če bi mi pisali ta doku- 

| ment, bi ga sestavili drugače,"
I je rekel dr. Aleksander Grlič- 
1 kov, vodja jugoslovanske dele

gacije na mnogih pripravljalnih 
sestankih v zadnjih dveh letih,

| kolikor je trajalo obdobje inten
zivnih priprav za sldicanje. 
,Toda,“ je poudaril dr. 

Aleksander Grličkov, „to je 
vendarle dokument, ki ni v na
sprotju s stališči ZKJ.“

Govor predsednika ZKJ, po 
splošnem prepričanju ob go
voru Berlingueija, voditelja ita
lijanskih komunistov, najbolj 
zapažen na konferenci, je iz
črpno posredoval vsa bistvena 
jugoslovanska stališča.

Za ta je značilno dosledno in 
popolno vztrajanje na lastni 
poti in odklanjanje slehernega 
vmešavanja od zunaj — kar je še 
posebej odmevalo v komen
tarjih tujega tiska, radia in te
levizije.

'O R O Š K I SLOVENCI 
ODKLANJAJO POPIS 

Medtem se je v sosednji 
Avstriji položaj začel vse bolj 
zaostrovati zaradi vztrajanja 
avstrijskih političnih strank, da 
izvedejo preštevanje manjšine.

Predsednik republike J osip 
Broz Tito , ki je  sprejel predstav
nike koroških Slovencev (le ti 
so bili tudi pri Milošu Miniču), 
je poudaril, da je jugoslovanska 
vlada odločno proti preštevanju 
— kar srno izrazili tudi v uradni 
noti avstrijske vlade.

Predstavniki koroških Slo
vencev in gradiščanskih Hrvatov 
so predsednika Tita izčrpno in
formirali o položaju in pri tem 
poudarili, da bodo bojkotirali 
preštevanje.

NEUSPEŠNO 
POSREDOVANJE 

Libanonsko samouničenje se 
nadaljuje kljub občasnim po
skusom nekaterih arabskih 
držav, da bi s svojim posredo
vanjem vendarle končale ne
smiselno državljansko vojno, v 
kateri je doslej padlo že več kot 
40.000 ljudi, gmotne škode pa 
sploh ni več mogoče ocenjevati.

Vsak
svojo
pot

Arabske mirovne sile so še 
vedno le neučinkovita in ne do 
konca uresničena zamisel, na
sprotja med desničarji in levi
čarji in med Palestinci ter Sirci 
(k i sicer vztrajno zavračajo 
očitke, da delujejo proti pale
stinskemu narodu) pa so še ved
no velika.

PRIPRAVE  
NA COLOMBO 1

Zvezna skupščina je minuli 
teden sprejela platformo jugo
slovanskih stališč in potrdila 
doslej opravljene priprave na 
peto konferenco šefov držav in 
vlad neuvrščenih dežel, k i bo 
sredi avgusta v Colombu.

Pri tem velja opozoriti, da je 
prav po zaslugi jugoslovanskih 
prizadevanj vnesla redakcijska 
kombija v zaključni dokument 
evropske konference komu
nističnih in delavskih partij tudi 
formulacijo, da je neuvrščenost 
sestavni del prizadevanj napred
nih sil za pravičnejše eko
nomske in mednarodne odnose.

TELEG RAM I

RIM  -  Predstavnik KD  Am intore 
Fanfani je  predsednik Havanskega 
senata, predstavnik KPI Pietro 
Ingrao pa predsednik poslanske 
zbornice. Ita lijanski parlament je 
tud i že form alno po trd il n juno i z #  
volitev.

TR IPO LI -  L ib ija  je zanikala ve
sti o tem, da bi njene sile sodčltfvale 
pri poskusu petkovega državtega 
udara v Sudanu p ro ti predsedniku 
Nim eiriju. ' i r i tL

BEOGRAD -  V  skupščini SFRJ 
so se začeli uradni pogovori med de
legacijama nacionalne skupščini re
publike Gvineje in skupščine SFRJ* 
Delegaciji vodita predsednik ko 
misije za gospodarstvo in finanpc p ri 
gvinejski skupščini Marccl CroJS in 
podpredsednik skupščine SFRJ Ma
rijan Cvetkovič.

PARIZ -  Vroče poletje, ko se 
dnevne temperature že več tednov 
sučejo oko li 32 stopinj Celzija, je v . 
zahodnoevropskih državah po
vzročilo strahovito sušo in  po; 
manjkanje vode, kar ie še posebej 
prizadelo km etijstvu. V Franciji na 
primer ocenjujejo škodo na p ri
bližno 4,5 m ilijarde dolarjev. Pro
padlo bo 50-odstotkov letošnjega 
pridelka koruze, 39 odstotkov jare 
in 20 odstotkov ozimne pšenice.



/  7 \
VEČ PR IH R A N K O V
Po pdatkih, k i j ih  je v letošnji 

šesti številki objavil „Bančn i 
vestnik", so do 31. maja 1976 
p ri štirih poslovnih bankali in  p ri 
Poštni hraniln ici v Sloveniji 
občani privarčevali precej več 
denarja kot v enakem obdobju 
la n i Dinarskih hraniln ih  vlog je 
za 12.105 m ilijonov dinarjev ali 
18 odst. več ko lani, na deviznih 
računih občanov pa je  za 8.801 
m ilijonov dinarjev v devizah. 
Skupaj so občani privarčevali 

^ ^ k a r 20.906 m ilijonov dinarjev^

Sejmišča
BREŽICE -  Na sobotni tedenski 

sejem v Brežicah so pripe ljali 411 
prašičev do 3 mesece starih in 21 
prašičev, starejših od 3 mesece. 
Prvih so prodali 305 po 33 -  35 
dinarjev kilogram žive teže, drugih 
pa 12 po 19 -  20 dinarjev kilogram 
žive teže.

NOVO MESTO -  Ponedeljkov 
sejem je b il srednje živahen, kupci 
so b ili iz domače in drugih občin, 
cene pa se goveji živin i niso spreme
nile, medtem ko se je cena malim 
prašičem nekoliko dvignila. Rejci so 
pripe lja li 311 prašičev in  62 glav 
goveje živine. Prašičev so prodali 
188, goveje živine pa 26 glav. Cene: 
prašiče v starosti od 6 do 12 tednov 
so prodajali po 510 -  750 dinaijev; 
prašiče v starosti od 3 do 5 mesecev 
po 760 -  900 dinarjev; 12,50 — 15 
dinaijev so kupci plačali za kilogram 

|  žive teže volov; za krave 9 r  12 d i
narjev za kilogram žive teže; za kilo- 

m žive teze mlade živine pa so 
pci plačevali po 11 -  13,50 d i

narjev.

Lani se je zgodilo, da so 
kmetje zgolj zaradi prenizkih 
odkupnih cen dali krompir v 
predelavo ali prašičem; prašičev 
kajpak še dandanes ni dovolj, 
krompir pa je bilo treba — uva
žati!

Da bi letos ne prišlo do podobne
ga stanja, se je  nujno zavarovati s 
srednjeročnim načrtovanjem, k i naj 
b i enkrat za vselej potisnilo v ozadje 
brezglavi način proizvodnje in pro
daje živil, način, k i meji na kapita li
stično dobičkarstvo. Najbrž ni skriv
nost, da politična stališča jn  smemi- 
cc za pospeševanje proizvodnje 
hrane, preskrbe z ž iv ili in družbene 
prehrane ne izvajamo primemo 
usklajeno, kar ima čestokrat za po
sledico neučinkovitost.

Maja so b ili ž ivljenjski stroški v 
Sloveniji v prim eijavi s poprečjem 
lanskega leta večji za 12,8 odst., za 
lirano pa celo za 17,9 odst. Od de
cembra lani do maja so se za štiri
člansko družino stroški povečali za 
520 dinarjev, 49 odst. te vsote pa 
odpade na hrano. N i treba poudarja
t i,  da so najbolj prizadete družine z 
najnižjim i dohodki.

Dokaj sama sebi je prepuščena 
prehrana med delom; ponekod še 
zmeraj n i urejena, saj n i obratov 
družbene prehrane. Spet drugod so 
cene top lih  obrokov hrane narav
nost odbijajoče. Precej ,zaslug”  za 
to  ima preskrba s km etijsk im i proiz
vodi in živili. Neusklajena ponudba 
in povpraševanje pa še kaj povzroča 
neupravičeno naraščanje cen tem 
proizvodom. Tud i ozimnica izgublja 
veljavo, saj v sodobnih stanovanjih 
zanjo ni prostora. Rešitev se kaže v 
gradnji hranilnic.

Kmetijski nasveti

mazil, 3 do 4 m ilijone raztopin in
do 3 m ilijone sprayev.

Proizvodni program predvideva 
43 različn ih izdelkov, med n jim i pet 
vrst veterinarskih preparatov in 
insekticidov. Slednje je  b ilo  dodaten- 
argument, da so se kenijski gospo
darstveniki od lo č ili za partnerstvo z 
novomeško „K rk o “ . Kenija namreč 
posveča čedalje večjo pozornost 
razvoju sodobnega kmetijstva.

Druga v državi, 
153. na svetu

Britanski mesečnik „The Ban ker" 
je spet objavil seznam 300 največjih 
bank na svetu. Na tem seznamu je 
Ljubljanska banka s skupno b ilanč
no vsoto 3,88 m ilijarde dolarjev na 
153. mestu. Od jugoslovanskih bank 
je na tej lestvici pred n jo  samo Beo
grajska banka s 4,6 m ilijarde na 131. 
mestu. Za ljubljansko denarno usta
novo sta pri nas še Jugobanka (3,27 
m ilijarde) in Privredna banka iz 
Sarajeva (3 m ilijarde), k i zavzemata 
na svetovni lestvici 178. oziroma 
194. m esta Pri tem je za Slovence 
še najbolj razveseljivo, da se je L jub 
ljanska banka ko t največja v naši 
repub lik i, „popravila “  na lestvici 
mesečnika „The  Banker“  od lani do 
letos za 27 mest.

Se vedno pa štejejo za največjo 
svetovno banko Bank o f  America 
Corp., k i ima b ilančno vsoto 65,7 
m ilijarde dola ijcv in je že več le t na 
prvem mestu. Druga je C ity bank iz  
Nc\v Yorka z 52,7 m ilijarde, tretja 
pa francoska banka Caisse Nationale 
de Crcdit Agricole z 49 m ilijardam i 
dolarjev. Zanimiv je vzpon franco
skih bank, k i im ajo med prvim i de
setimi denarnimi zavodi na svetu 
štiri predstavnike, ZD A imajo tr i,  
Nemci, Japonci in B ritanci pa po 
enega. Banco do Brasil, to re j banka 
države, k i slovi ko t ena najbolj za
dolženih na svetu (22 m ilijard dolar
jev) sc je z letošnjo bilančno vsoto 
29 m ilijard dolarjev povzpela z 20. 
na 12. mesto na svetu.

„N O C N I SKOK" 
V L A K A

Že več kot mesec je od tega, ko  
so slovenski železničarji uvedli na 
relaciji Maribor-Sežana in  obratno 
nov h it r i tovorn i vlak, k i ustreza 
vsem potrebam sodobnega tržišča. 
Vlak porabi za svojo pot le oko li 
osem do devet ur, odvisno od kraj
ših postankov, k i jih  ima med potjo.

Vsekakor je uvedba tega vlaka v 
tovorn i železniški promet velik 
korak k novemu sistemu prevoza 
pod geslom: „ Danes prevzeto -  
ju tr i izročeno blago."

V  POSAVJU 
ŠE N IC  PO ČITN IC

V torek, 6. ju lija , sc je sestala ob
činska skupščina v Brežicah. Na 
dnevnem redu je  b il ko t ena naj
pomembnejših točk  dogovor o 
osnovah družbenega plana občine za 
obdobje 1976-1980. Delegati so 
dob ili z gradivom tu d i osnutek 
plana, da so im eli boljši pregled nad 
predvidenim razvojem. Na seji so jih  
seznanili z rezultati cestne akcije in 
akcije za pomoč prizadetim v Po
sočju.

V Krškem je seja občinske skup
ščine sklicana za ju t r i  Najprej bodo 
obravnavali osnutek družbenega pla
na Slovenije od 1976-1980, nato 
pa bodo ocenili izvajanje smernic 
družbenoekonomskega razvoja obči
ne v tekočem letu.

r r e d n o f e  

s a p is a t t • • •

Dolenjci smo se menda že 
navadili, da na republiških 
lestvicah nismo visoko. Na 
mnogih področjih smo na 
dnu. Rep jezdimo tudi na 
kadrovskem področju. Več
krat se zgodi, da nas morajo 
na to nenehno opozarjati 
poznavalci od drugod.

Tako tudi dr. Avguštin 
Lah, podpredsednik republi
škega izvršnega sveta, ki je v 
zadnjih tednih nekajkrat 
obiskal dolenjske občine, ni 
zamudil priložnosti, da bi 
nam ne povedal, kako smo 
siromašni s kadri Le-teh 
imamo komaj za slab odsto
tek glede na število vsega 
prebivalstva v regiji. Novo
meška občina je, kar se sliši 
precej neverjetno, celo za 
trebanjsko.

Obet za režijo?
Te ugotovitve bodejo v 

oči in bolijo. Mnoge delovne 
organizacije bi rade vrzel od
pravile z razpisi, pa se jim  
vselej ne posreči Tako so v 
IM V  za iskanje strokovnja
kov prek časopisov plačali 
že okoli 600.000 dinarjev. 
Mnogi so nehali oglaševati in 
raje čakajo na diplomante z 
višjih in visokih šoL Trenut
no ima Dolenjska na višjih in 
visokih šolah 756 študentov, 
na srednjih 1.500 dijakov, 
na poklicnih šolah pa 870 
učencev. Te številke marsi
kaj povedo, pomenijo velik 
up. Za gospodarstvo?

Glede na potrebe bi se go
spodarstvo moralo leajpak 
najprej kadrovsko okrepiti, 
praksa pa kaže, da imajo naj
večji kadrovski priliv druž
bene dejavnosti Dr. Lah je s 
tem v zvezi navedel, da smo 
imeli pred 15 leti v Sloveniji 
na 400.000 zaposlenih v go
spodarstvu več strokovnja
kov kot danes, ko zaposluje
mo 700.000 ljudi. Družbene 
dejavnosti pa so se v tem ča
su tako okrepile, da premo
rejo 24.000 zaposlenih z 
višjo in visoko izobrazbo, 
medtem ko jih je v gospo-, 
darstvu le okoli 17.000. Bo
mo ta razkorak res lahko 
zmanjšali šele z usmerjenim 
izobraževanjem ?

I. ZO R AN
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PRVI CURKI — V  Črnem potoku pri Kočevju so 
3. julija svečano proslavili dan borca. Ob tej pri
ložnosti so odprli tudi novi vodovod. Na sliki: 
predsednik izvršnega sveta občine Kočevje Alojz 
Petek otvarja novi vodovod, ki so ga takoj nato 
preizkusili gasilci. (Foto: J. Primc)

ŠENTJERNEJCI NA KO ZARI -  V  letošnji pio
nirski delovni brigadi na Kozari — sestavljajo jo 
pioniiji iz vse Jugoslavije -  so bili tudi učenci in 
učenke iz osnovne šole ,.Martin Kotar“ in Šent
jerneja: Ksenija Bregar, Jana Durjava, Damjana 
Vide, Dušan Rangus in Denis Mikec.

SPOMENIK ŽR TV A M  -  Belokranjci so minulo 
nedeljo lepo sprejeli „svojega“ narodnega heroja 
Jožeta Borštnarja, ki je po slavnostnem govoru 
odkril spomenik padlim borcem in žrtvam 
fašizma. Več o lokviški proslavi v prihodnji šte
vilki. Na sliki heroj Borštnar pred spomenikom.

RUDARJI NA CESTI — Pred kratkim je začelo 
novomeško Cestno podjetje urejati okolico ceste 
Crnomelj-Adlešiči. Pri teh delih so zaposleni v 
glavnem kanižarski rudarji. Čeprav delo v primer
javi z rudarskim ni težko, si žele kmalu vrniti se v 
jamo. (Foto: A. Bartelj)

< ►

Kako obvarovati paradižnik ;;
< >

Paradižnik ima letos tako visoko ceno, da se ga je zares izpla- < J 
čalo posaditi v vrtu. Seve se mu je treba tudi primemo posvetiti, < > 
kajti rastlinske bolezni mu ne prizanašajo. Naj osvežimo le spo- { J 
min na lansko deževno poletje, ko je večina plodov na naših < > 
vrtovih propadla ali ne dozorela. Letino je pobrala krompirjeva \ I 
plesen, najbolj nevarna bolezen za krompir in za paradižnik. <' 

Na paradižniku se pojavlja malo pozneje kot na krompirju, < ! 
bolje rečeno: opazimo jo pozneje. Spodnji listi rastline postaja- J J 
jo rjavkasti in imajo rumenkaste obrobe. Potem se sušijo, plodo- < > 
vi pa imajo vse manj možnosti za prehranjevanje, za rast. Ostaja- J \  

jo majhni, trdi, nazadnje črni in zgnijejo. Prav to se je lani < ► 
tolikokrat zgodilo. {[

f Bolezen lahko, tako kot večino drugih, preprečimo s pravo- < ► 
časnim škropljenjem z enim od številnih fungicidov, ki so učin- ! I 
koviti. Obnesejo se bakreni pripravki (cuprablau) in drugi, kot J J 
sta tiozin, antracol. Priporočljivo je še, naj imajo ob dozore- <» 
vanju plodov organski fungicidi (antracol) prednost pred bakre- {* 
nimi, ker baker ovira dozorevanje plodov. < ►

Paradižniku pa strežejo po življenju še druge bolezni. Taka je J [ 
črna listna pegavost, ki jo  zatiramo prav tako kot plesen, torej < > 
obe bolezni hkrati. Nadalje lahko paradižnikovo listje posuši <' 
okrogla listna pegavost, če paradižnikove rastline niso redno j ; 
škropljene. !»

Nevarne so tudi virusne bolezni, ki povzročajo odmiranje *; 
listov in poganjkov in proti katerim smo brez prave moči. < > 
Lahko jih preprečimo s tem da sadimo le zdrave rastline ali pa J | 
bolne izločimo takoj, ko opazimo, da z njimi ni vse v redu. < • 
Ostanke bolnih rastlin je obvezno treba sežgati, saj bi sicer oku- J [ 
žili nove rastline. < >

Naj ob koncu le še enkrat ponovimo: z rednim škropljenjem J! 
v obdobju 10 do 14 dni, kar je odvisno od vlažnosti vremena, je J; 
mogoče paradižnikov nasad vendarle obvarovati pred najnevar- <. 
nejšo in najpogostejšo boleznijo -  krompirjevo plesnijo. J J

Inž. M. L. < ►

Omenjenega pa tud i tega, da 
im ajo proizvodnja hrane, preskrba z 
ž iv ili in družbena prehrana dokaj
šnje socialne, celo razredne in po li
tične razsežnosti, se zavedajo slo
venski sindikati, k i bodo dali po
budo za ustanovitev pripravljalnega 
odbora, ki naj bi poskrbel za izdela
vo enotnega načrta za celovit razvoj 
proizvodnje hrane, preskrbe z ž iv ili 
in  družbene prehrane. Začrtane cilje 
pa bo moč doseči le z jasno določe
n im i nalogami, k i pa bodo morale 
b it i kajpak -  izpolnjene!

D. R.

lokacij. Prav zato, ker predlogi ob
čanov v papirnati vojni, k i steče 
pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
niso vselej kronani z uspehom, v 
programu tud i ni nobene prednost
ne liste o gradnjah.

Tam, kjer bo največja potreba in 
kjer bo možno dob iti lokacijo, tam 
bo novi vrtec prej odprt. Interesenti 
za vrtce zunaj mesta pa bodo morali 
nastopati s teh tn im i dokazi o potre
b i gradnje. Nima smisla, da b i samo 
zavoljo krajevnega načela gradili 
stavbe, k i ne b i bile zasedene, ko se 
v mestu položaj zaostruje in nekaj 
sto o tro k  v predšolski dobi je  doma
la na cesti, med tem, ko starši dela-

— Neverjetno, kako hitro mine delovni čas med igro. N iti 
petnajst partij nisva odigrala, pa je konec ,,šihta“ . . .

(Iz  Bjelovarskega lista)

Leta 1980 bo v vrtcih 2000 
mest za otroke.

Do številke 2000
„N ič  ne vemo, kdaj in kje bo kak

šen vrtec zgrajen," je  najpogostejša 
pripomba občanov, k i si le površno 
in brez razlage ogledajo srednjeročni 
program razvoja otroškega varstva v 
novomeški občini. V  programu 
namreč piše, da bo prihodnje leto v 
vrtcih  prostora za 1260 o trok, leta 
1978 bo že 1500 mest, v letu 1979 
bo sprejetih v varstvo 1750 mal
čkov, leta 1980 pa naj bi dosegli v 
zmogljivosti otroškovarstvenih usta
nov število 2000.

Poprečno bomo vsako le to prido
b ili 200 novih m est Z ene plati je  to  
lep in  obetaven napredek, vendar ga 
bo težko uresničiti, saj je  zdaj v vseh 
varstvenih ustanovah za predšolske 
otroke šele 1060 m est Z druge plati 
pa nam številke povedo, da bodo 
potrebe tud i čez štiri leta še presega
le možnosti, ka jti v Novem mestu bi 
že zdaj morali im eti v vrtcih  600 
mest več, ko t j ih  imamo.

V  ozadju navedenih številk se 
skriva nič ko liko  trdega in vztrajne
ga dela. Najhujša ovira p ri pridobi
vanju mest v otroškovarstvenih usta
novah namreč ni samo pomanjkanje 
denarja, marveč tud i, ali pa morda 
predvsem, pomanjkanje ustreznih

Kenijska „Krka”
začenja jeseni
K o t poroča afrišk i dopisnik Dela, 

se bo poskusna proizvodnja v novi 
tovarni zdravil, katere solastnica je  
novomeška „K rk a “ , začela že 
oktobra. S tro ji, k i so j ih  natovorili v 
Bremnu in  Genovi, so že na poti v 
Nairobi. Tovarno v Ruaraki, novi 
industrijski če trti kenijskega glav
nega mesta, bodo tako dokončali v 
predvidenih 52 tednih.

„Zdravilne“ stekleničke poslej 
tudi iz Kenije.

Generalni d irektor družbe DAW A 
Franc Baš je dopisniku Dela pove
dal, da bo zmogljivost tovarne, k i bo 
začela delo z 200 zaposlenimi, 
omogočala tud i delni izvoz zdravil v 
sosednje države. V  prvi fazi bodo na 
leto izdelali 300 do 400 m ilijonov 
tablet, 60 do 70 m ilijonov dražejev, 
20 do 25 m ilijonov kapsul, do 9,5 
m ilijona antib io tikov, oko li 12 m ili
jonov ampul, 2,4 m ilijona stekle
n ičk sirupov, 2,5 m ilijona doz



Zmagoslavje...
(Nadaljevanje s 1. str.)

PRIHODNOST, KI 
SE JE 2E  ZA Č E LA

Pri tem pa ne mislimo samo našo 
daljno prihodnost, temveč govorimo 
o prihodnosti, k i se je  že začela. 
Uresničevanje načel ustave SFRJ je 
že nov revolucionarni korak k 
ustvarjanju novega, v svetu še ne
uresničenega položaja umetnosti in 
ku ltre  v družbi. Kultura resnično 
postaja del celotnega združenega 
dela in  življenja naših ljud i. Tako 
tesne vezi med ku ltu ro  in vso ostalo 
družbo ustvarjamo zato, je dejal to
variš Dolanc, ker smo globoko pre
pričani, da resničnega socialistične
ga samoupravljanja sploh ne more 
b it i brez osvoboditve vseh ustvarjal
nih sil tako na področju materialne 
proizvodnje kot tud i na področju 
kulturnega in  delovnega ustvarjanja.

Na področju pevske kulture nas 
čaka še veliko dela: prav kulturna 
izobraženost, razgledanost in ustvar
jalnost so pogoji za boljše delo nas 
vseh. Tov. Dolanc je nato govoril še 
o duhovni integraciji jugoslovanskih 
narodov in o potrebi po osveščajo
č ih  dejanjih, k i ljudem tako ko t pev
ski tabor v Šentvidu prinašajo zado
voljevanje nenehnega poželenja po 
lepšem, vi§em in boljšem.

Združeni pevski zbori so nato 
zapeli več pesmi, skladatelj Radovan 
Gobec pa je ocenil prehojeno pot in 
bodoče naloge v slovenskem zborov
skem petju. Z razdelitv ijo d ip lom  
nekaterim zborom in pevovodjem je 
b il mogočni praznik slovenske 
pesna v Šentvidu sklenjen, za sreča
nje v prihodnjem letu pa so bile na 
njem že zdaj spete nove, še čvrstejše 
vezi.

TONE GOŠNIK

TEDEN KO M UNISTA
V  brežiški obč in i se pripravljajo 

na „Teden Kom unista" v dneh od 
11. do 17. oktobra, tokra t na temo 
človek, delo in  ku ltura. Takrat bodo 
ocenili ku ltu rno  p o litiko 'v  obč in i in 
krajevnih skupnostih v lu č i kongres
nih usmeritev.

Za olepšanimi poročili so slabosti
Medobčinski svet ZK ljubljanske regije ocenjeval potek razprav o osnutku zakona o združenem delu

Na zadnji seji medobčinskega sveta ZK  Ljubljana so obravnavali

Eotek javne razprave o osnutku zakona o združenem delu in naloge 
omunistov na področju kulture. Razrešili so dolžnosti dosedanje

ga ^ekretaija sveta Ivana Godca, ki je odšel na novo službeno 
dolžnost, za novega sekretaija pa so izvolili Marjana Jelenca, dose
danjega sekretarja medobčinskega sveta Zveze sindikatov ljubljan
ske regije.

Na seji, k i jo  je vodil namestnik 
sekretarja Jože Novak iz Kočevja, so 
ugotovili, da je organizacijski del 
javne razprave o zakonu o združe
nem delu v glavnem zadovoljivo 
izveden. V  vseh občinah poteka 
akcija za analiziranje obstoječih 
samoupravnih razmer. To oceno so 
v večin i delovnih organizacij izvedli 
a 'i jo  izvajajo, ponekod pa se j i

3. julij - 
dan rudarjev

V  spomin na dogodke v zasav
skih rudn ik ih  leta 1934, ko so 
rudarji v jam i začeli gladovno 
stavko, ker delodajalci niso 
ustregli n jihovim  zahtevam za iz
boljšanje delovnih pogojev, ve
čjo varnost p ri delu in  izboljša
nje osebnega standarda, praznu
je jo na ta dan slovenski rudarji 
svoj praznik.

Rudarji iz Kanižarice se ob tej 
priložnosti še enkrat zahvaljujejo 
vsem, k i so jim  ob nesreči, k i je 
prizadela n jihov rudn ik, prisko
č il i na pomoč in  tako pokazali 
svojo so lidarnost ..Dokazali ste, 
da v naši socialistični samo
upravni družbi solidarnost n i 
zgolj beseda in da nihče, k i ga 
do le ti nesreča, ne ostane prepu
ščen sam sebi. Srečni smo, da 
danes uživamo tiste pravice, za 
katere so se naši tovariši bo rili 
pred 42 le ti.

Kanižarski rudarji se vseh, k i 
ste nam v nesreči pomagali, spo
minjamo s spoštovanjem in vas 
pozdravljamo z rudarskim : Sre-

»Združeno” izobraževanje
Krška delavska univerza — Program za obdobje 
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Številke, ki ^mo jih  dobili ob 
zadnjem obisku krške delavske 
univerze, zgovjmo pričajo, da 
je v p, »vkar končanem izobra- 
ževaintm letu 1975-76 pričelo 
nauščati zanimanje za pro
gram, ki ga ponuja odraslim 
občanom. Zaije so pripravili 
kar 92 različnih izobraževalnih 
oblik z več kot 1300 urami pre
davanj in pouka. Zajeli bodo 
ckoli 1800 slušateljev, kar je 
s coraj 7 odstotkov vsega prebi- 
'•iustva.

Predvsem narašča zanimanje za 
izobraževanje ob delu, in to  tako pri 
posameznikih, ko t tud i v nekaterih 
delo "nih organizacijah, k i pri usta
novi naročajo raznovrstne tečaje za 
pridobitev novega znanja in višje 
kvalifikacije. Za m inulo sezono je 
značilno tud i to , da je  prišlo do več
jega sodelovanja med vsemi trem i 
posavskimi ..univerzam i". Pričelo se

želijo izogniti. K jer bodo javne raz
prave brez ocene samoupravnih 
razmer, jih  bo treba ponoviti.

Ponekod se pojavljajo težnje, da 
bi ocene samoupravnih razmer izde
la li v skupnih službah, ne pa v te
meljnih in delovnih organizacijah. 
To počno predvsem tam, kjer b i se 
radi izognili delu in odgovornosti. 
Prav iz takih delovnih organizacij 
pošiljajo občinskim  štabom za iz
vedbo razprave olepšana poročila.

Ugotovljeno je  tud i, da poteka 
javna razprava v krajevnih skupno
stih z manjšo ali večjo zamudo. Naj
slabše je v SIS, od koder o razpravah 
sploh še n i poročil.

Za kočevsko občino je  b ilo  pove
dano, da so dobro organizirali raz
pravo v ZKGP, v E lektru , Melaminu, 
Tekstilani in  še nekaterih delovnih 
organizacijah. Razpravo bodo sku
šali v glavnem izpeljati do sredine 
ju lija , do dopustov.

Dosedanji sekretar sveta Ivan 
Godec je  poudaril, da je  b ilo  razprav 
o zakonu precej, akcij za spreminja
nje sedanjih razmer, se pravi za p ri
lagoditev ustavi in  zakonu, pa pre
malo. Marsikje kažejo premalo 
poguma za uvajanje novosti in

čakajo, kako se bodo obnesle dru- 

g0d‘ J. P.

DVE P R IR E D IT V I
Pred k ra tk im  smo videli v R ibnici 

dve od ličn i prireditvi. Najprej so se 
nam predstavili junaki pravkar kon
čane televizijske serije „Salaš v ma
lem r itu " .  Igralci so nam prikazali 
nekoliko prizorov iz serije in nekaj 
glasbenih točk. Največ aplavza je 
dobil mali Slavko Štimac.

Tudi koncert odrskih umetnikov 
iz Beograda je  zelo uspel. Nastopili 
so Leo Martin, Živka D jurič, Gorda
na Runjajič, M om čilo  Jevtovič in 
igralci L jubom ir Ubavkič-Pendula in 
Dušan Petrovič. Koncert je b il orga
niziran v počastitev 35-letnice vstaje 
in 35-letnice ustanovitve JLA.

Vodovod mladosti za Struge
Brigadirji presegajo norme za odrasle — Jeseni voda v prve hiše

V  Strugah v kočevski občin i je te 
dni živahno. Na vseh cestah, k i vodi
jo  na to  območje, so slavoloki na 
čast brigadirjem, k i grade tu vodo
vod. Ob vhodu iz kočevske smeri je 
tud i tabor z zastavo. M ladinci, ude
leženci republiške delovne akcije 
„Suha krajina 76“ , in lokalna mla
dinska delovna brigada, v kateri sc 
m ladinci in mladinke iz kočevske in 
ribniške občine, pa pridno koplje jo 
jarke: ..republikanci" po dolin i,
kočevska brigada pa v hrib, kjer bo 
stal vodni zbiralnik.

JESENI PR VA VO D A

A nton  Pugelj, predsednik krajev
ne skupnosti Struge, nam je pove
dal, da so vsi občani zelo zadovoljni 
z brigadirji, k i j ih  je 45 v kočevski 
brigadi, 60 pa v ljubljanski, ker mla
di res pridno delajo. Voda bo po 
njegovem po glavnem cevovodu pri
tekla za 29. november. Lahko bi 
sicer že prej, vendar gre vod pone
kod čez polja in b i b ilo  škoda ko 
pati pred jesenjo, dokler ne bodo

je že na začetku sezone, ko so si v 
Krškem, Brežicah in  Sevnici razdelili 
nekatere izobraževalne oblike, da bi 
vsem zagotovili dovolj slušateljev, 
nadaljevali pa so ga z izposojanjem 
predavateljskega kadra in organiza
cijo nekaj skupnih seminarjev.

Krška ustanova bo te dni pričela 
razpošiljati po občin i delovni pro
gram za sezono 1976-77. Le-ta se od 
letošnjega ne bo bistveno razlikoval, 
saj vk ljuču je  vse tiste oblike izobra
ževanja odraslih, za katere je  bilo  že 
doslej največ zanimanja, dodaja pa 
jim  tu d i nekaj novih, k i bodo korak 
naprej v prizadevanjih, da b i bila 
tud i vloga krške delavske univerze 
taka, ko t od nje pričakuje jo. Za to 
pa b i morali ustanovi čim prej poma
gati, saj bo svoje poslanstvo in delo 
izvrševala slej ko prej v nespremenje
n ih, dokaj slabih prostorskih raz
merah in ob kadrovski stiski.

Z. ŠEBEK

M LA DINC I OZ. BRIGADIRJI
Kočevska mladinska delovna 
brigada , Jože Boldan-Silni" je 
med tritedensko akcijo v Stru
gah v povprečju za 25 odstot
kov presegla normo in opravila 
delo, vredno 232.800 din. 
(Foto: Primc)

pospravljeni pridelki. Hydrovod 
Kočevje-Ribnica je dobro pripravil 
in zako lič il teren oziroma to ureja 
ponekod sproti; krajevna skupnost 
poskrbi, da je vsak dan sproti 
popravljeno polom ljeno orodje, mla
dinci pa presegajo normo.

„P o  vaseh oziroma v posamezne 
hiše bodo ljudje napeljali vodo sami, 
pač kadar bodo poprije li za delo,“  
je povedal predsednik KS Anton 
Pugelj in  dodal, da vaščani prispe
vajo za vodovod tu d i po 6.000 din 
na gospodinjstvo. Doslej je  pogodbo 
o tem plačilu podpisalo oko li .100 
gospodinjstev, računa pa, da j ih  bo 
oko li 160 od skupnih 182.

PO DELU ŠPORT 
IN  K U LTU R A

Komandant kočevske brigade, v 
kateri je tud i pet R ibničanov, je 
Bojan Novosel iz Ribnice:

..Brigadirji so zelo pridn i. Normo 
presegamo. Opravili b i še več dela, 
če b i b ilo  vedno pripravljeno, kaj 
moramo narediti. Tako danes le 
čistim o in  poglabljamo jarke, ker 
nimamo pravega dela.

Krajevna skupnost Struge je orga
nizirala enkrat tud i prostovoljno 
delo. Prišlo je oko li 100 mladincev. 
Sicer se z m ladinci iz Strug zelo 
dobro razumemo. Sodelujemo na 
ku ltu rnem  in športnem področju. 
Seveda gojimo podobne stike tud i z 
mladinskima brigadama, k i pa nista 
nastanjeni v Strugah, ampak na Pre
volah. Tako smo že zmagali v nogo
metu, naša dekleta pa so bila prva v 
odbojki. Igrali bomo še košarko in 
šah."

Komandant je  zelo pohvalil 
hrano, češ da na nobeni delovni 
akciji n i doslej tako dobro jedel ko t 
prav na tej. „V s i se bomo z red ili," je 
povedal neki brigadir.

PESEM ZA  
MACOLO IN KAMEN

O izpolnjevanju norm smo dobili 
podatke pri predstavniku Hydrovo- 
da Tonetu Tomšiču:

„Z  m ladinci smo zelo zadovoljni. 
Doslej, v prvih osmih dneh, so ko 
čevski brigadirji izkopali 259 kubi-

kov rova v najslabšem terenu, v 
zemljišču pete kategorije, se pravi v 
samem kamnu. M iniramo popoldne, 
ko  m ladinci ne delajo, da ne pride 
do nesreče Brigadirji morajo upo
rab lja ti tud i macole. V  povprečju 
kočevski brigadirji doslej presegajo 
normo s 118 odstotk i. Norme zanje 
pa so take, k o t so tud i sicer v grad
beni dejavnosti.

L jub ljančani imajo lepši teren, in 
sicer zemljo tretje in četrte katego
rije. Doslej so izkopali oko li 600 m 
jarka. Norm o izpolnjujejo v pov
prečju s 109 do 110 odstotki. 
Vodovod je doslej zgrajen do 
Kom polj v obč in i Grosuplje. Do 
Strug bo 4.500 m glavnega voda, k i 
bo pripeljal vodo do zbiralnika. 
Brigadirji bodo skopali oko li 3 km  
glavnega voda, ostalo pa Hydrovod. 
Dom ačini pa si bodo speljali vodo 
potem naprej do hiš. Domači mla
dinci so že priš li pomagat, pomoč 
pa ob ljub lja jo  še gasilci, lovci in  
d rug i Na republiški delovni akciji se 
bodo skupno zvrstile štiri izmene in  
na vsaki bodo delali m ladinci po 3 
tedne. Glavni vod bo po  moje v naj
boljšem primeru končan oktobra.

H V A LA  
M LA D IM  ROKAM

Kateregakoli domačina smo spra
ševali o brigadirjih , je  povedal o n jih  
vse najboljše. Vendar pa smo v 
gostilni „P r i Petru" (Nada Pugelj) 
videli neko pijano suho revše, k i se 
je majalo oko li miz, k r ili lo  z rokam i, 
ko t da lov i muhe, in neumno razla
galo:

„So t i  naši brigadirji kaj poma
gali? N ič niso. Zanič so !"

Seveda je pijanček, k i je b il tako 
„dober“ , da se je komaj držal na 
nogah, požel le bolj ali manj pom i
lovalne nasmehe. Dom ačini sc 
namreč zavedajo, da jim  mladi veli
ko pomagajo, saj je vprašanje, kdaj 
b i dob ili vodo, če ne bi b ilo  prav 
mladinske akcije. V  tem prepričanju 
j ih  ne bodo omajale n it i besede tega 
(ali morda še katerega) pijančka, k i 
za svoj vodovod najverjetneje doslej 
n i naredil še ničesar.

JOŽE PRIMC

Življenje, 
posvečeno 

cesti
Med cestarskimi jubi
lanti tudi cestar Resnik

Skoraj pretiho in neopaz
no je šel mimo slovenske jav
nosti 28. junij kot dan ce- 
staijev. Sredstva javnega ob
veščanja so le bolj mimogre
de omenila slavnostno sejo 
delavskega sveta Združenih 
cestnih podjetij Slovenije, 
ničesar pa poročala o pri
znanjih, ki so jih dobili po
samezniki za svojo večdeset- 
letno zvestobo in vztrajanje 
v službi cest.

Iz  „Naših cest", glasila Zdru
ženih cestnih podjetij Slovenije 
povzemamo, da sta med osmimi 
jub ilan ti, delavci, k i so 30 let 
svojega življenja in  dela posvetili 
cestam, tu d i dva iz novomeškega 
cestnega podjetja: gradbeni inže
n ir Jože Hegeduš, vodja priprave 
dela v Novem mestu, in cestar 
A lo jz Resnik iz krškega tozda.

51-letni Resnik je začel na 
cesti delati že leta 194?, po 
vojn i je b il cestni delavec p ri no
vomeški tehn ičn i sekciji takrat
ne republiške uprave za ceste. 
Sedem let kasneje je opravil izp it 
za kvalificiranega cestarja, leta 
1964 pa še šolo za cestarje v 
Lescah.

„Z a  ta poklic  sem se od loč il 
že zavoljo tega, ker je b il tu d i 
moj oče cestar. Zdaj je ce
starjevo delo neprimerno lažje 
kot včasih, ko še ni b ilo  strojev. 
Napredek je  viden zlasti v zad
n jih  desetih letih. Delati na cesti 
b i moralo pom eniti opravljati ta 
poklic z ljubeznijo in kakovost
no, vsakdo bi se moral zavedati, 
da je od tega, kakšna je cesta, 
odvisna tud i prometna varnost."

Da A lo jz Resnik ne govori 
samo preprič ljiv ih  in spodbud
nih besed, je v zadnjem času 
dokazal tud i z vpisom javnega 
posojila za cestg, „M is lim ,“  pra
vi, „da  bi ne smelo b it i nikogar v 
cestni službi, k i bi ne pomagal v 
tej vseslovenski akc iji." Naj 
dodamo k temu še nekoliko sta
rejši podatek, da so delavci 
Združenih cestnih pod je tij Slo
venije (oko li 3.300 zaposlenih) 
vpisali 6,4 m ilijona dinarjev cest
nega posojila.

I. Z.

DRUG A Š TE V ILK A
Pred kra tk im  je skupina za in fo r

miranje pri Straški osnovni organiza
c iji ZSMS izdala drugo številko svo
jega glasila, k i se spričo precej bolj 
zanimivih prispevkov bistveno razli
kuje od prve. K o t kaže, so mladi 
novinarji v Straži prizadevni in v 
kratkem  lahko pričakujemo še bolj
šo številko.

Kaj t t i n a ^

o z m im u  £®s
Piše: Vladimir Bajc

K O NSTITU IRANJE  
DELO VNE  

ORG ANIZACIJE
Konstituiranje delovne organiza

cije se začne po končani izgradnji, 
oziroma ko je delovna organizacija 
sposobna opravljati svojo dejavnost. 
Samo konstituiranje obstoji v tem, 
da delavci sprejmejo samoupravni 
sporazum o združitv i TOZD v delov
no organizacijo, da izvo lijo  delavski 
svet delovne organizacije in da je 
imenovan vršilec dolžnosti poslo
vodnega organa. Ce pa delovna orga
nizacija v svojem sestavu nima te
meljnih organizacij, delavci namesto 
samoupravnega sporazuma o zdru
žitv i sprejmejo statut. Tako sta 
samoupravni sporazum in statut 
temeljna akta konstituiranja. V  sa
moupravnem sporazumu morajo b iti 
med drugim določbe o firm i in se

dežu delovne organizacije o dejavno
sti temeljnih organizacij in delovne 
organizacije, o usklajevanju delovne
ga procesa, o sprejetju skupnega raz
vojnega programa in plana, o načinu 
in razporejanju ter izkazovanju 
skupnega dohodka, o organih uprav
ljanja, o poslovodnem organu, o 
medsebojnih odnosih in drugih 
temeljnih vprašanjih. Statut pa mora 
b iti seveda usklajen s samoupravnim 
sporazumom in natančneje razčle
njuje navedena vprašanja in odnose.

REG ISTRIRANJE  
O RG ANIZACIJE  

Z D R U 2E N E G A  DELA
Osnutek zakona posebej govori o 

statutu organizacije združenega de
la, o p ridob itv i pravne in opravilne 
sposobnosti in ureja vprašanja, ko t 
so: dejavnost v organizacijah, firma.

oziroma ime ter sedež, zastopanje in 
predstavljanje organizacije združe
nega dela, poslovna tajnost in vpis v 
sodni register.

Ustanovitelj delovne organizacije 
oziroma delavci v temeljni organiza
c iji samostojno do loč ijo  dejavnost 
organizacije. Vsaka delovna organi
zacija gospodarskih dejavnosti mora 
im eti svojo firm o, temeljna organi
zacija pa ime. V  firmi morajo b iti 
navedene vrste in  obseg odgovorno
sti temeljnih organizacij za obvezno
sti delovne organizacije.

Organizacija združenega dela za
stopa in predstavlja njen individual
ni poslovodni organ oziroma pred
sednik kolegijskega poslovodnega 
organa, s samoupravnim aktom  pa je 
lahko določeno, da organizacijo 
združenega dela zastopa oziroma 
predstavlja en ali več delavcev na 
določenih vodiln ih  a li drugih de
lovnih mestih.

Za poslovno skrivnost pri delu in 
poslovanju se štejejo tiste listine in 
podatki, k i j ih  ko t takšne določi 
organizacija združenega dela s samo
upravnim sporazumom ali drugim 
aktom.

Poseben pomen za dokončno do
loč itev pravne osebnosti organiza
cije združenega dela pa pomeni vpis 
v sodni register. Vse organizacije 
združenega dela, njihove skupnosti, 
združenja in druge oblike njihovega 
organizacijskega združevanja in po

vezovanja morajo b iti namreč vpisa
ne v register pri pristojnem sodišču.

ZD R U ŽE V A N JE  
D E LO V N IH  O R G A N IZA C IJ

K ot organizacija združenega dela 
nista mišljeni samo temeljna organi
zacija in delovna organizacija, tem 
več tud i sestavljena organizacija 
združenega dela. To je širša oblika 
združevanja, k i -  nasprotno od de
lovne organizacije, k i je obvezna 
oblika združevanja -  temelji na pro
stovoljnosti. Sestavljena organizacija 
nastane, kadar so izpolnjeni dolo
čeni pogoji (da se na primer med 
seboj dopolnjuje jo delovni pogoji 
oziroma sredstva ali proizvodnja), 
združevanje pa lahko poteka v dveh 
smereh. O vertikalnem povezovanju 
govorimo takrat, če so organizacije 
medsebojno povezane s proizvodnjo 
surovin, energije, proizvodnjo konč
nih izdelkov in s prometom blaga ali 
storitev, o horizontaln i pa takrat, če 
gre združevanje za tein, da se zago
tavlja uvedba razvitejše tehnološke 
osnove in delitve dela, ki omogoča 
specializacijo in s tem večjo produk
tivnost.

•
Poleg teh osnovnih ob lik  združe

vanja predvideva osnutek na osnovi 
ustave tudi druge oblike združevanja

dela in sredstev. Naj gre za kakršno
ko li združevanje, pa mora vselej b it i  
zagotovljeno načelo svobodnega 
odločanja delavcev samih v njihovih 
temeljnih organizacijah. Ena od 
ob lik  takšnega združevanja je skup
nost temeljnih organizacij, k i se 
organizira, kadar je to  potrebno za 
uresničevanje določenih skupnih 
interesov v posameznih fazah in 
elementih delovnega procesa, za 
znanstveno raziskovanje in drugih 
takšnih interesov. Za Spravljanje 
določenih poslovnih nalog sc v orga
nizaciji združenega dela lahko zdru
žujejo tud i v poslovne skupnosti pa 
tudi v samoupravne interesne skup
nosti in v druge oblike, kamor 
sodijo tud i banke in skupnosti prc- 
moženjsko-osebnega zavarovanja.

Delovne in  sestavljene organiza
cije, poslovne skupnosti, banke in 
druge oblike združevanja se lahko 
povezujejo v skupnosti združenega 
dela za plansko in poslovno sodelo
vanje, k i predstavljajo najširšo ob li
ko integracije skupnih interesov v 
sistemu združenega dela. V  takšni 
skupnosti se medsebojni odnosi 
urejajo s samoupravnim sporazu
mom. Te skupnosti naj bi imele 
pomembno vlogo zlasti pri uresniče
vanju sistema družbenega planiranja 
v gospodarstvu in drugih družbenih 
dejavnostih in pri sodelovanju z 
organi in organizacijami, k i izdajajo

zakone in predpise s področja druž
benoekonomskega sistema.

DELO VNE SKUPNOSTI
Delavci, k i v organizacijah združe

nega dela ali v drugih oblikah zdru
ževanja dela in sredstev opravljajo 
administrativno-strokovna, pomož
na in tem podobna dela, se lahko 
organizirajo ali v delovne skupnosti 
za opravljanje del skupnega pomena 
ali pa tud i ko t temeljna organizacija. 
Osnutek natančneje določa vrsto 
del, k i se lahko opravljajo samo v 
delovni skupnosti, in dela, za katere 
se lahko organizirajo temeljne orga
nizacije. Tako so na primer admini- 
strativno-tehnična dela, personalne 
zadeve, knjigovodstvo, administra
tivna dela ipd., pomožna dela pa so 
zlasti dela v zvezi s samozaščito, s 
čuvanjem objektov in podobno. 
Dela skupnega pomena, ko sc lahko 
organizira temeljna organizacija, pa 
so na primer komercialna dela pri 
uresničevanju funkcije prometa 
blaga, projektivna dela, raziskovanje 
trga ipd. Pri tem pa je pogoj, da de
lavci lahko ustvarjajo celoten do
hodek, pridobivajo dohodek in 
uveljavljajo druge samoupravne pra
vice. Ce pride do organiziranja 
takšne temeljne organizacije, pa 
zanjo veljajo vsa določila zakona, ki 
se nanašajo na temeljne organizacije, 
razen pravice do izločitve.
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O (nerazvitosti Suhe krajine
Pojasnilo sekretariata za informacije pri republiškem izvršnem svecu na v Dolenjskem 

listu objavljene prispevKe o (ne)razvitosti suhokranjskjga območja

V  vašem časniku je bil objavljen prispevek „Suha krajina je razvi
ta", ki ga je podpisal M. B. Mimo tega sta bila objavljena še dva 
prispevka z naslovoma >vIe odlok podoba resničnosti" in „Vredno 
je zapisati . . ki ju  je  podpisal Maijan Bauer. Vsi trije navedeni 
prispevki obravnavajo odlok IS skupščine SR Slovenije o ob
močjih, ki se štejejo za manj razvita (Uradni list SRS št. 14 /76 ), ki 
temelji na zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji, katerega je sprejela republiška skupščina decembra 
1975.

Vsi navedeni prispevki ugotavlja
jo , da Suha krajina n i bila uvrščena 
med manj razvita območja, čeprav 
je  po piščevi presoji Suha krajina 
povsem nerazvito območje. Komisi- 

^ J a  IS skupščine SR Slovenije, k i je 
^ ^ a k t iv n o  sodelovala p ri oblikovanju 

in  sprejemanju zakona in  odloka, je 
na seji 17. jun ija  1976 obravnavala 
tud i omenjene prispevke, objavljene 
v Dolenjskem listu.

Komisija je  menila, da so prispev
k i po ln i neutemeljenih namigovanj 
in da je  tud i pojasnjevanje proble
matike nerazvitosti v omenjenih p ri
spevkih neobjektivno.

Komisija meni, da zaradi objek
tivnega stanja s piscem navedenega 
sestavka n i potrebno polem izirati. 
Komisija odklanja njegove navedbe 
kot neutemeljene in ko t poskus za
vajanja slovenske javnosti in še po
sebej ljud i, k i živijo  na obm očju Su
he krajine.

K o t je znano, se za manj razvita 
območja po zakonu štejejo tiste ob
čine, k i ne presegajo 50 odst. popre
čja SR Slovenije po posameznih 
skupinah krite rijev (3. člen). K o t 
manj razvita se obravnavajo tud i t i
sta geografsko zaokrožena območja, 
k i so po številu prebivalstva in  po 
površini večja od poprečne velikosti

POMAGALI 
SMO KM ETOM A

15. jun ija  se nasje deset p ionirjev 
iz novomeške OS „M ilka  Sobar- 
Nataša" namenilo pomagat kmetom 
spravljati seno. S kolesi smo se od
peljali do vasi Jama p ri Stranski vasi 
in se oglasili p ri dveh ostarelih kme
tih , k i sta ostala na km etijah samo z 
ženama. Bila sta nas zelo vesela in 
takoj smo odšli na delo. H ite li smo 
obračati mrvo, jo  suho grabili, večji 
od nas pa so seno nalagali na voz. Za 
kratek čas nas je pregnal dež, zato 
smo si v hiši oddahnili in  zbrali mo
č i ter šli na delo še k  drugemu kme
tu , kjer smo seno ob rn ili in  ga grabi
l i  stran od potoka. Odžejali smo se z 
mrzlo studenčnico, po končanem 
delu pa nas je  gospodinja postregla s 
smetano in  domačim kruhom . Ob 
večeru smo se v rn ili domov odloče
ni, da akcijo ponovimo naslednji te
den. Res smo jo , le dež nas je kmalu 
pregnal s travnika. Vseeno pa smo 
veseli, da smo lahko vsaj malo po
magali kmetoma pri napornem delu.

VOJKO ZUPANČIČ 
OS M ilka Sobar-Nataša 

Novo mesto

FRANC KRAŠOVEC
Bolestno je  odjeknila v vrstah 

članov Zveze borcev, številnih 
prijateljev in znancev v Šentvidu 
pri S tičn i in drugod po Dolenj
ski vest, da je v 82. letu plodne
ga življenja u inrl tovariš Franc 
Krašovec, upokojeni trgovec.
Kot zaveden in napredku predan 
Slovenec je preživel v lepem 
Šentvidu nekaj let ko t učite lj, 
kasneje pa se je predal trgovske
mu poklicu. Povsod, k je rko li je 
deloval, je b ilo  njegovo prizade
vanje kronano z uspehi. V nje
govi hiši je bila med NOB parti
zanska tiskarna, sin Bojan je b il 
v partizanih, Franc Krašovec pa 
je tud i sam o b ču til trpljenje v 
italijanskih in nemških zaporih.

Po osvoboditvi sc je ves mla
dosten predal obnovi domovine: 
delal je v številnih organizacijah, 
zlasti pa v ZB, pri gasilcih in v 
orpinizacijskem odboru ku ltu r
nih tednov v Šentvidu. Letošnje
ga zmagoslavja 7. tabora pevskih 
zborov žal m več doživeL S hva
ležnostjo se ga spominjajo vsi, k i 
so ga po/nu li kot kremenitega 
Slovenca, dobivga očeta in 
zaslužnega naprednega javnega 
delavca.

T. G.

gaj
Ne

slovenske občine. To pa le v prime
ru, če krajevne skupnosti na takih 
obm očjih  izpolnju je jo zahtevane 
kriterije  in so hkra ti sestavni del ob
čin, k i v stopnji razvitosti ne prese- 

ijo 75 odst. slovenskega poprečja, 
e glede na kriterije  se kot manj 

razvito območje obravnavajo kra
jevne skupnosti v B rk in ih  in  na Ko- 
banskem (člen 4).

Na podlagi krite rijev  zakona je  iz
vršni svet skupščine SR Slovenije 
sprejel od lok o obm očjih , k i se šte
je jo  za manj razvita v SR Sloveniji.
V  odloku Suha krajina n i vključena. 
Večina krajevnih skupnosti v Suhi 
kra jin i izpolnjuje krite rije  manj raz
v itih  glede deleža kmečkega prebi
valstva in zmanjševanja števila prebi
valstva. Vendar celotna Suha krajina 
ne dosega števila prebivalstva popre
čno velike občine (o ko li 28.000, 
Suha krajina oko li 14.000). Razen 
tega je  oko li polovica območja Suhe 
krajine sestavni del občine Novo 
mesto. Po k r ite rijih , k i j ih  določa 
zakon, pa občina Novo mesto prese
ga 75 odst. poprečne stopnje razvi
tosti SR Slovenije.

Premajhno število prebivalstva in  
ob tem še stopnja razvitosti občine 
Novo mesto sta temeljna razloga, da 
območje Suhe krajine n i vključeno 
v od lok izvršnega sveta. V. zvezi s 
tem omenjamo, da prav tako v ta 
od lok niso vključena nekatera druga 
manj razvita območja, k i so v razvi
tejših občinah (npr.:
L iško/Kam breško v obč in i Nova 
Gorica, del Slovenskih goric v obči

n i Maribor, nekatere obmejne kra
jevne skupnosti v občin i Sežana 
itd .). Na podlagi 10. člena zakona je 
za hitre jši razvoj takih obm očij skrb 
na- samoupravnih nosilcih razvoja v 
teh občinah oz. v skupnostih občin 
(regijah). Na ta način naj bi stim uli
rali združevanje dela in  sredstev no
silcev družbenega planiranja iz teh 
in drugih območij.

SE KR E TA R IAT ZA 
INFOR M ACIJE V  IS SRS

SREČANJE DOMSKIH  
D ELA VC EV SLOVENIJE

28. in 29. jun ija  je b ilo  v Celju že 
šesto srečanje pedagoških delavcev 
slovenskih študijskih domov, na 
katerem sta predavala Em il Rojc in 
prof. Ana Krajnc. Slednja je pouda
rila vlogo, ki jo  ima vzgojitelj pri 
svojem delu z m ladino. Njegova po
glavitna naloga je graditev mlade 
osebe v duhu socializma.

Na srečanju so izbrali za novega 
p rr Isednika skupščine skupnosti 
slovenskih domov tov. Preloga, 
medtem ko so dosedanjega predsed
nika Frana K lo jčn ika  izbrali za čast
nega člana. Prav pod njegovim vod
stvom je Skupnost slovenskih do
mov naredila ogromno delo, posebej 
pri gradnji novih kapacitet širom po 
Sloveniji. Prihodnje srečanje peda
goških delavcev slovenskih študij
skih domov bo naslednje leto na Po- 
ho iju .

M. TR A TA R

DOLENJSKI LIST
tribuna bralcev

Konjiški pionirji pri nas
Pionirji Odreda Dušan Jereb iz Slovenskih Konjic so bili 

na partizanski poti narodnega heroja Dušana Jereba

Konjiški pioniiji smo se za 
zadnjo nalogo pionirske organi
zacije v sedanjih JPI, hkrati pa 
tudi v nagrado tistim, ki so 
pridno delali v šolskih la-ožkih, 
popeljali na izlet na Dolenjsko. 
Z nami so šli borci, ki so pozna
li narodnega heroja Dušana 
Jereba, po katerem ima ime 
tudi naš pionirski odred.

Najprej"smo si v L jub ljan i ogledali 
' ;upščino, kjer 

sprejela Mara Rup
slovensko skupščino, kjer nas je 

upena-Osolnik. Sku
paj s tovarišem Jurčetom  in M ilko 
Vovk ter tovarišico Maro, k i so se 
nam prid ruž ili po sprejemu v skup
ščini, smo odšli v Žužemberk. Pri 
veličastnem spomeniku so nas priča
ka li p ion irji tega kraja. Ob spome
n iku je b il krajši program. Pevski 
zbor iz Žužemberka je zapel parti
zansko pesem, p ion irji so recitira li 
in  po ložili smo cvetje. Tovarišica 
Vera nam je pretresljivo pripovedo
vala o vojnih grozotah. Njene besede 
so nam legle težke in mučne glo
boko v srce. „Dragi o troc i, ne želite 
si vojne, ne želite spoznati to, kar 
lahko dela človek s človekom v ne
soglasju, o troci, ne želite si sovra
štva, samo tega si ne želite!** je  za
k ljučila .

V  V e lik i Lipovec, kjer smo si 
ogledali hišo, v kateri so se zadrže
vali partizani, smo prispeli že raz
igrani, po ln i pesmi in veselja, saj se 
je naša žalost zaradi naše mladosti 
h itro  spremenila v radost

V  Dolenjske Toplice smo prispeli 
že malo u tru je n i Med p io n irji top li- 
ške šole, k i je res lepa, smo se čutiK 
domače. Pripravili so nam dobro 
kosilo. Skupaj smo odšli v Kočevski 
Rog in si ogledali Bazo 20. Tu smo 
sklenili pot po partizanskih poteh 
našega vzornika Dušana Jereba.

Z izleta smo se v rn ili zadovoljni, 
da smo okrep ili prijateljske vezi med 
slovenskimi p ion irji.

Z LA T K A  T A JN IK A R  
Slovenske Konjice

G OZDOVE VARUJM O, 
NE PA UNIČU JM O

„G ozdn i bonton1' je ličen  več
barvni prospekt z risbami in  navo
d ili, kako naj se obnašamo v gozdu. 
Založila jo  je revija Gozdarski vest
n ik iz Ljubljane. Je prikupna slika
nica, k i posrečeno prikazuje, kako 
prešerno zdivjamo v gozdu, kar se 
vedno konča na škodo gozdov, livad 
in vsega okolja.

Škodo pa imajo od takih d iv jih  
izletnikov, gobaijev, nabiralcev 
malin in veselih družinskih p iknikov 
tud i lastn iki gozdov, pa naj bodo 
gozdovi družbeni ali zasebni. Pro
spekt gozdnega bontona sodi v 
vsako hišo oziroma družino, pred
vsem po mestih, saj prav vikendarji 
iz mest naredijo v naših gozdovih 
največ škode.

A. ARKO 
KOČEVJE

?

r V  s'
KAKO NASTAJA ČASOPIS — Dolenjski list je že večkrat objavil 
naše fotografije, zato smo bili učenci OŠ „Katja Rupena'' iz Nove
ga mesta veseli, da se nam je prejšnji teden ponudila priložnost 
ogledati si, kako nastaja časopis. Tovariš Maijan Moškon (na po
snetku ob vhodnem IBM stavnem stroju) nam je razkazal prostore 
in stroje, posebno zanimiva za nas pa je bila temnica z ogromno 
kamero, s katero preslikajo cele časopisne strani. (Foto: Bojan 
Frantar, foto krožek OŠ „Katja Rupena")

Na enem izmed koncertov Slovenskega okteta v Karadjordjevu: tovariša T ito  in Stane Dolanc med
pevci okteta.

Slovenski oktet odlikovan
Njegova pesem druži rojake po vsem svetu s kraji njihove mladosti in z rodno domovino 

— Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem za srebrni jubilej

Petkov jubilejni koncert v polnem festivalskem avditoriju ljub
ljanskih Križank ni bil le slavje „srebmega“ Slovenskega okteta ob 
njegovi 25-letnici, bil je hkrati mogočen praznik slovenske narod
ne, umetne in borbene pesmi, ki so jo  pevci okteta, ti „najboljši 
ambasadorji Jugoslavije4', ponesli v 25 letih od Šentvida do Pekinga 
in San Francisca, od jadranskih obal do norveških fjordov in 
Avstralije.

K ultu rno  in po litično  poslanstvo 
Slovenskega okteta je že del naše na
rodne zgodovine. O ktet je dosegel 
najvišje umetniške dosežke in pone
sel slavo naše pesmi daleč v svet, pa 
naj je že pel v skromni slovenski 
vasici a li pred d ip lom ati največjih 
držav sveta. Enako zavzet za ku l
turne dobrine slovenskega ljudskega 
pevskega in zborovskega izroč ila  kot 
za pristne prvine ljudske pesmi dru
gih narodov je Slovenski okte t doma 
in  tu jem  nenehno izpričeval svoje 
najvišje vrline: vedno in povsod je 
pel iz  srca, za človeka, za njegovo 
plemenitenje. Od tod njegova iz
jemna priljub ljenost, k i je  dosegla 
svoj vrh v Selih na Koroškem, ko je 
po koncertu vsa dvorana zapela 
o k te tu !

Petkov večer v Križankah je b il 
čudovito  doživetje, k i b i se lahko 
prevesilo tja  v naslednje ju tro  ob ne
nehnem valovanju domačih in tu jih  
melodij. Sc in še je razigrano in hva
ležno občinstvo vabilo na oder

VO ŠČILO  KIPARJU
Kulturna skupnost in galerija 

iz Krškega ter Dolenjski ku ltu rn i 
festival iz Kostanjevice prirejajo 
ju tr i proslavo, s katero bodo po
častili 80-letnico rojstva aka
demskega kiparja in  znanega slo
venskega medaljeija V ladim ira 
Stovička. Ob 18. u ri bo srečanje 
v umetnikovem ateljeju v Le
skovcu, kjer bo o umetniški poti 
slavljenca govoril umetnostni 
k r it ik  Janez Mesesnel, mešani 
pevski zbor V ik to r  Parma pa bo 
zapel nekaj pesmi. Drugi del pro
slave se bo začel ob 19.30 v 
domu Svobode v Krškem, kjer 
bodo razen govornika Miloša 
Poljanška nastopili operni umet
n ik i Ladko Korošec, V ilm a 
Bukovec in Rajko K o ritn ik  ob 
klavirski spremljavi Zdenke 
Lukec-Cuden ter in trum cnta ln i 
duo Marina in Matjaž Lorenz.

zavzete pevce, k i o č itn o  zmorejo 
več, ko t je zgornja meja človekove 
vzdržljivosti. Nad dva tisoč lju d i je 
hkrati prisrčno čestitalo članom 
okteta za visoko odlikovanje, k i jim  
ga je v imenu pokrovitelja predsed
nika T ita  iz roč il sekretar izvršnega 
komiteja predsedstva CK ZKJ Stane 
Dolanc. Red bratstva in enotnosti s 
srebrnim vencem je Slovenski ok te t

dobil od predsednika republike 
„zaradi posebnih zaslug p ri nego
vanju in širjenju slovenske in jugo
slovanske zborovske pesmi doma in 
v tu jin i" .

T. G.

LETOS VEC  
G IM N A ZIJC EV

Kočevska gimnazija jc  imela lani 
dva oddelka prvega razred In še en 
oddelek pedagoške smer Letos je  
b ilo  kandidatov za gimnazijo več, da 
so vpisali dijakov za tr i oddelke 
gimnazije in  oddelek pedagoške 
smeri.

Jakac Kostanjevici
Novo umetnikovo darilo od sobote na stalni razstavi v 
kostanjeviškem gradu — Slovenski oktet pel obiskovalcem

Kostanjevici, rojstnemu kraju 
svoje matere, je akademik Boži
dar Jakac podaril nadaljnjih sto 
svojih olj in pastelov, le-te pa so 
si obiskovalci lahko ogledali že 
v soboto, 3. julija, na stalni raz
stavi, postavljeni v novo ureje
nih prostorih ob koncu križne
ga hodnika v kostanjeviškem 
gradu.

Stalno razstavo Jakčevih pastelov 
je  v soboto odprl predsednik repub
liške skupščine dr. Marjan Brecelj. 
Ob tem je poudaril velik delež Boži
darja Jakca in drugih slovenskih 
umetnikov v času NOB. L ik  človeka 
in umetnika Jakca je obširneje orisal 
prof. dr. Jože Kastelic, poudarjajoč 
glavne značilnosti umetnikovega 
ustvarjanja skozi obdobja, k i so raz
vidna tud i iz  del na stalni razstavi.

Božidar Jakac se je za to  najno
vejše dejanje v okviru X X I. Dolenj- 
skegi kulturnega festivala -  le-to je 
tud i plod prizadevanja koordinacij
skega odbora za postavitev galerije 
Božidaija Jakca -  zahvalil zelo 
ganjen. Menil je, da umetnik malo
kdaj doživi to  čast, da b i mu še za 
življenja odprli ga lerija

V  prostorih bivše opatijske cerkve 
je nato nastopil Slovenski ok te t s

koncertom, s kakršnim je že dan 
poprej v ljubljanskih Križankah pro
slavil 25-letnico svojega obstoja.

L ZORAN

Najuspešnejši tabor
Bogdan Osolnik: „Sporočilo umetnosti je v njeni ne

nehni idejni angažiranosti."

V  soboto zvečer, 3. julija, so 
se ob zvokih trebanjske godbe 
na pihala in pihalne godbe 
„Sandrik“ iz Slovaške pred Par
tizanovim domom na Mim i raz
šli udeleženci 9. tabora Jugoslo
vanskih samorastnikov Jugosla
vije, ki so nekaj ur predtem z 
delovnim posvetom in oddajo 
svojih del trebanjski galeriji 
sklenili letošnje srečanje.

Izredna delovna vnema, poglobi- 
skimi sa- 

organi-
zacij in prisrčno tovariško vzdušje -

tev stikov med jugoslovansk 
morastniki, obiski delovnih

to  so skupni imenovalci desetdnev
nega ustvarjanja v Trebnjem. Na 
zadnjem posvetu, k i sta se ga v 
soboto popoldne udeležila tud i to 
variša Bogdan Osolnik in Gcrhard 
Lcdič, so se samorastniki pogovorili 
o napredku tabora in o angažirani 
umetnosti, pa tud i o vsebini ju b i
lejnega 10. tabora prihodnje leto. 
Zlasti plodni in zanimivi so b ili p ri
spevki Antona Plemlja, tov. Petra- 
noviča, gambijskega slikarja M. 
Ceesaya, Sandija Leskovca in Rudija 
Stoparja.

Na M im i so nato udeleženci tabo
ra s številnim i dom ačin i proslavili 
predvečer dneva borcev. V sklepni 
besedi je  zbrani množici čestital 
Bogdan Osolnik, podpredsednik 
zveznega zbora skupsčine SFRJ, in 
hkrati prisrčno pozdravil družino 
likovnih ustvarjalcev, ki je s svojini 
letošnjim prispevkom močno oboga
tila ku lturno ustanovo v Trebnjem. 
Zahvalil se je organizatorjem tabora 
za zgledno opravljeno delo, nato pa

je govoril o poslanstvu ide jno anga
žirane umetnosti, katere osnovno 
sporočilo je prav v takem njenem 
delovanju. Ku ltura  ni samo stvar 
velikih mest, temveč je predvsem 
vprašanje človeka in njegovega srca. 
K u ltu rn i dnevi v Trebnjem so letos 
izzveneli tud i v dneve mednarodne
ga sodelovanja, saj je tov. Osolnik še 
posebej pozdravil delegacijo iz ita li
janskega mesta Guastclle ob reki 
Pad, kjer je eden izmed centrov ita 
lijanske naivne umetnosti, s katerim 
je  Trebnje navezalo dobre stike.

Po razdelitvi plaket udeležencem 
tabora so besede o bratstvu, boju za 
m ir in prijateljsko sodelovanje 
izzvenele v pravem mednarodnem 
ozračju: na M irn i so se oglasili gost 
iz Gambije, slovaški godbeniki iz 
CSR, župan mesta Guastclla iz  I ta li
je in v imenu samorastnikov njihov 
starosta srbski slikar Janko Brašič. 
Koncert trebanjske in slovaške 
godbe na pihala je  sklenil 9. tabor.

TONI- GOSNIK

TRETJI V O D N IK
Pravkar je izšla tretja knjižica iz 

zbirke vodnikov po Kočevskem, k i 
jo  izdaja Turis tično  društvo Ko
čevje. Njen naslov je , .Spomeniki 
NOB na Kočevskem", napisala pa 
sta jo  Tone Ožbolt in Stane Jajtič. 
Posvečena je tud i letošnjim  jugoslo
vanskim pionirskim  igram oziroma 
tekmovanju za znak ..Partizanskih 
enot". Prvi dve kn již ic i pod naslo
vom ..F rid rihšta jn" in „K o s te l"  je 
napisal France Cankar.

Četudi zadnji teden malodane 
kažemo jezike zaradi pasje polet
ne pripeke, moramo žal ugoto
v iti, da tokratnega ,,Dolenjskega 
poletja", kultumo-umetniškega, 
kajpak -  ne bo!

„S p loh ga nismo im eli v na
č rtu , je  pojasnil Boris Savnik, 
d irektor novomeškega Zavoda za 
ku ltu rno  dejavnost „P ri ZKPO 
Novo mesto je začelo delovati 
nekaj novih društev in sekcij, de- 
naija pa je v primeri z lanskim 
letom  kar za 220.000 manj. Za
vod za ku ltu rno  dejavnost, k i je 
lani komaj dosegel stoodstotni 
poslovni uspeh, zaradi pičle do
tacije občinske kulturne skup
nosti stežka pokriva razliko med 
izdatki in dohodki p ri koncert
nih, gledaliških, baletnih in  dru
gih prired itvah."

Z domala praznim mošnji
čkom  res n i b ilo  moč načrtovati 
»vročega kulturnega poletja", 
saj vemo, da stane npr. gosto
vanje Slovenske filharmonije v 
Novem mestu -  okrog 80.000 
dinarjev, obisk kakšne tuje 
umetniške skupine pa še nepri
merno več. , Zgolj z vstopnino 
pa ni mogoče zbrati potrebnega 
denarja," je  dejal Savnik in nave
del zadnji vp ijoč primer: „N a  
predvečer šentjernejskega .Sre
čanja okte tov' je v novomeškem 
Domu kulture nastopilo šest 
oktetov, k i so peli tako rekoč

Le pripeka!
praznim stolom, saj je b ilo  pro
danih le 52 vstopnic, razposlali 
pa smo nad 300 vab il."

Morebitna svetlejša prihod
nost ..Dolenjskega po le tja " je v 
povezovanju na medobčinski 
ravni. , .Nekaj dogovorov smo že 
im eli v novomeški regiji, k sode
lovanju pa bo treba pritegniti še 
posavske občine. V okvir .Do
lenjskega poletja ' bi sodile tudi 
take prireditve, ko t so črnom alj
sko jurjevanje ali .srečanje okte
tov ', vsekakor pa b i morali vabiti 
tud i kakovostne umetniške sku
pine dd drugod. Edini pogoj za 
kakršno ko li načrtovanje pa bo 
moral b iti že vnaprej zagotovljen 
denar. Vprašanje prostora, kjer 
naj b i bile prireditve, bi že kako 
rešili; zelo primeren letni 
ambient bi b ilo  dvorišče grmske
ga gradu," je dejal Savnik in  po
udaril, da je nemoč pripraviti 
..Dolenjsko po le tje" precejšnja 
izguba tako za umetniških prire
ditev željne ljud i, ko t tud i za tu 
rizem na Dolenjskem sploh.

Upamo, da bo čas prinesel 
svoje, ne le poletno pripeko, 
ampak tudi bogato „vroče kul
turno poletje".

D. R USTJA
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Najvišja KS v Posavju vztraja!

ZABUKOVJE
Vaška cesta je ponavadi zanesljiv 

barometer o tem, kakšni krajani skrbi
jo  zanjo. Kotanje na njej so ponavadi 
slabo spričevalo občine, ki naj takim 
krajem pomaga, še slabše pa se piše 
domačinom. O Zabukovčanih smo 
imeli glede tega že od vsega začetka 
najlepši vtis.

Popotnik na cesti Sevnica-Planina 
(od Sevnice, pravzaprav Šmarja dalje, 
je že moderniziranih in asfaltiranih 8 
km te kozjanske ceste) zasledi sicer 
krajevne table Zabukovja že v dolini, 
kjer je tudi prva gostilna. Do pravega 
Zabukovja je še več kot tri kilometre 
dokaj hudega in ovinkastega klanca, 
kamor je letos Izletnikov avtobus po
tegnil le trikrat, potem pa je odnehal 
na veliko jezo domačinov. Zabukovje 
(manjša med 11 krajevnimi skupnost
mi v sevniški občini je samo še Pri
mož) ima poleg Pipanove gostilne v 
dolini še Pajkovo sredi vasi in Kranj
čev bife poleg podružnične osnovne 
šole.

Naše zadnje uredništvo v gosteh 
smo pred poletjem sklicali v gostilni 
Milana Pajka. Čeprav je bila v spačku 
novinarja Andreja Bartlja še dvojica, 
Drago Rustja in Alfred Železnik (sled
nji odtehta težo obeh, opomba ured
ništva) je malo kubikov brez posebne
ga kihanja tekoče zmoglo zavoje in 
strmine zabukovškega klanca! Doma
čini so minulo jesen in zimo opravili 
res veliko delo: opravili so nad 2.000 
udarniških ur, porabili so 50.000 di- 
naijev, ki so jih  pridobili z natečajem 
krajevnih skupnosti sevniške občine, 
vložili še dosti svojega denarja, šolarji, 
delavci, ostareli ljudje pa morajo še ve
dno pešačiti v dolino do avtobusa.

, SMO ZA  NAPREDEK !"
Drago Vrtačnik, predsednik sveta 

KS in delegat družbenopolitičnega 
zbora občinske skupščine: „Precej 
razočarani smo, veste,“ je potožil 
upokojeni krojaški mojster in duša 
prenekatere akcije v teh vaseh, p o 
glejte, vse smo vedno nekako uredili, 
čeprav je bilo težko. Tik po vojni je 
bil zgrajen marsikateri vodovod. Hudo 
je bilo, ko smo se borili za elektriko. 
Leta 1954 je zasvetila pri nas za 29. 
november prva žarnica. Hoteli smo, in 
šlo je. Tako je bilo tudi pri cesti: 
obrnili smo žepe in se potili na trasi, 
uspeh pa je tokrat žal-ničev!“ je po
tožil skrušeno, kar je nenavadno za te
ga možaka. „Avtobus je pripeljal v Za
bukovje trikrat in nič več. V  vaseh Za
bukovje, Mrzla, planina, v Trnovcu, 
Podvrhu, Podgorju in še nekaterih za
selkih živi 1.140 prebivalcev.

' Kmet Vinko Leskošek iz Mrzle pla
nine — v stari Jugoslaviji je končal

gimnazijo, druga svetovna vojna pa 
mu je prekrižala kapucinski staž; po 
vojni je bil tudi štiri leta tajnik občin
skega ljudskega odbora, sedaj je še 
predsednik krajevne organizacije Rde
čega križa — mu je samo pritrdil. „Ne 
gre le za tiste 3 km od Zabukovja do 
doline, od Mrzle planine in še dalj z 
Bohoija jih je več kot dvakrat toliko! 
Vse to je hud napor za male šolarje s 
težkimi torbami, čeprav so vajeni bre- 
men.“ Nasploh ima kot izobraženec 
na vasi vrsto pripomb k sedanjemu si
stemu kmečkih starostnih pokojnin. 
„Vsi drugi delavci in uslužbenci redno 
vsak mesec plačujejo v fond pokojnin
skega zavarovanja od svojih bruto OD. 
Ne mislite, da kmetje ne plačujemo, 
vendar od tega pravzaprav nimamo 
nič. Poglejte, na Mrzli planini smo še 
štirje gospodarji pokojnino pa preje
ma samo eden! Sele ko izpolni gospo
dar 65 let, je oproščen prispevka. Hu
do je kmetu, ki ga npr. invalidnost pri
zadene pred to starostjo: nima nobene 
ugodnosti, zdržati mora, kot ve in 
zna, do 65 leta! Vsi drugi zavarovanci 
razen kmeta imajo celo pravico do po- 
strežnine, za kmeta pa je palica bera
ška in -  kar je še zapisal pesnik, če se 
seveda sam v gospodarstvu jie  pobriga 
tudi za tak skrajni primer. Še slabše se 
godi kmečki ženi! Ta sploh nima niče
sar, sicer pa je dobro povedala naša 
Štefka Senica na konferenci kmečkih 
žensk pri SZDL v Sevnici to pomlad. 
Dobro je povedala tudi inženirka iz 
kombinata o tistih, ki so jih  kazali na 
televiziji, češ da nosijo v pokojninski 
sklad milijone, zatem pa še pristavijo, 
da je to malo. Kmetje imamo še vedno 
občutek, da smo kot nekakšna cokla v 
tej skupnosti, zanjo pa smo bili vedno 
pripravljeni in smo tudi še dati vse,“  
pove z dobrodušnim glasom ta borec 
zaščitne čete Kozjanskega odreda, ki 
je Švabom ušel obakrat, ko so ga dobi
li v roke.

Anton Gračner iz Zabukovja, upo
kojeni gostilničar: „V  Zabukovju ni
smo deležni niti pol tistega, kar imajo 
Sevničani. Še najbolj nas tepe prevoz. 
Marsikdo bi šel v Sevnico na kakšno 
kulturno prireditev, toda zveze z avto
busi so zelo slabe. Zvečer jih  sploh ni, 
pa še pešačiti moramo precej. Tudi za 
borce se ne zanimajo dovolj, nikogar 
nič ne briga, v kakšnih razmerah živi
mo. Čas bi že bil, da bi pregledali naša 
stanovanja, ki niso vselej dostojna lju- 
di.“

IGRAJO: „A D  AC TA "
Nestel Trefalt, delavec iz Miškega 

vrha, predsednik mladinskega aktiva 
Zabukovje: „Mladinski aktiv v KS šte
je okoli 50 mladincev, res dejavnih pa 
jih je le okoli 30. Za šport, razen za 
streljanje in šah, nimamo možnosti, 
zato pa je toliko bolj prizadevna 
dramska skupina. Prav zdaj končuje
mo s pripravami za predstavo ,Ad 
acta‘ Marjana Marinca. Velike težave- 
imamo z vajami, saj so mladinci po 
službah, vasi so zelo oddaljene od Za
bukovja, tako da imamo vaje lahko le 
ob sobotah in nedeljah. Zanimanje za 
dramske prireditve je tukaj precejšnje,

vsako predstavo si ogleda okoli sto ob
čanov, le šolski razred, kjer igramo, je 
premajhen. Mladinci smo v zadnjem 
času sodelovali tudi na nekaj delovnih 
akcijah, zlasti pri popravljanju ceste 
od Zabukovja do Stop. Res je, da so 
bili mladi pred leti bolj delavni, toda 
tudi naša dejavnost bi bila lahko bolj 
pestra, če bi imeli boljše možnosti. Pa 
jih nimamo, celo starejši nas ne spod
bujajo, ampak bolj zviška gledajo na 
naša prizadevanja.“

Milan Pajk iz Zabukovja, dijak go
stinske šole: „Otrok je v naših vaseh 
čedalje manj, kar se pozna tudi v šoli. 
Zdaj so v Zabukovju samo prvi trije 
razredi, ki jih  obiskuje okoli 60 učen
cev, ostali pa se vozijo v Sevnico. Ve
lik del poti do avtobusa pešačijo, kar 
je zelo neprijetno pozimi. Da dejav
nost mladih ni dovolj opazna, je krivo 
tudi to, da so razne organizacije v KS 
precej nepovezane med seboj. Vsaka 
dela zase, in če dosega uspehe, jih  sa
ma tudi požanje. Kljub vsemu pa so 
mladi precej zagreti za reševanje pro
blemov KS, tako, denimo, nikoli ne 
odrečemo pomoči pri gašenju gozdnih 
in drugih požarov, ki jih  tod ni tako 
malo.“

D EK LETA  SILIJO
V  D O LIN O

Jože Trefalt, delavec iz Zabukovja: 
„Nad založenostjo trgovine v Za
bukovju se ne moremo pritoževati, če 
izvzamemo to, da v njej ni moč kupiti 
kruha in mesa. To bi morali urediti, 
saj je do Sevnice daleč. Najbolj pereče 
je to, da mladina odhaja v mesta, kme
tije pa se praznijo. Ni še dolgo tega, 
ko je na posameznih kmetijah delalo 
po pet, šest ljudi, zdaj pa sta že dva 
redkost. Mladi fantje se tudi stežka 
oženijo, saj dekleta zelo nerada popri
mejo za kmečko orodje. Še najbolj 
donosna je živinoreja, le z odkupom 
mleka je precej težav. Kamion pride 
ali pa ne, zato se ne zgodi poredko, da 
kmetje zaman nosijo mleko do zbira
lišč in spet nazaj domov. Naslednji 
dan pa je mleko že kislo. Tudi odkup 
lesa je neurejen. Kmetje se jezijo, ker 
ga morajo sami voziti v Sevnico, denar 
zanj pa dobijo čez pol leta ali pa še 
tedaj ne. Razdrobljenost kmetij je kri
va, da mehanizacija ne pospešuje kaj 
prida kmetovanja, čeprav je traktorjev 
in drugih strojev vsak dan več. Tudi 
pri kooperaciji precej škriplje. Ni se 
zgodilo le enkrat, da so kmetje v do
govoru z zadrugo zgradili hleve, ki so 
potem ostali pra/.ni.“

CENIJO VSAKO POMOČ
Predsednik sveta krajevne skup

nosti Drago Vrtačnik je povedal, kako 
je po potresu na Kozjanskem republi
ški odbor dodelil občinskemu Rdeče
mu križu 11 starih milijonov. „Sedem 
milijonov je šlo v nekakšne rezerve, 
dva milijona sta šla v našo krajevno 
skupnost. Ljudje so dobivali od 3.000  
do 4.000 novih dinarjev za material, 
ker je še vedno bolje kot nič.

Vinko Leskošek se je lahko pohva
lil z najvišjim vodovodom v krajevni

skupnosti, ki je, kot lahko sodimo po 
Krajevnem leksikonu dravske banovi
ne, tudi eden izmed najvišjih v Po
savju. „Je le sto metrov izpod 1.053 
metrov visokega Javornika, naredili pa 
smo ga štirje posestniki kmalu po voj
ni. Pred tem tod ni bilo drugega kot 
kapnica. Do prvega studenca, Gračni- 
ce, je bilo 1 km. Predračun je takrat 
znašal 15 milijonov; toliko ni bilo 
vredno vse naše imetje. Za tiste čase 
smo imeli najsodobnejši sistem črpa
nja vode, saj smo dobili iz Leobna v 
Avstriji črpalko, ki žene ,,sama sebe". 
Ves vodovod nas je stal 12 parov vo
lov, prirejali smo veselice, da kraj ni 
videl česa podobnega. Carina za črpal
ko naj bi veljala nadaljnje štiri krave, 
vendar so nas po prošnji v Beogradu 
oprostili."

Dostikrat pomislimo, kakšno mož
nost za širjenje zaposlovanja na takih 
območjih, kot je tudi Kozjansko, ima 
obrt. Krojač Vrtačnik je povedal, da 
skupaj z ženo ne bi mogla toliko za
služiti, kot je prinesla bivša vajenka 
prvi mesec iz sevniške Lisce. Zidarski 
mojster Jože Strajnar iz Zabukovja 
meni, da bi moral biti obrtnik razen 
svojega strokovnega dela še vešč raču
novodja če hoče za svoje zaposlene 
odvesti vse prispevke in dajatve. „Vsa- 
ka občina ima drugačne samoprispev
ke, jaz delam na meji štirih, da ne re
čem petih občin, vsak si lahko pred
stavlja, kakšna papirnata vojna je to.“

MNOGO BORCEV
Martin Pajk, zaposlen na železniški 

postaji v Sevnici kot blagovni blagaj
nik, predsednik kraj. org. ZZB, pred
sednik gasilske enote Zabukovje: „Na- 
ši kraji so med NOB dali velik delež. 
Na spomeniku v Zabukovju je vklesa
nih 46 imen padlih borcev, interniran
cev in izgnancev, ki so dali svoje življe
nje. V  naši KS pa danes še ni tako, kot 
bi moralo biti. Zlasti nas tare to, da iz 
središča KS ni avtobusnega prevoza. 
To bi bilo potrebno najprej urediti, da 
bi se lahko delavci vozili na delo in 
otroci v šolo. Krajani smo že dvakrat 
popravili cesto Zabukovje-Dol, kljub 
temu pa k nam ni avtobusov.

Da bi rešili kraj pred nadaljnjim 
propadanjem, bi bilo potrebno urediti 
še cesto Zabukovje-Podvrh-Marof- 
Lončatjev dol-Sevnica. To bi bila de
lavska in šolska proga za celo KS. 
Ljudje sc na delo v glavnem vozijo v 
Sevnico in morajo sedaj tisti iz odda
ljenih vasi vstajati ob treh zjutraj, da 
pridejo na avtobus ob 4.45 in tako 
pravočasno v službo. Pa naj še kdo re
če, da imajo naši ljudje take možnosti 
kot tisti, ki živijo drugje!

Naši kraji izumirajo, zato je druž
bena pomoč nerazvitemu 
Kozjanskemu nujna.

V naši krajevni organizaciji živi 
okoli 160 borcev. Naša vas je med voj
no dala tudi enega heroja — Alojza 
Kolmana-Maroka. Socialno stanje bor
cev pri nas je sicer za silo urejeno, bolj 
bi morali poskrbeti, da bi bili deležni 
tudi topliškega zdravljenja. Vsaka hiša 
pri nas je med NOB sodelovala s parti
zani. Bivša občina Zabukovje je štela

okoli 1.600 ljudi in skoraj vsi so delali 
za NOB; v naši hiši je bila javka.

Odseljevanje se je sicer omejilo, 
ljudje so tudi s pridnostjo obnovili 
požgane vasi, si kupili kosilnice, trak
torje in drugo mehanizacijo, toda mla
di še vedno odhajajo raje na delo v 
dolino. ^

V  enoti je 15 gasilcev; imamo m o  
torko in opremo, vendar je nepopol
na. Letos nam je KS dala 6.000 dinar
jev, prejšnja leta pa so se obnašali, kot 
da nas ni in da nismo potrebni. Nima
mo pa gasilskega doma in gasilskega 
kombija, ki bi ga nujno potrebovali, 
saj je bilo samo letos pri nas že sedem 
požarov, kjer smo gasili.

Naš kraj bi bil lahko drugačen, če 
bi se takoj po vojni ljudje na vodilnih 
položajih in v KS bolj zavzeli.

Za rekonstrukcijo ceste do Dola 
smo krajani v prvi fazi gradnje prosto
voljno delali več kot 2.000 ur, v drugi 
fazi okoli 3 tisoč ur in v tretji fazi 
tudi okoli 2 tisoč ur.

Ljudje tu živijo pretežno od kme
tijstva; če je pri hiši še kdo v službi, je 
tam življenje veliko lažje, saj je sicer 
edini vir stalnega zaslužka oddaja mle
ka.

Naša KS se čuti zapostavljeno, saj 
imajo vsi sedeži KS v občini asfalt 
skozi kraj, javno razsvetljavo, avto
busne zveze. Mi nimamo nič od tega.

Mejimo z občinami Krško, Šentjur 
in Laško. “

PONOSNI 
NA SVOJE ROJAKE

Občani zabukovške krajevne skup
nosti dobro mislijo o svojih rojakih, ki 
so po svetu. Njihove gore list Ivan 
Zorko iz Podgorja je že vrsto let ce
njen umetnik v Parizu. Jože Kle
novšek iz Mrzle planine je svoje čase 
krenil po svetu kot prevajalec, „Postal 
je pravi svetovni popotnik, kamor 
,zašajda‘ , se znajde,“ povedo zanj kra
jani. Sedaj se je ustalil s Švicarko v 
Južni Afriki kot trgovec. Posebno mi
lo pri srcu je Zabukovčanom, ko na
nese beseda na padlega heroja Kolma
na-Maroka. Očitno je, da jim  ni bil le 
simbol junaštva v dobi bojev proti na
cistom. Še dandanes se pocedi po licu 
solza ostarelemu možaku s tega dela 
Kozjanskega, ko pravi: „Marok, ta pa 
ta! Če ga ne bi pokosili streli, bi imeli 
človeka tudi za juriš v boju za napre
dek!“

Ali že veste...
-  da je  bila zabukovška občina naj

bolj hribovita v srezu Brežice, ko  je pre
mogla 1.727 prebivalcev, od tega samo 
v Zabukovju 1.206 duš, medtem ko jih  
danes vsa krajevna skupnost („m eje“  n i
so kaj dosti drugačne) premore komaj
1.140?

-  da so že pisci Krajevnega leksikona 
dravske banovine na M rzli p lanini obču
dovali č ist gorski zrak, uživali v lepih 
lis tnatih  in iglastih gozdovih? Nad vasjo 
so našli krasno razgledno točko. Kraj se 
jim  je zdel idealen za izlete po Bohorju, 
kjer naj b i b ilo  polno divjadi (d iv jih  
svinj, srn, lisic, zajcev in jerebic). O dkri
l i  so celo izvrstne smučarske terene, o 
čemer se strinjajo tud i naši zdomci, ki 
so lani odkup ili opuščeno domačijo, da 
bi jo  preuredili v svoj dom.

-  da so pred vojno samo na Mrzli 
planini (640 m nadmorske višine) ob 
dobrih letinah čebelarji iz to č ili po par 
sto kilogramov medu? Le Podgorica je 
takrat skozi vse leto zalagala z jestvina
m i oskrbovalni dom planincev in iz le tn i
kov na Lisci. Prisojne lege so imele lepe 
gorice.

Jože Strajnar Vinko Leskošek Drago Vrtačnik Anton Gračner Jože Trefalt Milan Pajk Nestel Trefalt Stanka Pajk Martin Pajk Miha Gračnar
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Dežurni 
poročajo

A V TO M O B IL I NISO V A R N I -
V  noči na 30. ju n ij je b ilo  vlom ljeno 
v dva avtomobila. ,,Katrco“  Mihaela 
Kastelca, parkirano Nad m lin i, je 
obiskal vlom ilec tako, da je vdrl 

-ozi zadnja vrata. Odnesel je aktov
ko z dokumenti. To noč je b ilo  
vlom ljeno tud i v avto Janeza 
Artača, k i je stal pred lastnikovim  
stanovanjem v U lic i Majde Sile. 
Nekdo je  nasilno odprl pokrov 
motorja in odnesel razdelilno kapo.

POKOL V M IRNI -  30. jun ija  so 
ugotovili, da je reka Mirna zelo 
onesnažena od Pijavic do Mirne. Pre
cej rib  je že poginilo. Po vodi so pla
vali kosi razpadlih snovi, razen tega 
je bila voda kar rdeče obarvana. 
Vzroke nesreče še ugotavljajo.

„BO M  VSE P O B IL !" je  kriča l 
26-letni Anton Samsa iz M irne peči, 
ko so prišli m iličn ik i ponj. B ilo  je 1. 
ju lija , Samsa sc je napil, potem pa se 
je spravil nad ženo in otroka in ju  
tako pretepal, da so k lica li na po
moč. Tud i ob prihodu m iličn ikov ni 
dal m iru. Odpeljali so ga na h ladna

PONOČI OB KO VČ EK -  V  noči 
na 3. ju li j je b ilo  vlom ljeno v avto 
Dušice Strnad z Golnika, k i je parki- 

^ • rala vozilo na Cesti herojev v Novem 
mestu. V lom ilec je prišel v avto 
skozi tr iko tn o  okence, odnesel pa je 
kovček z dokumenti in nekaj perila. 
Strnadova je oškodovana za 3.000 
dinarjev.

VLO M ILEC  ZNACKAR? -  Po
noči 3. ju lija  je  nekdo v lom il tu d i v 
kiosk „D ela“  na Cesti komandanta 
Staneta. Odnesel je 39 značk, 6 
plinskih vžigalnikov in  za 30 din 
drobiža.

MED POŽAROM  
OPEČEN

4. ju lija  navsezgodaj z ju tra j je 
začelo goreti v gospodarskem po
slopju Jožeta Turka v Koncu pri 
Stopičah. Na večjem novem poslop
ju  je zgorelo ostrešje, seno, nekaj 
desk, medtem ko so živino in drugo 
rešili. V  ognju je dob il nekaj opeklin 
tudi domači sin 14-letni Jože,' k i je 
spal v senu in je prvi opazil ogenj. 
Zaradi opeklin in hudega šoka so 
fanta odpeljali v bolnišnico, škodo 
pa cenijo na 80.000 dinarjev.

V Ž IG A L IC E  
NA PEČI . . .

3. ju lija  kmalu po 12. u ri je  zače
lo  goreti gospodarsko poslopje 
Antona Perca v Dobravi 23. Na 
pomoč so prih ite li gasilci iz Senove
ga, Brestanicc, Krškega in sosedje, 
vseeno pa je pogorelo cclotno go
spodarsko poslopje, z n jim  vred pa 
tud i slama, apno in razno orodje. 
Cenijo, da je za 50.000 dinarjev 
škode. Ugotovili so, da je  ogenj za
netil domači 4-letni o trok . Na peči 
je našel vžigalice, pa jih  je preizkušal 
na slami.

P R EH ITEVA L PO DESNI
Lahkomiselnost in neprevidnost 

je Antona Jereba iz Koprivnice 
drago stala. Ko je 29. ju n ija  okrog
11. ure dopoldne v Brestanici vozil 
na kolesu z ino to ijem  za avtomobi- 
lis tko  Marijo Kadivnik s Senovega, 
jo  je skušal po desni preh ite ti, med
tem ko je tudi ona zavijala v desno. 
Nevaren podvig na cesti je Jereba 
veljal hudo telesno poškodbo. Takoj 
po karambolu so ga odpelja li v bo l
nišnico.

VSAK HIP PRIPRAV
LJENI

Izjava Nika Briclja ob 
preizkjsu samozaščite

Pretekli teden so organi za 
notranje zadeve skupno z enota
mi JLA  organizirali v novomeški 
občin i vajo, na kateri so preiz
kušali koncept družbene samo
zaščite. Kaj je pokazala praksa, 
je v nekaj besedah povedal N iko 
Bricelj, načelnik uprave javne 
varnosti v Novem mestu:

„N a vaji, kjer smo skušali ugo
tov iti, kako deluje varnostni 
sistem v krajevni skupnosti in  v 
temeljnih organizacijah združe
nega dela, smo dob ili zelo 
ugodne rezultate. Ugotovili smo, 
da so občani izvedbo vaje zelo 
resno vzeli in da so pokazali veli
ko pripravljenost sodelovati. Iz
kazalo seje, da je ideja družbene 
samozaščite zaživela med ljudm i 
in  da so jo  t i  sprejeli za svojo.

Vsi sodelujoči, od šolarjev do 
mladine, družbenopolitičnih 
delavcev, občanov in varnostni
kov v ko lektiv ih , so se izkazali, 
ponekod celo bolj, ko t smo pri
čakovali. To nas navdaja s spo
znanjem, da je naš varnostni 
sistem, oprt na družbeno samo
zaščito, nezlom ljiv. Tokra t je  šlo 
samo za vajo, vendar nam je ta 
pokazala, da če bi šlo tud i zares, 
se nam ni česa bati. Ljudske 
množice sodelujejo z vso res
nostjo in zavzetostjo."

I

TU D I V O Z JE LAHKO N EVAREN — Te dni, ko povsod spravljajo 
krmo in jo  vozijo s travnikov proti domu, pomenijo vozovi in 
vozniki vpreg posebno nevarnost na cestah. Če je voz preveč nalo
žen, če voznik ne nakaže smeri, če vozi po sredi in če je vinjen (to  
pa je skoroda pravilo ob žeji in vročini) se hitro kaj zgodi. (Foto: 
Bačer)

Kako nazaj s stranskega tira
Mladoletniški kriminal ima navadno ozadje v okolju, v katerem je otrok doraščal 

Neurejene družine, alkoholizem in pridobitništvo so črne sence

29. junija je bilo na okrožnem sodišču v Novem mestu področno 
posvetovanje o mladoletniškem prestopništvu. Ena izmed ugoto
vitev: na Dolenjskem in v Posavju mladoletno prestopništvo nima 
za družbo nevarne širine, vseeno pa so potrebna prizadevanja, da bi 
ga zajezili.

K U ZAR JE V K A L : OBA Z A V I
R A LA  -  Novomeščan Ivan Somrak 
je  30. jun ija  dopoldne vozil osebni 
avtom obil p ro ti Kuzarjevcmu Kalu, 
v ovinku pa je naproti pripeljal z 
avtom Stane Hočevar iz Cegelnice. 
Voznika sta med srečanjem zavirala, 
s sta vseeno trč ila . Škode je za
4.000 dinarjev.

SELA: V O VINEK PO SREDI - 
Drago Piškur iz Gor. Straže je 30. 
jun ija  zvečer vozil osebni avtomobil 
iz Top lic  proti Podturnu, p ri Selih 
pa je v ovinek zapeljal po sredi. Ker 
pa je ravno tedaj naproti pripeljal 
avto, je Piškur naglo zavil v desno, 
pri tem  pa ga je zaneslo čez rob. 
A v to  se jc  večkrat prevrnil, nato na 
obstal na njiv i. Sopotnik Franc No
vak iz Straže jc b il laže poškodovan, 
medtem ko znaša gmotna škoda
7.000 dinarjev.

K A N IŽ A R IC A : PREVRNJEN
TO VO RNJAK -  I rane Štukelj iz 
D oblič je 1. ju lija  popoldne vozil 
tovornjak iz Črnom lja p ro ti Draga- 
tiišu, v ostrem ovinku v Kanižarici

O TROKA STA  
G R O ZILA

3. julija zvečer sta k 
82-letni Mariji Štravs v 
Črnomlju v Kolodvorski uli
ci prišla 10-letni B. Š. in
13-letni B. B. Vpričo Listni
ce sta preiskala stanovanje in 
vzela budilko ter ročno um. 
Ženski sta tudi grozila z no
žem Po tem podvigu sta 
otroka jadrno odšla v nezna
no.

pa ga je tako zaneslo, da seje pre- 
vm iL Gmotne škode je  za 15.000 
dinarjev.

ŽU ŽE M B ER K: ZRAČNICO  JE 
RAZNESLO -  Vincenc Saver iz  Za
loga jc 30. jun ija  popoldne vozil to 
vornjak s p riko lico  od Žužemberka 
p roti Dvoru. Med potjo  je v ovinku 
nenadoma razneslo zračnico na 
prednjem levem kolesu, vozilo  je 
začelo zanašati, prikolica pa se je  
prevrnila. Gm otno škodo cenijo na
5.000 din, vendar škoda na tovoru 
še ni vračunana, ker jc še niso oce
n ili.

DOBRUSKA VAS: DESKE JE 
IZG U B LJA L -  30. jun ija  zvečer je 
vozil tovornjak s p riko lico  deske iz 
zagrebške smeri p ro ti Ljubljani. Med 
potjo  so začele deske padati z vozila 
na magistralo, vendar voznik tega ni 
opazil, dokler ga niso ustavili m ilič 
n iki. T i so medtem že pregledali 
ccsto, da ne b i b ilo  na njej ovir, pa 
so bile vse že odstranjene. Ljudje iz 
okolice so deske takoj pobrali in jih  
že nalagali na t ra k to r . . .

ZBURE: T R Č ILA  V DREVO 
Martina Kočar iz Brežic je 2. ju lija  
zvečer vozila avto od Škocjana pro ti 
Mokronogu, pri Zburah pa jc  za
peljala s ccste na travnik in trč ila  v 
drevo. Voznica in njen mož A d o lf 
sta bila ranjena, gmotne škode pa je 
za 8.000 dinarjev.

M E T LIK A : V O ZN IK  JE OD
PELJAL -  4. ju lija  je Slavko N in ič 
iz Kanižarice vozil ko lo z motorjem 
od Metlike proti Č rnom lju , k i njim 
pa je pripeljal neznan avtomobilist 
in ga med prehitevanjem zadel. 
N in ič in njegov sopotnik Mirsada 
Culak sta |Xidla in se poškodovala, 
voznik avtomobila pa jc kar odpe
ljal.

Iz podatkov, k i j ih  je v uvodnem 
referatu navedla Zlata Savelj, sodni
ca okrožnega sodišča v Novem 
mestu, je bilo v zadnjih šestih le tih  
pred tem sodiščem v obravnavi 189 
mladoletniških zadev, p ri čemer so 
im eli opraviti z 237 m ladim i stran- 
po tn ik i. Velik del kaznivih dejanj, k i 
so jih  zagrešili, sodi k tatvinam in 
vlomom, medtem ko so bile telesne 
poškodbe, ropi, posilstva le redko
kdaj zastopani Statistika kaže tudi, 
da je m ladoletniški krim ina l doživel 
največji razmah v letu 1972, med
tem ko je  b il lani znatno pod letn im  
poprečjem. Vsega skupaj je bilo 
pred okrožnim  sodiščem 23 zadev, v 
katerih je  b ilo  udeleženih 29 mlado
le tn ih oseb.

Zanimiva je  tud i ugotovitev, da 
stranpotn ik i večinoma ne izjajajo iz 
socialno šibkih družin, saj jih  je bilo  
pred sodiščem kar 80 odstotkov 
takih, kjer so gmotne razmere v dru
ž in i ugodne. Druga značilnost sta
tistike pa je , da je  bilo v šestih le tih  
med m ladoletnim i prestopniki samo 
9 deklet, od teh pa je bila polovica 
Romk. Manj razveseljiv jc  podatek, 
d a je  13 mladoletnikov, prišlo znova 
pred sodišče ko t po lno le tn i storilc i 
kaznivih dejanj. Izrečeni vzgojni 
ukrepi so b ili torej neuspešni.

V razprav, kjer so sodelovali 
sodniki za mladoletnike iz občin
skih sodišč, socialni delavci, okrožni 
javni tožilec Jože Peterca in dicigj, jc  
b ilo videti, da vse težijo v glavnem 
iste stvari. Postopki za mladoletnike 
pred sodišči trajajo predolgo, de
loma zaradi obilicc dela, deloma 
zaradi čakanja na poročila socialnih 
služb. Te ne zmorejo dostavljati 
izčrpnih poročil o vedenju in oseb1 
nosti mladoletnega stranpotnika, 
ker so v hudih kadrovskih težavah, 
razen tega so psihologi v okviru ob
činskih socialnih služb zelo redki. V 
marsičem bi lahko pomagala vzgoj
na svetovalnica v Novem mestu, za 
katero so že na razpolago novi pro
stori, tud i strokovnjake b i dobili, 
le . . . Posvetovalnica bi imela 
področen značaj, več občin se stri
nja, da b i bilo nujno začeti z delom, 
niso pa vsi pripravljeni te dejavnosti 
sofinancirati.

R IA  BACER

Revija mladih za Novoteks
Kolesarji novomeškega Novoteksa so na hrastniški kole

sarski reviji pobrali skoraj vse pokale in diplome

V počastitev hrastniškega ob
činskega praznika in dneva bor-

Novomeški kolesarski klub je 
med najmlajšimi športnimi klu
bi v dolenjski metropoli. Kljub 
temu da prevladujejo v njem 
predvsem mladinci, so ta čas 
med slovenskimi kolesarji No- 
vomeščani med najboljšimi. Na 
sliki: skupina nadarjenih novo- 
teksovcev na treningu.

Po desetih 
letih v ligo?

..Prepričani smo, da boir.o le
tos uspeli, ka jti prvo mesto v 
ljubljanski conski rokom etni ligi 
smo naskakovali skorajda deset 
let, uspeli pa nismo zavoljo tako 
imenovanih „m a jhn ih “  spodr
sljajev: nediscipline, nerednih
treningov ipd. Toda že pred za
četkom letošnjega težkega 
prvenstva smo b ili vsi prepričani, 
da bomo ob koncu na vrhu lest
vice. Zakaj? Zavoljo dobrega 
trencija, ki jc  znal s pravo bese
do v ekipo vnesti red, disciplino, 
tisto, kar so naši navijači p ri nas 
pogrešali vrsto let . .

Tako je pred kratk im  dejal 
veteran novomeškega rokometa 
Karel Jaklič. Njegova ekipa je 
bila nekajkrat t ik  pred tem, da 
bo nastopila v prvi republiški 
ligi, toda fantom je vedno spod
letelo. V  dobri in obetavni ekip i 
pa je b il Karel med najboljšimi. 
Zato ni nič čudno, če b i lahko 
že pred le ti igral v republiški lig i, 
toda vse mikavne ponudbe slo
venskih ligašev je odklon il. Ostal 
jc  zvest Novemu mestu in  „ne- 
srečni“  ekipi.

K o t kaže, pa se bodo Karlu in 
njegovim tovarišem ter zvestim 
navijačem uresničile dolgoletne 
želje. Letos so v ljubljanski 
conski rokom etni lig i igrali so
razmerno d o b ra  So na vrhu, 
vendar se jc ekipa iz  Zagorja p ri
tožila, češ da so jih  v tekm i z 
Dolenjci oškodovali. Ce bo tek
movalna komisija sklenila, da 
morata moštvi še enkrat na ig ri
šče, lahko Dolenjcem spodleti. 
Vendar spričo njihove kvalitete 
in dejstva, da jim  za prvo mesto 
zadostuje že neodločen rezultat, 
le malokdo verjame, da bodo 

,Novomcščani v Zagorju izgubili. 
Torej -  po desetih letih v slo
vensko ligo!

cev so domači kolesarski delav
ci pripravili meddruštveni kole
sarski dirki, na katerih so nasto
pili najboljši slovenski mladinci 
in pionirji.

Starejši kolesarji so vozili na 80 
km dolgi progi od Hrastnika do 
Krškega in  nazaj, p ion irji pa so na
stopili na 14 km dolgi progi. Na 
hrastniški reviji mladih kolesarjev so 
tekmovali skoraj vsi najboljši Slo
venci, nadarjeni novomeški kolesarji
-  podpira jih  novomeški Novoteks
-  pa so še enkrat dokazali, da so v 
konkurenci mlajših in  starejših mla
dincev med najboljšim i, saj so v 
obeh kategorijah zavzeli najboljša 
mesta.

Rezultati: starejši m ladinci: L. 
A n tonč ič  2:05,47, 2. Novak
2:0,5,47, 3. M ijajlovič 2:06,47, 4. 
T urk  (vsi Novoteks, Novo mesto) 
2:07,32 itd ; mlajši mladinci: 1. 
Vehar (Novoteks, Novo mesto) 
2:07,04 2. Žaubi (Rog) 2:07,04 itd .

„KOLO -  
ZD R A VO  TE LO ": 

80 U D ELEŽEN C EV
M inulo nedeljo je novomeško ko

lesarsko društvo Novoteks pripravilo 
že tradicionalno kolesarsko akcijo 
..Kolo — zdravo te lo k\  V  lepem vre
menu je na 25 kilom etrov dolgi pro- 

. gi Novo mesto -  Otočec -  Ratež -  
Novo mesto kolesarilo 80 občanov, 
organizatorji pa so pričakovali pre
cej večji obisk.

DOLENJA VAS: 
O BETAVNI 

KOŠARKARJI
Košarkarji iz Dolenje vasi so v le

tošnji tekmovalni sezoni presenetili 
prav vse. Mladi športni ko lektiv na
stopa v ljubljanski medobčinski ligi, 
k jer je po prvem delu prvenstva pre
senetljivo na odličnem  drugem 
mestu. Tako so fantje iz D o len je . 
vasi prvi, k i v ribniški občin i postav-* 
lja jo  košarkarske temelje. K o t kaže 
po prvih uspehih, bomo im e li v R ib
nici razen kvalitetnega rokometa 
tud i dobro košarkarsko vrsto. Za 
KK Dolenja vas igrajo Bojc, Henig
man, K ljun , Rus, Trdan, J. Heni
gman, Fajdiga, B. Henigman, F. 
Henigman, Medved, Pahulje in 
Gorše. Vrsto trenira Srečko Vrbinc.

M. G.

NOVOM EŠKA KPA
V ITA L IJ I 

DEVETNAJSTA
Konec jun ija  jc italijanska pla

valska zveza organizirala trad i
cionalni maraton „P iom bir.o  -  
Portoferaio“  (o to k  Elba), k i so 
se ga udeležili tud i plavalci iz 
novomeškega kluba za podvodne 
aktivnosti. Med 25 ekipami iz 
Ita lije , Jugoslavije, Švice in 
Češke so b ili Novomeščani na 
24 km dolgi progi dokaj dobrv 
saj so na cilj priplavali z devet
najstim časom.

ŠKOCJAN — M inulo nedeljo so 
domači m ladinci p ripravili p rija te lj
sko tekmo v nogometu med Škoc
janom in Suhadolom. Po dokaj iz
enačeni in kvalite tn i tekm i so s 3:1 
zmagali domači ig ra lc i (L. L.)

LJUBLJANA -  Na republiškem 
prvenstvu v štafetah 3x1000 m za 
mladince in 3x600 m za mladinke 
so sodelovali tud i tekmovalci novo
meškega atletskega kluba. Štafeta 
3x1000 m (KoŠmerlj, Semec in 
Kapš) je s časom 8:16,7 zasedla od
lično tretje  mesto. (L. B.)

P O H A R Č E V A IN  
ŠKAFARJEVA  

NAJBOLJŠI
Prejšnji teden je plavalni klub 

Trbovlje pripravil republiško posa
m ično prvenstvo za starejše pionirje 
in pionirke. Na tekmovanju najmlaj
ših so nastopili Celulozarjevi plavalci 
in plavalke, najboljše pa so bile Ška
farjeva, Poharčeva in MarkeL

Rezultati: pionirke 100 m kravl: 
3. Škafar 1:12,1; 200 m de lfin : 3. 
Škafar 3:09,9; 4x100 m kravl: 1. 
Celulozar (Istenič, Škafar, Poharc, 
B latn ik) 5:11,8, 100 m delfin: 1. 
Poharc 1:17,4, 2. Škafar (obe Celu- 
lozar) 1:21,6 , 200 m mešano: 1. 
Škafar 2:53,0; p ion irji -  100 m 
prsno: 3. Markel 1:28,5 itd.

Sevnici turnir 
samoupravljavcev
Leskovški Partizan je  konec jun ija  

pripravil v počastitev dneva samo
upravljavcev rokom etni tu rn ir, na 
katerem so nastopile ekipe iz Sevni
ce, Brežic in Leskovca, Krčani pa so 
udeležbo žal odpovedali t ik  pred 
pričetkom  turn irja .

V  prvi tekm i so domači igralci 
presenetljivo premagali Brežičane, 
največ zaslug za zmago pa imajo vra
tar Pcmar, A rh, Šribar in Starc. V  
drugem srečanju so drugoligaši le s 
težavo premagali Brežičane, v odlo
č iln i tekm i za prvo mesto pa so b ili 
gostje v Sevnici za domačine le pre
močan nasprotnik.

Lep pokal so tako osvojili favoriti 
Sevničani, pokale in  nagrade pa sta 
dob ili tud i ostali ekipi. Prispevali so 
jih : Kovinarska, Agrokombinat, Ce
luloza, TKS Krško, Imperial, OK 
ZSM. Krško, Ob ZPM Krško, gostil
na Šinkavec, Cvetličarna Kerin in 
domači TV D  Partizan. Za najbolj
šega igralca na tu rn irju  je posebna 
komisija določila domačina Š li
barja, najboljši vratar jc b il Pemar, 
Strelec pa Brežičan Vervega.

Rezultat: Leskovec — Brežice 
29;26, Brežice -  Sevnica 28:29 in  
Leskovec -  Sevnica 19:21.

L. ŠRIBAR

Trideset igralk za eno ekipo
Novomeške igralke rokometa se bodo začele v kratkem 

pripravljati za republiško ligo

Boštanj: v 
ospredju rokomet
Na pobudo prizadevnega šport

nega delavca Bojana NovŠaka so v 
jeseni 1975 v Boštanju ustanovili 
Rokometni klub Boštanj. Mlada 
ekipa je s pom očjo vodstva kmalu 
prebrodila začetne težave in postala 
ena izmed najboljših v zasavski ro
kometni ligi.

Fantje so v m inuli tekmovalni 
sezoni začeli razmeroma slabo, saj 
so v jesenskem delu izgubili kar t r i 
srečanja. Zavoljo tega so sc na na 
daljevanjc prvenstva pripravljali zelo 
resno, sad njihovega trdega dela pa 
se je pokazal ob koncu jesenskega 
dela, ko so premagali prav vse na
sprotnike in se po loč kali izenačili z 
zmagovalno ekipo iz Cerkelj. Ce bi 
imeli pri tekmah nekoliko več sreče 
in bo lj m im o roko, bi lahko dosegli 
ugodnejšo razliko v zadetkih, ki bi 
jim  prinesla prvo mesto.

Prav gotovo imajo za uspeh za
sluge vsi: igralci, prizadevno vod
stvo, trener Stane Ki“alj in gledalci, 
k i so mlado in neizkušeno ekipo 
domala na vseli tekmah podprli v 
rekordnem številu. V jeseni bodo 
Boštanjčani nastopali v zasavsko- 
posavski tekmovalni regiji in prav 
gotovo bodo s svojim i igrami razve
selili svoje navijače.

Z zmago v ljubljanski conski 
rokometni ligi in z osvojitvijo 
prvega mesta na kvalifikacijah 
za prvo slovensko ligo so novo
meške igralke rokometa dosegle 
zelo lep in za nekatere nepriča
kovan uspeh, kajti le malokateri 
ekipi uspe, da se le po dobrih 
dveh letih rednih treningov 
uvrsti v najkvalitetnejšo republi
k o  ligo.

Novinke v ligi sc zavedajo, da p ri
hajajo v kvalite tno rokom etno 
„h išo“ , kjer j ih  čakajo številni težki 
b o ji K ljub temu pa so prepričane, 
da se bodo potegovale najmanj za 
zlato sredino. Da lahko svoje napo
vedi tud i uresničijo, so dokazale že 
velikokrat, saj so v nekaterih prija
teljskih tekmah in pokalnih sreča

njih pošteno namučile najboljše v 
Sloveniji.

Vodstvo novomeške vrste je že te 
dni začelo razmišljati o najboljši 
poti k še večjemu uspehu dolenjske
ga oziroma novomeškega rokometa.. 
Sestavilo je  prvo ekipo, v kateri bo 
igralo petnajst najboljših, poskrbelo 
pa je tud i za rezervo, za B ekipo, v 
kateri bo naslednjih petnajst igralk. 
Še naprej bodo prizadevni novo
meški rokom etni delavci vod ili p io
nirsko rokom etno šolo, v kateri bo 
vadilo dvajset najboljših p ion irk iz 
novomeških osnovnih šol in za stro
kovne sodelavce.

Dekleta so ta čas na zasluženem 
odmoru (veliko jih  je tu d i v m ladin
skih delovnih brigadah), tren ira ti pa 
bodo začele 18. ju lija ; skupne p ri
prave bodo imele v Dolenjskih Top
licah ali na M im i.

\
Odkar je prišel v Novo mesto Janez Štrukelj, je doživel ženski 
rokomet nekakšen preporod. Letos bodo v najkvalitetnejši sloven
ski rokometni ligi Dolenjsko zastopale igralke „Krke“ , razen tega 
bodo Štrukljeve varovanke' igralke tudi v dolenjski in občinski 
rokometni ligi. Na sliki: z enega izmed številnih rokometnih turnir
jev najmlajših igralk.
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Za našega očeta so prišli hudi časi. Ker ni bilo moč kupiti 
usnja in drugih čevljarskih potrebščin, je ostal kot vaški čev
ljar brez dela. Na čmo borzo se ni znal usmeriti.

Njegov vaški konkurent se je bolje znašel. Nekako mu je 
uspelo privabiti nemške funkcionarje, da so ga kar zasuli z 
naročili. Po skrivnih poteh, ki so vodile čez mejo na Hrva
ško, so ga redno oskrbovali z usnjem in podplati.

,,Nemcem se že ne bom priklanjal,“ je godrnjal oče, ki je 
moral životariti s krpanjem starih čevljev. Žalostno je opazo
val, kako so mu najbolj zveste stranke uhajale v nasprotni 
tabor.

Otroci smo spet brezskrbno hodili na pašo in se skriv
nostno pogovarjali o „četnikih“ , ki da iz skrivnih zased na
padajo Nemce in jim kopljejo oči. Nekoč so se v vrbini ob 
Savi pojavili sumljivi ljudje. Najprej smo se jih bali, ko pa 
smo videli, da so prijazni, smo postali zaupljivejši do njih. 
Bili so begunci, ki so se skušali prebiti na Hrvaško ali naprej 
v Srbijo. V  naši vasi so iskali zvezo z ljudmi, ki bi jih bili 
pripravljeni popeljati čez mejo. Večkrat so se oglasili tudi pri 
nas. Očetov čevljarski pomočnik je bil namreč Hrvat iz Klju
ča in je dobro poznal skrivna pota za ilegalne prehode čez 
mejo.

Begunca sta nekoč sedela pri očetu v delavnici, ko se je 
pokazala na cesti nemška patrulja. Nastal je preplah, vendar 
se je vse dobro končalo, kajti vojaki še slutili niso, da bi se 
kdo skrival pri nas.

Močan vtis je naredil name stari Antalovič, kmet iz naše 
vasi, ki je služil vojsko za Franca Jožefa in je 'bil za nrabrost 
tudi odlikovan. Nekoč se je v vas pripeljal Nemec na motorju 
in se začel brez vzroka znašati nad ljudmi. Antalovič je sto
pil k njemu in mu mirno rekel po nemško:

„Sram vas bodi, vojak ste, pa vpijete na ljudi!44
Nemec je nekaj časa bolščal v starega, nato pa ga je sunil s 

pestjo v prsi. Toda motil se je, če je mislil, da ga je s tem 
ugnal. Stari Antalovič je šel grozeče proti njemu in se zadrl 
nadenj:

„Ne, mene ne boste tepli! Kako si drznete položiti roko 
na starega človeka? “

Vojak je moral nazadnje popustiti in se kot polit cucek 
pobrati iz vasi. Stari Antalovič pa si je pridobil s tem moža
tim nastopom pri vaščanih spoštovanje, čeprav dotlej skoraj 
še opazili niso, da živi med njimi.

NAROČI LNICA

Nepreklicno naročam    izv. knjige Franca Šetinca
IZGNANCI po prednjročn iški ceni 90,00 din

Ime in priim ek .......................  ....................................................

Točen naslov ..................... ............................................................

Zaposlen(a) ............ . . ....................................................................

Reg. št. osebne izkaznice ....................................................

KO JE PREVEC — Že pred 
časom so iz živalskega vrta v 
filipinskem mestu Cagayan de 
Oro pobegnile opice. Naselile so 
re v mestnem parku in veselo 
skakale po drevju, strašile spre
hajajoče in kradle počivajočim 
obleke. Mero so prestopile, k.) 
so se odšle zabavat na policijsko 
postajo in so prešerno cefrale 
uradne akte. Policaji so potem 
vseh šest pobeglih opic postreli
li.

KOVAČEVA KOBILA -
Uradni statistični podatki sve
tovne zdravstvene organizacije 
kažejo, da od ciruze jeter, ki je 
tipična bolezea pija.icev, umre 
triinpolkrat več zdravnikov kot 
drugih občanov. Po poklicih so 
pred zdravniki na tej žalostni li
sti samo še lastniki gostiln in di
rektorji velikih družb.

DRAGOCENA STEKLE
NICA -  Za steklenico bordoj
skega vina , Chateau Lafite — 
Rothschild44 . iz leta 1806 je 
naftni bogataš David Lyons iz 
Kalifornije plačal 14.000 dolar
jev. Steklenico so prodali na 
dražbi redkih vin v Nevv Orle
ansu. Vina za 25 starih milijo
nov v dinarjih se bogati nattnik 
najbrž ne bo napil.

OBJESTNOST -  Kaj si pri
voščijo prenažrti filmarji, smo 
zvedeli pred kratkim, ko je Bri
tansko ministrstvo zdravja zače
lo preiskavo nenavadnega po
četja. Ugotovili so, da so pri 
snemanju nekaterih hlmov na
mesto rdeče barve uporabljali 
pravo kri. Zaloge človeške krvi, 
ki bi jo  lahko veliko bolj korist
no uporabili za pomoč ponesre
čencem, so dobivali v neki bol
nici.

Knjigo bom plačal (a) po povzetju. Prednaročniška cena velja 
do izida knjige.

Datum Podpis:

/ w v w w y v v v w ^

LJUBEZEN IN  NOSOVA -
John Kapellas in Tery Flynn sta 
se vzljubila silno, silno. Vse bi 
bilo čudovito kot v pravljici, ko 
bi se njemu ne /del nos drage 
lep, a čudo, dragi nos njenega 
ljubega ni bil tudi pogodu. In 
♦ako sta odšla v bolnišnico in si 
dala operirati nosova, da bosta 
še bolj zagorela v enem plame
nu. Lepo, kaj ne? Samo kaj bo
sta storila, ko bosta odkrila, da 
jima ni všeč še to in ono?

Zatirajo prekupčevalske pijavke
( K a k o r  z a t i r a j o )  posojilnice oderu- 

štvo na denarnem polju, tako ga zatirajo zadru
ge na gospodarsko trgovskem. Kmet prodaja 
svoje pridelke a kupuje izdelke tovaren in pri
delke druzih dežel. To kupčijo pa posreduje 
prekupec, ki gleda le na to, kako bi se njega več 
prijelo na škodo prodajalca ali kupovalca, on na 
jedni strani ceni, na drugi pa draži, tako da se 
navadno ves dobiček pridelkov prime prekupca. 
V  prvi vrsti je prekupec Žid, a kjer pravega Žida 
ni, tam se dobi krščeni Žid, ki ljudstvo izsesava. 
Te pijavke se dado zatreti le s pomočjo kmetij
skih zadrug.

( M a ž a r j i )  so vedno bolj predrzni. Od 
nekdaj že imajo navado utikati se v naše reči, 
dasi ne plačujejo k skupnim stroškom niti tretji
no toliko kakor mi, ali zadnji čas pa vže tako, 
da kar zahtevajo od ministra, naj se potegne 
zato, da poštenjaki na Dunaju ne bodo smeli 
povedati resnice.

Ne znajdejo se!
Nova domovina ni 
..domovina" za poljske 

Nemce

Po sklenitvi poljsko- 
zahodnonemškega sporazu
ma o sodelovanju se čedalje 
več Nemcev, ki so desetletja 
po zadnji vojni živeli na Polj
skem, preseljuje v Zahodno 
Nemčijo.

Preseljenci se znajdejo 
najprej v obmejnih tabori
ščih, kjer dobi posamezna 
družina 660 DM podpore, 
sobe in hrano. Ko opravijo 
prve popise, jih  pošljejo na-

□’ v Porurje, kjer je v t r e 
nem domu“ prostora za 

3.000 ljudi. V  štirih tednih 
prevedejo njihove listine iz 
poljščine v nemščino, dajo 
jim  osebne izkaznice in de
narno podporo za brezpo
selne. Nato pa jih  oblasti na
selijo po krajih, kjer žive nji
hovi bližnji ali daljni za- 
hodnonemškt sorodniki.

Četudi imajo v novi do
movini neprimerno večje 
plače, je večina preseljencev 
razočarana. Okolje jih  ima 
še zmeraj za Poljake, zato z 
domačini ne najdejo pravega 
stika ali pa celo nobenega. 
Najtežje je za tiste, ki so bili 
na Poljskem kmetje, zdaj pa 
so se zaposlili v tovarnah. 
Pritožujejo se, da ne morejo 
dosegati delovnih norm, mo
ti jih  ropot, še posebno pa 
slab zrak. Na poljih, travni
kih in v gozdovih jim  ni bilo 
težko delati tudi po 16 ur na 
dan, v tovarni pa jim  je osem 
ur več ko preveč.

Še bolj ko pri odraslih je 
zlasti pri mladini čutiti, da 
je nepoznavanje nemškega 
jezika velika ovira pri nave
zovanju stikov v novem oko
lju. Mladi Poljaki zahodno- 
nemškim sovrstnikom očita
jo, da so premalo družabni, 
da nočejo razumeti njihovih 
stisk. Zato ni čisto nič pre
senetljivega, da je v kratkih 
treh letih, odkar je mogoče, 
da se poljski Nemci lahko 
preseljujejo v Zahodno Nem
čijo, že nad 3.500 preseljen
cev zaprosilo za dovoljenje, 
da bi se smeli vrniti na Polj
sko.

1«
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Našemu zacementiranemu oku
su se zdi ta hiša malo čudna, 
čeprav je za bivanje zelo pri
merna.

Hiša iz pene 
in domišljije
Med arhitekti, ki nočejo biti 

samo gradbeniki in ponavljalci 
starih zamisli, se veliko govori o 
vizualnem onesnaženju okolja z 
neprimernimi stavbami. Morda 
je med njimi še najbolj daleč z 
novimi zamislimi Daniel Grata- 
loup, francoski arhitekt, ki v 
nasprotju z dosedanjim zakore
ninjenim mišljenjem, daje treba 
najprej postaviti stavbo in- šele 
potem urediti notranjost, za
čenja z notranjostjo. Grataloup 
pravi, da človek ne živi z zu
nanjo obliko svojega prebi
vališča.

Prav ta misel gaje pripeljala 
do načrtov za prebivališča, ki se 
nam sprva zde čudna. Njegove 
hiše nimajo vogalov, zaobljene 
so, prostorsko podrejene potre
bam stanovalca, oblikovno pa 
so uglašene z okoljem. Ker je 
Grataloup zavrgel dosedanje na
čine gradnje, ni izpeljava stavb, 
ki zadoščajo takim kriterijem, 
nič težavna.

Najprej seveda naredi arhi
tekt načrt, vendar tako, da mu 
naročnik pomaga s svojimi-za- 
misliimi. Po načrtu delavci po
stavijo železno ogrodje in ga na
polnijo s peno in betonom. Ko 
se pena strdi, je hiša vseljiva. 
Modemi materiali ne prepušča
jo vlage, vode, zraka, poleg tega 
pa so še odlični toplotni izola
torji.

Za delo domiselnega franco
skega arhitekta se zanima tudi 
NASA. Nekoč v bodočnosti naj 
bi astronavti ponesli s seboj tu
bo, malo opornega materiala in 
s tem hitro postavili varno pre
bivališče na drugih planetih.

Še prej pa bo moralo na do
mačem planetu stati več takih 
hiš.

m m

m

( L e t o s )  se hvalijo, da bo veliko sadja. Po
sebno orehov je veliko v Rodinah in pa sliv. Na 
Mavrlu pa so se slive skoraj vse spremenile v 
nekake rožiče. Drugod so se dobro ohranile.

(D  e I o) za vodovod je bilo razpisano že 
pozimi, pa dosedaj je vse tiho. Vode je sicer 
dovolj, a pitne vode ni. Zakaj razun par kaplic 
ni druge vode kakor iz reke Lahine, ki je pa 
poleti vsa z gosto mreno prevlečena, kakor mle
ko s smetano.

( K r o n a n j e )  ruskega carja se je godilo s 
tacimi slavnostmi, da mi o njih skoraj pojma 
nimamo. Ali prelepo slovesnost je gro/.no moti
la velikanska nesreča. Delili so ubogim jed in 
pijačo, kakor je ob tacej priliki starodavna nava
da. Pri tem pa je nastala taka gnječa, daje bilo 
poteptanih do smrti 2000 ljudi, grozno število 
pa poškodovanih. Car je dal vse pokopati ny 
svoje stroške. ( I /  DOLI NJSKIII NOVIC

I .ju lija  1896)

Začetek pasjih dni
Pasjih dnevov ne merimo 

več po koledarju in prati
kah, marveč po vremenu. 
Ko se vsako leto ob koncu 
velikega travna in v začetku 
rožnika deževje izlije, se za
čno pravi pasji dnevi.

Sonce pritisne z vso mo
čjo, čas je za košnjo in 
marsikateri delavec se s 
skrbjo ozira proti nebu. Tisti 
delavci, ki so popoldne do
ma kmetje, začnejo na vseh 
koncih in krajih pritiskati na 
kljuke. Vsi bi radi imeli do
puste, a jih ne dobijo. Zad
nje duri rešitve so jim v 
ambulanti, kjer pri zdravni
kih tako tarnajo o svojih kri
žih in težavah ter o bolez
nih, da vsakega prepričajo. 
A ko je zdravnik pameten, 
jim  da le nekaj dni počitka, 
da opravijo s košnjo. Če je 
nespameten ali nejeveren, 
pošlje bolnika v mesto na 
posebne preglede in se vse 
skupaj zavleče za nekaj ted
nov. Ko najboljši dohtarji 
ugotovijo, da bolezni ni mo
goče najti ali se izgovarjajo 
na živce, je košnja pri kraju, 
delavec se spočije in tudi bo
lezen naglo izgine.

Najbolj živo je v Mišjem

dolu po veselici in vsak po
nedeljek. Kot bi bili na ro
manju, sc zbira cvet mož in 
fantov v izbi, k i j i  pravijo ča
kalnica. Ko jim  je dolgčas, 
se gredo hladit v bližnjo 
krčmo. Eni tarnajo za glavo, 
drugi za hrbet in križ, tretji 
si je neprespan na tešče pre
ščipnil prst. Čez nekaj dni 
so vsi zdravi in se že dogo
varjajo, kam se bodo odpe
ljali za konec tedna.

Koliko je enih in drugih 
„bolnikov", ne bi mogel re
či, vendar so pametni možje 
vzeli v roke svinčnike in iz
računali, da bi s temi novci, 
kolikor je zavoljo tega na
pravljene škode, vsako leto 
zgradili novo Kozjansko ali 
Posočje in še za ceste bi obi
lo ostalo.

Za konec pa še vesela 
vest. Po petih letih kontrole 
so v Sloveniji prejšnji teden 
obsodili prvega človeka, ki 
je neupravičeno obogatel. 
Za vse tiste, ki si nepošteno 
služijo novce, se bodo odslej 
začeli pasji dnevi, kajti v na
slednjih dve sto letih imajo 
možnost, da jih zasačijo in 
jim odvzamejo imetje.

M A R TIN  KRPAN

Nam res grozi 
vesoljni potop?

Brezobzirno sproščanje 
energije v jd i k poplavi sva

ta

V tisočletjih in tisočletjih so 
snežni viharji in temperature 
globoko pod ničlo zajeli v lede
ni objem 20 milijonov kubičnih 
kilometrov vode in jo  spremeni
li v večni led Grenlandije in 
Antarktike, velikanska podro
čja okoli severnega in južnega 
pola zemeljske krogle. V  neka
terih obdobjih se je količina le
du na Zemlji še povečevala, v 
drugih zmanjševala, toda vedno 
so bili temu vzrok naravni po
javi. A če teorije nekaterih stro
kovnjakov drže, potem lahko

m

(  Rešitev prejšnje križanke ^

i

oum

DL
LEGEND.
ftM.TEKAfi
IIESSIE)

ODKUP
NINA

ENOTA
EL.M0ČI

FIGURA PRI 
S1V3RKI

SOLI
SOLITRNE
KISLINE

SVINJSKI
HLEV

DAJALNIK

DL

PEVKA
REDZEPO

VA

PREBIVA
LIŠČE

UNESEK

SENČNICA

SKDTITEV

VISNJEVEC

RADON

BOG
ZDRAV
STVA

Giroir
PO ZRAKU

MESEC

DEL EL. 
MOTORJA

REPUBLIKA
VJAfRIKI

DROG V 
KOZOLCU a

M-IME

ČESKAPRI
TRDILNICA

m r
AGENCIJA

MERA

DL

SPODR
SLJAJ

GR.PISEC
BASNI

U me"
I NO 

H

H I
SKLEDA

m
c

ROJSTNO
MESTO
KMARXA

EGIPT.
KRALJ

BAVJU

IS
IGRANA
g a b il i

KOPASTA
VIŠAVA

OELO”
OTROK

mm
TV-SPIKER
VDOOPIVEC

BELG.
TDPLICE

DL

HODNIK

Ogromne polarne pokrajine bo
do izginile.

pričakujemo, da se bo polarni 
led zaradi človekovega delo
vanja začel topiti.

Če bo človeštvo z nezmanjša
nim tempom povečevalo izkori^| 
ščanje in proizvajanje energije 
iz nafte, premoga, plina in 
radioaktivnih snovi, bodo vetro
vi in morski valovi prenesli del 
te ustvarjene toplote v zamrzle 
ookrajine severa in juga; tempe
ratura polarnih območij se bo 
začela dvigati, kar bo povzroči
lo topljenje ledu.

Topljenje bo potekalo poča
si. Tako predvidevajo strokov
njaki, ki se s tem ukvarjajo. Naj
prej '.e bodo stopile tanjše lede
ne plošče na polarnih morjih, 
sčasoma pa še ogromni ledeni 
kapi Grenlandije in Antarktike.. 
Takrat človeštvo ne bo več 
moglo zaustaviti tega procesa.

Posledica topljenja polarnega 
ledu bo poplava; gladina svetov
nih morij se bo dvignila za 50 
do 70 metrov in poplavila 
ogromne površine kopnega. Iz 
ginile bodo cele države, p o k ra ji^ ^  
ne, velika otočja. Na svetu b<F^  
spet zavladala lakota . . .

To je seveda črna podoba, ki 
ni nujno, da se uresniči. S pre
mišljeno porabo energije in ve
čjo oslonitvijo na sončno ener
gijo se tej pošastni katastrofi la
hko izognemo.

Miki Muster 
Janez Trnove

Fant iz Like je spremenil svet
Iz Smiljana v Nevv York, od pastirčka do izumitelja — Veliki Američan je

Jugoslovan

„Vsi velikanski stolpi električnih daljnovodov n a  svetu, vsi 
kabli, ki prenašajo električno energijo v oddaljena mesta, so 
spomeniki Tesli; vsaka električna centrala, vsak generator in 
V s a k  električni motor mu je spomenik . . . “

Tako je  o N iko li Tesli zapisal 
njegov prijate lj in biograf John 
0 ’Neill. S temi besedami je naj
bolje prikazal veličino Teslovega 
genija, veličino človeka ustvarjal
ca, k i je na svoji življenjski po ti od 
malega zaselka Smiljan v L ik i do 
velemesta Ne\v York delal in živel 
za znanost, ustvarjal za bodoče ro
dove in tako presegel ozke meje 
življenja posameznika.

Letos bomo 10. ju lija  praz
novali 120-letnico rojstva Nikole 
Tesle. Spomin tega velikega moža 
naše domovine bomo spodobno 
počastili z več prireditvami, spom
n ili pa se ga bodo tud i v Združe
nih državah, kjer je  Tesla patenti
ral večino svojih izumov. Državlja
ni ZDA ga ob praznovanju svoje 
200-letne neodvisnosti upravičeno 
imajo za enega od velik ih Ameri- 
čanov-priseljencev, k i so novi do
movini dali svoje sposobnosti in 
veliko pripomogli k njeni blaginjL

FANT IZ  LIKE
Tesla se je rodil 10. ju lija  1856 

v Smiljanu pri Gospiču v družini 
pravoslavnega duhovnika M ilutina 
Tesle. Osnovno šolo in gimnazijo 
je dokončal v Gospiču. Ze v mla
dih le tih  je kazal smisel za tehni

ko. Sam s ije  izdelal samostrele, k i 
so med m ladim i sloveli daleč na
okoli. Maturo je opravil na realki v 
Karlovcu, kjer je  bila takratna vi
šja gimnazija.

Študij je začel šele štiri leta 
po maturi. Vpisal se je  na elektro
tehniko na visoki tehniški šoli v 
Gradcu. E lektrotehnika je bila ta
krat še zelo nebogljena in malo 
uporabna, saj takratni enosmerni 
dinami niso zmogli s svojo eno
smerno e lektrično energijo 
oskrbovati n it i malo večjih stano
vanjskih naselij. Vzrok, da sc je  s 
študijem zakasnil, je b il ta, da se je 
k ljub  očetovi prepovedi vrn il v do
mačo L iko , kjer je tis ti čas kolera 
pobirala svoj smrtni davek. Tud i 
Tesla je obolel, a že takrat je  po
kazal izredno moč volje in  je  bole
zen ob študiju premagal.

V študentskih letih se je sezna
nil tud i z različn im i pogledi na 
svet in človeka. V njem je prevla
dal duh raziskovalca, k i se mora 
marsičemu odreči, da lahko vso 
svojo energijo uporabi pri iskanju 
novega. Po mnenju nekaterih je 
Tesla že takrat postal vegetarija
nec in sploh bolj asketsko, kot 
uživaško usmerjen.

ODHOD V  AM ER IK O
Prvo zaposlitev je  dobil ko t teh

niški risar v telegrafskem uradu 
ogrske vlade v Budimpešti. Tu je 
leta 1882 odkril v rtilno  magnetno 
polje ko t osnovo za delovanje več- 
faznih e lektričn ih  motorjev in  ge
neratorjev. Okolje mu ni omogo
čalo, da b i se poglobljeno in  te
meljiteje ukvarjal z izum iteljskim  
delom. Prijatelji so mu svetovali, 
naj zapusti neperspektivno službo 
v telegrafskem uradu. Po njihovem 
nasvetu je tako res storil in  odšel 
najprej v Francijo in potem v 
Nemčijo.

V  nemškem mestu Strassburgu 
je  leto dni kasneje demonstriral 
prvi e lektričn i m otor na izm enični 
tok  brez kolektorja. Prav ta uspela 
demonstracija ga je pripeljala v 
Ameriko, deželo, kjer so z navdu
šenjem sprejeli vsakogar, k i je  b il 
sposoben in pripravljen delatL

Toda v Am erik i ga ni čakala ob
ložena miza. B o riti se je moral z 
interesi velikih podjetij, k i niso 
imela posluha za podporo tu jcu. 
Tesla je poskušal zbrati sredstva za 
svoje raziskovalno delo kar sam. 
Podjetno se je lo t il ustanavljanja 
lastnega podjetja za izdelavo ob
ločn ih  svetilk. Zgradil si je  labora
to rij, v katerem so se rod ili številni 
izumi.

Njegove napore v zvezi s prakti
čno uporabo izmeničnega toka za

proizvodnjo in  prenos električne 
energije ter za elektromotorske 
pogone je  kronal zgodovinski do
godek: 15. aprila 1895 je  začel de
lovati prvi agregat za izm enični 
to k  na slapovih reke Niagare. Prvi 
potrošnik tega toka je bila  večja 
tovarna aluminija. Naslednje leto 
je tam stala že cela elektrarna, od 
katere je vodil prv i daljnovod do 
mesta Buffala.

Od tega dogodka dalje je  Tesla 
imel več možnosti ustvarjanja. 
Človeštvu je  daroval številne teh
nične izume in izboljšave. Mnogi 
od njegovih patentov so zveneli 
fantastično in j ih  je  v osnovi po
trd il šele današnji čas, ko  je, deni
mo, tehnika daljinskega vodenja 
raket vsakdanjost
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Bojan in Zoran sta izdelala za grob svoje  
m am e najlepši križ, kar so ga zm ogle njune 
5e m lade roke. Nanj sta pritrdila tudi deščico 
in nanjo napisala m aterino ime: Ivanka Mač- 
nikova, rojena Cuk, in dodala še dan, mesec 
in leto njenega rojstva ter smrti. Ko sta se 
vrnila s pokopališča v sobico, sta bila popolni 
siroti.
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»Kaj sedaj?« je prvi vprašal m lajši Zoran. 
—  Bojan je nekaj časa m olčal, nato pa dejal 
trdo in odločno: »Za očetom  pojdeva.« —  »Za 
očetom?« se je začudil Zoran. —  »Ali si ne
mara ne upaš?« je vprašal Bojan. —  »Upam  
si,« je odvrnil m lajši, »samo kod in kako naj 
ga najdeva? Pragozd je  velikanski.«  —  »Po
izvedovala bova pri Indijancih,« je sam oza
vestno dejal Bojan.
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Zdaj sta se dečka z vso vnem o lotila  pri
prav za odhod. Posteljnino, perilo, obleke in 
vse drugo sta zložila v zaboje in jih zabila. Za 
na pot pa sta si odbrala le tisto, kar sta nujno 
potrebovala: šotorno plahto iz balonske svile, 
nekaj posode, jedilni pribor, igle, škarje, nože 
in drugo drobnjarijo ter dva sam okresa, ki 
sta ju našla v  skrinji.

15

Na ladji sem srečal mnoge znane obraze z marsejskih ulic. 
Dobro smo se poznali, saj smo navsezadnje dolge tedne ko
vali skupen načrt, kako bi prišli v Španijo. Čeprav si nismo 
bili ožji znanci, smo si na palubi stisnili roke kot stari prija- 
telji.“

NASTOPI PEDRO RO DRIG U EZ
„Pred odhodom ladje iz marsejskega pristanišča,“ je na

daljeval Počrvina, „se je razširila vest, da bo francoska poli
cija preiskala ladjo in hkrati tudi vse tuje državljane (razen 
seveda Špancev) ter jih nagnala s palube.

Tedaj je dobila delo organizacija, ki smo jo v Španijo na
menjeni prostovoljci vzpostavili v nekaj minutah. Možnost, 
da nas francoska po]icija pusti pri miru, smo videli le v tem, 
da se prekrstimo v Špance. Hitro smo se dogovorili, kakšen 
španski priimek in ime dobi kdo, napravili spisek potnikov, 
ki potujejo z republikansko ladjo ,Madrid4 v Barcelono, in 
čakali, kaj bo.

Tistega oktobrskega dne leta 1936 — bilo je že pozno 
popoldne, preden je ladja dvignila sidro -  smo res dobili 
pričakovani obisk. Na ladjo je prišlo pet francoskih tajnih 
policistov. Zahtevali so spisek potnikov, ki bodo odpluli iz 
Marseilla. Španskih imen, ki smo si jih nadeli, smo se naučili 
na pamet, zato je potekala kontrola precej hitro.

Sam sem si ime Pedro Rodriguez, ki sem ga dobil, tako 
dolgo vtepal v glavo, da sem bil na koncu povsem prepričan, 
da sem v resnici samo Pedro Rodriguez in nič drugega in da 
bom s tem imenom tudi poslej hodil po svetu.

Počasi smo stopali po palubi k pisarni, v katero sc fran
coski policisti klicali enega za drugim. Nenadoma me je sti
snilo pri srcu: pomislil sem, kaj naj napravim, če me bodo 
kaj vprašali v španščini. Španskega jezika nisem znal, zato ne 
bi razumel niti vprašanja, kaj šele da bi jim  kaj odvrnil v 
španščini. Zelo dobro pa sem govoril francoščino, saj sem v 
Franciji živel in delal vrsto let. Rekel jim bom, se mi je 
poblisnilo, naj me raje kaj vprašajo v francoščini, ker da ta 
jezik prav rad govorim . . .

Vstopil sem v tisto pisarno, kjer so sedeli francoski tajni 
policisti, poleg njih pa še ladijski častnik. Pred seboj so imeli 
spisek potnikov, ki so želeli odpluti z ,Madridom4. Ko meje 
debeli policist v južnofrancoskem narečju vprašal za priimek 
in ime, sem brž oddrdral Pedra Rodrigueza, kot se mi je 
takrat zdelo, s trdim andaluzijskim naglasom. Policistov 
obraz mi je govoril, da prav nič ne dvomi o moji ,španski1 
narodnosti. Namesto tega je začel z vprašanjem, zakaj da se 
vračam v Španijo iz dobre in širokosrčne Francije, saj vendar 
divja na španskih tleh boj, ki se ga bom moral udeležiti -  na 
tej ali na oni strani. Nadaljeval je, da je Španija siromašna 
dežela, da bo šele gospod Franco poskušal popraviti slabo 
politiko republikanske vlade, če le ne bodo vmes posegli 
komunisti, da je boj generala Franca pravičen, ker brani za
hodno .civilizacijo in kulturo itd.

Vedel sem, da morajo policisti poleg tega, da zapirajo in 
izganjajo iujce, nanje tudi moralno vplivati. Nikoli niso za
mudili priložnosti, da bi ne ponudili mesta v tujski legiji, češ 
,če boš dober in ubogljiv, si boš po petih letih službe v Afriki 
pridobil posebne pravice in postal francoski državljan1.

Špansko nebo so kmalu po začetku intervencijske vojne pre
krila nemška in italijanska bojna letala.

..N IK O LA , ZAKAJ NE SPIŠ? "
Policijska kontrola je bila končana. Ladjo so morali zapu

stiti trije tovariši -  dva Poljaka in Nemec -  ker niso mogli 
dokazati, da „so Španci". Bela koža in svetli lasje so jih  
preveč izdajali, poleg tega pa so znali tako slabo francosko, 
da niti na vprašanja niso mogli odgovaijati. Z zaskrbljenimi 
obrazi smo jih spremljali, ko jih  je odvedla policija. A tudi 
mi, ki smo ostali, še nismo bili povsem mirni. S francosko 
policijo smo imeli slabe izkušnje.

Zadnja noč na španski republikanski ladji v marsejskem 
pristanišču se je neznansko vlekla, čeprav smo se počutili 
kot „doma“ . Spati nismo mogli.

Nad mojim pogradom (v isti kabini) je ležal Nikola, dela
vec iz Like. V  Francijo je prišel zato, da bi lahko preživel 
ženo in otroke. Nikoli ga nisem vprašal, zakaj zdaj zapušča 
Francijo in gre z nami v Španijo. Nenehno se je obračal in v 
presledkih globoko vzdihnil.

.Nikola, zakaj ne spiš? ‘ sem poskusil začeti pogovor.
,Eh, komaj čakam na peto zjutraj, ko bo ladja dvignila 

sidro, pa na ženo in oba otroka sem se spomnil, ki so v Liki,1 
je odvrnil. Potem nisem več silil vanj z vprašanji, saj so po 
dobne misli vrtale po vseh nas, ki smo bili na ladji.

Kaki dve uri po polnoči sem vstal in neopazno zapustil 
kabino. Pri stopnicah, ki so držale na palubo, sta me dva 
tovariša povprašala, koliko je ura. Ko sem odgovoril, je eden 
pristavil: ,V Marseillu so pa res dolge noči.4 Drugega je ime
lo, da bi me spoznal, pa je začel spraševati, kako da sem 
prišel v Marseille, kakšne narodnosti sem, in podobno. Ni mi 
ušlo, da govorita francoski le bolj za silo.

Bila sta mlada Finca. Brez vprašanja sta povedala, da sta se 
odpravila na pot takoj, ko sta slišala, da je Franco napadel 
špansko republiko.



Zadnji sobotni večer v juniju so slavili pri taborniškem domu 
člani odreda Treh smrek 254etnico svojega delovanja. Taborniki so 
zakurili lepo pagodo, pripravili izbor recitacij in poučen pregled 
skozi zgodovino svoje organizacije v sevniški občini.

Ne gre namreč pozabljati, da je 
bila v Scvnici ustanovljena prva ta
borniška družina v Sloveniji. Do 
dneva republike leta 1957 je bil z 
udarniškim delom zgrajen tudi se
danji taborniški dom, ravno tako 
prvi v Sloveniji. Skratka: tradicija, 
k i sc lahko ponaša s samimi presež
nik i. Sedanji rod scvniških taborni
kov pa je na slavju, kjer so dob ili iz 
rok podpredsednika slovenskih ta
born ikov častno priznanje, sklenil 
branje svoje bogate kronike s trpko 
ugotovitv ijo, k i b i morala dati misli
t i tis tim , k i so v občin i sicer polnih 
ust besedi o pomenu življenja mladi
ne v naravi za splošni ljudski odpor 
in vse, kar je s tem povezano.

Da nam ne bi kdo oč ita l p ikrih  
„ iz  našega zelnika**, navajamo misli 
iz govora mlade tabornice: „Danes 
močno pogrešamo dobrih mentor
jev, k i b i nam b ili v pomoč vsaj gle
de sodelovanja s predstavniškimi in 
p o lit ičn im i organizacijam i. . .  Kar 
ne moremo razmeti, da danes v

Sevnici n i človeka, k i b i nam b il p ri
pravljen b it i svetovalec in mentor. 
Lahko nam verjamete, da smo zara
di tega prizadeti." Taborniki so res 
neposredno prikrajšani za marsika
tero še bolj domiselno preživeto u ri
co v naravi in morda tud i kakšno 
veščino, čeprav b i sedanje vodstvo 
poleg večje gmotne pom oči rabilo le 
še več samozavesti. Da pa to liko  ča
sa po sprejetju nove ustave še misli
jo , da sukajo škarje in platno pred
stavniški organi, je slabo spričevalo 
samo slednjih. Vse pohvale vredno 
je, da so pokrovite ljstvo nad srebr
nim  jubile jem  sevniških tabornikov 
prevzeli sevniški borci s predsedni
kom Rudijem Malešičem-Cerugo na 
čelu. K ljub  nekaj raketam in tabor
nemu ognju pa nismo videli drugih!

ALFR ED  Ž E LE ZN IK
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SEVNIŠKI 
PABERKI

UPOKOJENCI PODVOJILI ZA 
A S FA LT  -  Štirje upokojenci v delu 
novega Boštanja (trije  so b ili železni
čarji) so m inuli teden podvojili svoj 
prispevek za asfaltiranje ulice. Prvot
no so za to  namenili po 5.000 novih 
dinarjev, na kraju pa so črno prevle
ko potegnili prav med hiše in p ri
maknili se šest tisočakov! Potemta
kem jih  vse skupaj velja 11.000 di
narjev na hišo, kar n i mačji kašelj. 
M inuli teden se je  med ničle pri sta
rih  dinarjih vkradel še tiskarski 
škrat, zato poudaijamo, da je upo
kojeni železničar A lo jz Podlipnik 
poleg vsega vpisal še 1.000 novih di
narjev posojila za ceste!

KRM ELJ -  Pripadniki JLA, k i 
gradijo cesto Šentjanž -  Krm elj, so 
se že večkrat pomerili s športniki 
„Svobode“ . V  rokometu se je tekma 
končala neodločeno, na nogomet
nem tu rn irju  pa so dosegli naslednje 
rezultate: VP Mokronog -  VP Mari
bor 1:0, Krm elj -  VP Maribor 1:0, 
VP Mokronog -  Krm elj 3:1. (B. D.)

„S kmeti ne bo težko razpravljati, ker jih zelo zanima njihovo 
mesto v zakonu o združenem delu,“ so menili člani političnega 
aktiva pri občinskem odboru sindikata delavcev kmetijstva, ko so 
se 30. junija dogovarjali o pripravah in pristopu k tolmačenju 
osnutka zakona kooperantom in drugim kmetijskim proizvajalcem. 

Žal je  bila razprava tokra t okrnje- aktiv ponovno sklicali, šc prej pa po-
na, ker se je odzvalo premalo kme
tov, in tako so sklenili, da bodo

NOVO V  
BREŽICAH
PRENAPOLNJENI BAZENI. V  

Čateških Toplicah niso več za
skrbljeni za izpolnitev plana. Obiska 
imajo izredno veliko. Kopalci si ko
n j  da lahko privoščijo malo pla
vanja, tako  velika stiska je zlasti ob 
sobotah in  nedeljah.

PET N O V IH  ORG ANIZACIJ. Po 
sklepu zadnje seje občinske konfe
rence Z K  v Brežicah bodo ustanovili 
nove organizacije ZK  v Obrtno ko 
vinskem podjetju v Dobovi, v  enoti 
podjetja SAP v Brežicah, na brežiški 
železniški postaji in  v krajevni skup
nosti Sromlje.

S LIK AR SK A R AZSTAVA. V 
artiški osnovni šoli bodo ju t r i  zvečer 
o d p ili razstavo del slikarja Jožeta 
Slovenca iz Ljubljane. Z njo bodo 
začeli praznovanje 35-letnice vstaje.

BREŽIŠKE VESTI

skrbeli za nekatera bistvena pojasni
la s strani Zadružne zveze Slovenije. 
Tako želijo na primer natanko razči
s titi pojma združeni in pogodbeni 
km et oziroma njuno mesto p ri so
odločanju v okviru kooperacijskih 
tozdov. Vsem je razum ljivo, da tu so 
in  morajo b it i meje, saj je samo po 
sebi umevno, da bo imel več besede 
tis ti, k i se od loč i za kooperacijo z 
vso svojo proizvodnjo, ko t tis ti, k i 
sklene pogodbo samo za določeno 
ko lič ino  mleka, koruze ali drugega 
pridelka. Le-ta ostaja svoboden in 
nič ne tvega, saj prodaja samo tiste
mu, kdor več plača, zato mu tud i n i 
za dolgoročno sodelovanje. Prav ob
močje na meji dveh republik pa nu
di vedno trenutne ugodnosti vsem, 
k i niso vezani na kooperacijo.

O osnutku zakona o združenem 
delu bodo v obč in i začeli intenziv
neje razpravljati šele po žetvi, saj te
daj nastopi odmor, k i bo omogočil 
večjo udeležbo kmetov. Trenutno 
so t i  zelo zavzeti z delom, zato me
n ijo  člani aktiva, da je  bolje nekoli
ko počakati in  si tako zagotoviti

PREPOČASI. Obveznosti združe
vanja sredstev za gradnjo dijaških 
domov delovne organizacije počasi 
poravnavajo. Akcijsk i štab pri ob
činskem svetu Zveze sindikatov je 
zato sklenil pospešiti akcijo.

boljši odziv. Do takrat pa se bodo 
vodje razprave priprav ili na to lm a
čenje oziroma na jasne odgovore na 
vprašanja, k i j ih  že zdaj postavljajo 
kmetje, saj mnogi od n jih  sami pre
birajo osnutek zakona.

I. T.

BIZELJSKO
V  BROŠURI

Do odkritja spomenika pad
lim borcem, aktivistom in iz
gnancem bo natisnjena brošura, 
v kateri domačini predstavljajo 
svoj kraj od davnine do dana
šnjih dni. V  njej opisujejo nje
gove zgodovinske značilnosti, 
gospodarski razvoj, obdobje 
NOB in povojni napredek.

LOVSKI PR A ZN IK
V  Globokem so v nedeljo, 4. ju l i

ja , slavili lovci: dan borca so poča
s tili z o tvo ritv ijo  lovskega doma in z 
razvitjem prapora domače lovske 
družine.

POMOČ POSOČJU
Prebivalstvu Tolminskega je soli

darno priskočilo  na pomoč 45 de
lovnih organizacij iz brežiške obči
ne, k i so zbrale za prizadeto območ
je  nekaj nad 57.000 din. Razen tega 
sta prispevala še občinski odbor RK 
5000 din in  mestna organizacija RK 
Brežice 2000 din.

KRŠKI 
TEDNIK TREBANJSKE NOTICE

Na vasi kažejo veliko zanimanja zu soodločanje kmetov, za možnosti, ki jih nudi 
kooperantom zakon o združenem delu — Od tega je odvisna tudi njihova proizvodna

usmeritev

Izgube glasno opozarjajo
Velik del gospodarskih organizacij se je v prvem polletju otepal s težavami, za katere 

upajo, da jih bodo do jeseni ve idarle prebrodili

Mnogo vneme ob pičli podpori
Sevniški taborniki skromno, a dostojanstva..o slavili svoj srebrni jubilej-Brez mentorjev?

Posojilo za ceste prvi vpisali delavci Novolesa — tozd Akril Trebnje — Zgleden odziv tudi 
pri drugih — Veliki še zaostajajo z vpisovanjem, se pa trudijo

VRO ČINA. V  julijskih dneh je najlepše ob bazenu. Precej otrok bo preživelo kratke počitnice tudi 
morju. (Foto: Jožica Teppey)

Po žetvi razprave s kmeti
ob

lanski celotni dohodek za to ob
dobje, kar je  še vedno za dva odst. 
pod republiškim  povprečjem. 
Močno so narasli materialni stroški 
(za 30,1 odst.), to pa zmanjšuje 
družbeni proizvod in  tako planirana 
vsota z ustvaijeno vrednostjo 225 
m ilijonov dinarjev n i b ila dosežena. 
Prilagajanje novim pogojem gospo
darjenja zahteva velike dodatne 
napore ko lektivov, ob katerih naj bi 
b ili rezu lta ti jeseni že precej boljši.

J. T.
NO VI PROSTORI

Kolektiv Slovenija avta — 
tozd Krško je nadvse zadovo
ljen odkar dela v novih prosto
rih, saj se je zdaj končno znebil 
utesnjenosti, ki je močno ovira
la delo.

ZA V ZE TO
V  CELULO ZI

Komunisti v krški tovarni pa
pirja nimajo počitnic. Na ne
davni konferenci so temeljito 
ocenili dosedanjo samoupravno 
organiziranost, poslovno politi
ko, razvojni program, investicij
ske naložbe itd. ter dali vrsto 
predlogov za izboljšave na vseh 
področjih.

O BVEZNO  SLIKANJE  
PLJUČ V  AVG USTU

V  dneh od 9. do 23. avgusta 
bo v krški občini potekala 
akcija za radiografiranje prebi
valstva od 24. leta starosti dalje. 
Njen namen je pravočasno od
krivanje obolenj pljuč, srca in 
ožilja. Radiografiranje ponavlja
jo  vsaka štiri leta, ker to ča
sovno razdobje še zagotavlja 
zadovoljivo učinkovitost te pre
ventivne akcije. Dosedanji re
zultati slikanja pljuč so poka
zali, da med tisočimi navidezno 
zdravimi osebami žive trije do 
štirje skriti bolniki z aktivno 
pljučno tuberkulozo. Slikanje 
odkriva tudi rakasta obolenja 
pljuč.

POD PRAPORI — Kar 54 praporov je dajalo še bolj slavnostno vzdušje srečanju kozjanskih borcev in 
aktivistov v soboto na Lisci. Na sliki: med govorom dr. Jožeta Brileja, predsednika slovenskega 
ustavnega sodišča, ki je kleno spregovoril tudi o pravicah kmetov in slabi zadružni organiziranosti na 
Kozjanskem.

Ves čas akcije vpisovanja posojila za naše ceste je trebanjska 
občina med tistimi, ki so v Sloveniji pri vrhu, kar se tiče doseganja 
predvidene „obveze“ . Kot nam je predzadnjo sredo dejal načelnik 
za gospodarstvo občinske skupščine in vodja štaba za vpis posojila 
v trebanjski občini Nace Dežman, je bila do tega časa obveznost, ki
jo je trebanjski občini določil 
republiški štab, že prekoračena!

Vpisane je b ilo  namreč 103,1 
odst. te ..obveze", kar pomeni v de
narju 4.378.500 dinarjev (od predvi
denih 4.247.942). V pogovoru o 
tem, kje je vpisovanje najlepše in 
tudi najhitreje steklo, je načelnik 
Dežman laskavo govoril o novih 
to/.dih. Tako so v občin i vpisali prvi 
delavci Novolesa -  tozd A k ril Treb
nje (151,6 odst. predvidene vsote). 
Med prvim i so vpisali tud i zaposleni
v vodstvih občinskih družbenopoli
tičn ih  organizacij (148,6 odst.), vpi
sovanje je zgledno potekalo v Doni
tu -  tozd Velika Loka, h itro  so se 
od lo č ili poštni delavci, ravno tako 
tudi e lektričarji obeh enot. Krškega 
in Novega mesta. Poudariti velja, da 
so med temi, k i so h itro  vpisali, tud i 
delavci Ljubljanskih opekarn, tovar
ne keram ičnih ploščic v Račjem 
selu, ki ni n iti še odprta. Lepo so 
vpisovali tudi v m irenski osnovni 
šoli.

Žolča pa ne gre zlivati na tiste, 
kjer ni šlo tako h itro . Tako so se v

po splošno dogovoijenih merilih

Dani od loča li kasneje. V Mercatorju
-  tozd Gradišče Trebnje je b ilo  do 
predzadnje srede vpisanega šele 
četrt predvidenega denarja. Zaosta
ja li so tud i delavci T rim a in veteri
narske postaje v Trebnjem, vendar 
se stvari, ko t je dejal načelnik 
Dežman, izboljšujejo.

A L I RED Ž E LE ZN IK

SE VED N O  HUD  
D A V Č N I V IJA K

Kar zamerijo ob rtn ik i na seji ni 
temu nihče oporekal -  je , žal, še 
vedno to , da zakon za dva obrtnika 
ni enak. Po zakonu je npr. jasno, kaj 
naj bi se priznavalo kot odbitna po
stavka, inšpektorji pa, ko t je dosti
krat videti, sodijo po „vrem euu“ . 
Tako obrtn ik  vse do konca leta ne 
ve, kaj mu bo davčna uprava /.a pre
teklo leto vrgla med stroške, zato je 
njegov osebni dohodek v negoto
vosti. Resni ljudje seveda ne živijo 
radi od lo terije, zato stranke včasih 
zaman iščejo mojstre, k i so ubežali v 
bolj zanesljiv stan.

KAM S SUROVINO? -  Skla
dišča ali bolje ropotarnice mari
borske Surovine v Trebnjem 
nihče ne gleda rad. Selijo ga v 
Dolnjo Nemško vas, kjer ga tudi 
ne pričakujejo z veseljem. Kljub 
vsemu pa skladišče le izpolnjuje 
svoje poslanstvo in zagotavlja 
industriji surovine, ki bi sicer na

Erecejšnjem kosu Dolenjske še 
ulj kazile okolico.

Precej gospodarskih organizacij je doslej poslovalo z izgubo zara- 
<?: vrste težav in sezonskih nihanj, vendar konec septembra že raču
najo na realnejše, stabilnejše rezultate. Ob povečanju pogodbenih 
in zakonskih obveznosti za 41,5 odst., se je bistveno zmanjšal 
ostanek dohodka, k ije  dosegel v prvem četrtletju komaj 10 9 odst. 
sprejetega plana.

KRŠKE NOVICE
KU LTU R O  DELAVCEM -  S 

tem geslom so v sindikalni dvorani 
.tovarne celuloze in papirja „D ju ro  
Salaj“  pred dnevi odprli prvo likov
no razstavo. Z o lji se je predstavil 
akademski slikar iz Zagreba N ikola 
Vaško. Verjetno to ni prva n it i ne 
zadnja ku lturna prireditev v tovarni
škem krogu.

PRESEGLI MEJO -  To, da so v 
krški občin i na republiško mladin
sko delovno akcijo ,,Kožbana 76“  
poslali celo pet brigadirjev več, ko t 
je bila njihova obveza, je  pravzaprav 
po lanskoletni udeležbi na podobnih 
akcijah več ko t presenetljivo. Pa 
tud i za druge brigade že sedaj lahko 
zapišemo, da tokra t ne bo v roč ič 
nega podajanja k lju k  na različnih 
vratih, t ik  pred n jihovim  začetkom!

D V A  N A  EN M AH -  Sc ne devet 
le t stara Tončka Škafar, plavalka 
U lu g a  Celulozarja, je  na medklub
skem m itingu v discip lin i 1500 
metrov kravl izboljšala kar dva re
korda: s časom 24,40.7 je postavila 
najboljši dosežek za mlajše pionirke 
B v SFRJ.

Na težave so opozorile občinsko 
skupščino predvsem Celuloza zaradi 
izpada proizvodnje spričo velik ih 
investicijskih del, Im perial zaradi za
stojev v prodaji, Metalna Senovo 
zaradi povečanja zalog in pomanjka
nja obratnih sredstev pa še Splošno 
mizarstvo Krško in Sigmat Bresta
nica. Podjetje IGM Sava je imelo te
žave p ri izterjavi dolgov od Hidro- 
elektre. Splošno mizarstvo je  moralo 
popuščati pri cenah stavbnega po
hištva, Sigmat Brestanica je  opustil 
stari proizvodni program, na novega 
pa ni prešel v ce lo ti,'ke r prostori v 
Velikem Podlogu še niso adaptirani. 
K o lektiv se je  ob integraciji z Novo- 
lesom od loč il za izdelovanje gradbe
ne plastike.

Vse navedene težave nalagajo za
poslenim v krških delovnih organi
zacijah tem eljito  razčlembo lastnih 
razmer, ob n jih  pa čim prejšnji spre
jem  uč inkov itih  sanacijskih ukre
pov.

Gospodarstvo je po oceni za prvo 
trimesečje sicer za 27 odst. preseglo

IGRAJO ŽE T R I DESETLETJA — Sama godba je v soboto in nedeljo slavila petdesetletnico, vrsta 
godbenikov pa je dobila priznanja tudi za 30-letno zvestobo orkestru. Na sliki: predsednik občinske 
Zveze kulturno prosvetnih organizacij prof. Frane Videčnik med podeljevanjem priznanj 
najzaslužnejšim.

Novi tozdi so za solidarnost

VRSTA PO HVAL -  Ob prebira
nju zapisnika s seje izvršnega odbora 
slovenske F ilatelistične zveze padejo 
v o č i tud i večkratne pohvale krške
mu društvu zbiralcev znamk. Le-to 
sodi na splošno med najboljše, še 
posebej pa po delu s p ion irji in 
oblikah javne predstavitve svoje de
javnosti. Ob 25-letnici društva, k i jo  
Jv>do slavili na jesen, so vse te po
hvale še to liko  bolj razveseljive. ŽEJA. Povsod, kjer točijo pija

če, morajo v teh poletnih dneh 
pridno streči žejnim gostom. 
Posnetek je iz bifeja samo
postrežnice na Vidmu.
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V  STILU  ZLATE OBLETNICE — Pihalni orkester občine Trebnje je v soboto na koncertu na M im i z 
zahtevnim sporedom ponovno dokazal zavidljivo igranje. Posebno razveseljivo je, da ima kapelnik 
Matoš pod svojo taktirko tudi številčno močan ansambel, kjer ne.manjka mladih in nadarjenih 
godbenikov. Le-ti se usposabljajo v domači glasbeni šoli v Trebnjem. (Foto: Železnik)

Kaj še žuli zasebne obrtnike?
Obrtniki trebanjske občine odvajajo letno v „občinsko blagajno že 2,5 milijona 
dinarjev raznih prispevkov in davkjv — Kaj storiti, da bo še bolje za obrtnike, stranke in 

družbeno skupnost?

Trebanjsko društvo zasebnih obrtnikov, ustanovljeno lani, že do
bro odigrava svojo vlogo. Ob tem ni mogoče reči, da občinska 
skupščina gleda mačehovsko na obrtnike, čeprav je tudi res, da vse 
še ni zglajeno. To je jasno povedal predsednik društva obrtnikov v 
Trebnjem in delegat zasebnih obrtnikov v zboru združenega dela 
trebanjske občinske skupščine Nace Škoda na zadnji seji.

Predsednik društva obrtn ikov Na
ce Škoda je izhajal iz tega, da ob rt
nika potrebuje vsak občan, podob
no je  tud i z združenim delom. O. 
tem, kaj p ri vsem tem ne velja, je 
naštel kar 20 točk.

N EENAK O PR A VN I 
Z Z D R U Ž E N IM  DELOM

Če kdo, o b rtn ik i pozdravljajo n< 
iju  plačil. Zal s

Nace Škoda: „Hvaležni smo 
občinski skupščini, k i je našim 
težavam posvetila posebno 
točko dnevnega reda. Kadar je 
govor o nepravilnostih stanov
skih tovarišev, ne gre blatiti ves 
obrtniški stan, ampak je treba 
jasno in glasno povedati, kdo je 
ta „čm a“ duša, zakaj takih tudi
mi ne maramo!

TREBANJSKE
NOVICE

i no
vi zakon o zavarovanju plačil. Zal se 
je tud i že ta zanje izkazal k o t palica 
z dvema koncema. Naj bo še tako 
čudno, ta zakon za obrtn ike  ne ve
lja. Porabniki storitev poravnavajo 
obveznosti po m ili vo lji, da pa je 
stvar še hujša, je davkarija nepomir
ljiva, kar se tiče  njenih deležev. 
Davčna uprava zaračunava ob rtn i
kom  12-odst zamudne obresti, še 
,.strožje" pa je socialno zavarovanje, 
k i pobira kar 36-odst zamudne 
obresti. Kogar udari to , je  prizadet 
še enkrat, tedaj, ko se mu ta strošek 
ne priznava k o t odbitna postavka. 
Slednjič je prišlo tud i že tako daleč, 
da o b rtn ik i lahko najemajo posojila 
p ri o b rtn i zadrugi, a kaj, ko jim  
obresti nočejo priznati k o t odbitno 
postavko!

TEPENI 
LE P R ID N I KONJI

Stari ob rtn ik i ne morejo razu
meti, da občinski od lok priznava 
davčne olajšave le za novozgrajene 
delavnice obrtn ikov, k i začenjajo na 
novo. V  živ ljen ju je  tako, daje treba 
na novo začeti marsikdaj. Tako naj 
bi b ilo  hvalevredno, če se star 
ob rtn ik  od loč i posodobiti svojo de
lavnico, saj so preureditve potrebne 
skoraj vse stare delavnice. Davčno 
olajšavo za adaptacijo a li rekon
strukcijo  obrtne delavnice je svojim 
obrtn ikom  že priznala novomeška 
občina. Enako b i b ilo  treba s to riti 
pri zamenjavi dotrajanih strojev ali 
sploh nakupih. Sedanja ureditev, 
ko t ugotavlja delegacija trebanjskih 
obrtn ikov, je tako nespodbudna, da 
je  za tistega, k i ima npr. denar, 
bolje, da denar vloži v banko in 
uživa obresti, ko t pa da ga vlaga v 
delovna sredstva. O b rtn ik i se ču tijo  
prizadete, ker je šel prvi piš ugotav

ljanja neupravičenega bogatenja rav
no nanje, čeprav nimajo n ič zoper 
kontro lo .

ŠUŠMARJI 
SE BOHOTIJO

Elektroinštalater Nace Škoda 
ugotavlja, da od množice hiš, zgra
jen ih  v Trebnjem, ni naredil n it i v 
eni instalacije. Dosti bolje se ne godi 
n it i kleparjem. Seyeda si vsi svetijo z 
e lektriko , tud i voda ne curlja na tla 
kar izpod kapa. Domači o b rtn ik i si 
sicer lahko najdejo delo tu d i dru
god, vendar j ih  bo li, ker j im  najlepša 
dela pred nosom pobirajo šušmarji, 
k i ne plačujejo nobenih dajatev in 
tud i nimajo nobenih sitnosti s po
slovnim i knjigami. Ob vsem tem je 
najbolj žalostno to , da se še nobe
nemu šušmarju n i skrivil n it i las, 
čeprav ne manjka nesolidnosti v n jih  
delu.

ALFR ED .ŽELEZN 1K

Kolinska

DOBRI POKROVITELJI -  V
slogi je moč, to je lepo vidno 
tudi iz skupnega reklamnega 
ponoja, ki je bil pribit na pro
čelje mirenskega Partizana na 
sobotnem koncertu trebanjske 
in slovaške godbe.

*

B-2 na Drski čaka stanovalce
Dokončna cena kvadratnega metra stanovanja v bloku B-2 na Drski je 6.784 dinarjev

Pretekli teden je bila v prostorih Dominvesta 4. seja koordinacij
skega odbora za izvajanje družbenega dogovora o načinu obliko
vanja cen stanovanj, na kateri so dokončno potrdili cene kvadrat
nim metrom stanovanjske površine v novih blokih na Drski. v Šent
jerneju in Žužemberku.

Po dolgotrajnih prizadevanjih se 
je koordinacijskemu odboru za izva
janje družbenega dogovora o načinu 
oblikovanja cen stanovanj uspelo 
sporazumeti z izvajalci del na novih 
b lokih  na Drski, v Šentjerneju in 
Žužemberku o do loč itv i cene kva
dratnemu metru stanovanjske po
vršine.

K o t je znano, sta izvajalca del 
Novograd oz. Pionir že pred časom 
postavila dokaj visoke cene za kva
dratni meter stanovanja, sklicujoč se 
na povišanje stroškov materiala, 
vendar koordinacijski odbor teh cen 
ni sprejel. Nova, 4. seja koordinacij
skega odbora pa je dala odgovor 
tud i na to  vprašanje.

Tako je dokončna cena kvadrat
nemu metru stanovanjske površine v 
novem bloku B -2  na Drski, k i je  t ik  
pred vselitvijo, 6.784 dinarjev. Tud i 
za vse ostale objekte so cene že do
ločene; vanje so všteti stroški grad
benega materiala, zemljišča, kom u
nale in  investicijski stroški, vendar 
se ta cena lahko do konca leta, ko 
bodo zgrajeni vsi ob jekti, še poviša

»G ENERACIJA"
V  0 0  ZSMS

Pred dnevi so vse osnovne 
organizacije ZSMS iz Novega 
mesta in mladinski aktiv i dob ili 
prvo številko svojega glasila 
..Generacija". M ladi novinarji so 
v njej dokaj dobro predstavili 
vrsto osnovnih organizacij. V  
uvodu so zapisali, da bo poslej 
..Generacija" pogostejša, saj jo  
bodo mladi dob ili najmanj 
enkrat na mesec. Zato ne b i b ilo  
napak, ko bi m ladinci in m ladin
ke, k i bi radi v občinskem mla
dinskem glasilu ocen ili delo svo
je  osnovne organizacije, aktiva 
ali vrstnikov, poslali prispevke 
na naslov novomeške občinske 
konference.

18. TABOR  
»SUTJESKA"

V  soboto se je v Šmihelu p ri 
Novem mestu pričel 18. tabor 
„Sutjeska“ , na katerem sodeluje 
80 pionirjev iz vseh republik in  
avtonomnih pokrajin. Šmihclski 
tabor, k i je  edini v S loveniji in  
eden od osmih v vsej državi bo 
trajal t r i  tedne.

ZA BRATSTVO MED NAR O D I -  Slovaški pihalni orkester Sandrik je že drugič počastil poslušalce z 
obiskom trebanjske občine. Nastop je minil v pravem bratskem vzdušju.
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Z dobro voljo
Ko so b ili v soboto, 3. ju lija , 

Šentjernejci gostitelji in  organi
zatorji osrednje Iskrine proslave 
ob 30-letnici kolektiva in ko so 
sc v ta kraj žc od ranega ju tra  
zgrinjale množice avtomobilov z 
domačini in tu jim i registrskimi 
tablicami, je bila večina prese
nečena.

Že res, da so Šentjernejčani 
znani po gostoljubnosti in 
vedrini, da pa bodo znali tako 
organizirati proslavo za blizu
15.000 ljudi, je b ilo  več, ko t je 
marsikdo pričakoval. Vse, od 
očiščenega kraja, odetega v za
stave, do rož na okn ih , vzorno 
urejenega parkiranja, posebno pa 
prireditvenega prostorčka v 
gozdičku, je potekalo kot po 
maslu.

Za to  priložnost so razen čla
nov Iskrinega kolektiva v Šent
jerneju, ki je nosil glavno breme, 
pomagali tud i ostali krajani. 
Im eli so to liko  redarjev, ko t jih  
ni videti še na proslavah v veliko 
večjih krajih z bogatim i iz
kušnjami v organizaciji m nožič
nih prireditev.

Lahko pa si m islimo, da so 
b ili dnevi pred p rired itv ijo  še 
to liko  bolj naporni. Kraj je tesno 
povezan z nastankom in vzpo
nom tovarne uporov, ta pa z 
zgodovino Iskre, k i je podobna 
zgodovini vse Jugoslavije. To je 
omenil tud i slavnostni govornik 
[•'rane Šetinc, ko je med drugim 
dejal: ..Iskra je začela tako 
rekoč iz n ič, pomanjkanje vsej-a 
pa je nadomeščala z navduše
njem, vo ljo  in samoodrcka- 
njem.“

Volja  in navdušenje sta Šent- 
iernejcem vsekakor ostala.

R. B.

za koeficient podražitve gradbenega 
materiala z odobritv ijo  koordinacij
skega odbora.

Sicer pa so cene naslednje: za 
kvadratni meter stanovanjske površi
ne za skupino blokov A1-A5 na 
Drski 7.319 din, za 13-stanovanjski 
b lok v Žužemberku 7.323 din in  za 
14-stanovanjski b lok  v Šentjerneju

7.725 din. Končna cena za vse nave
dene objekte bo določena t ik  pred 
vselitvijo.

Ob koncu so bile določene tud i 
cene za kvadratni meter stanovanj
ske površine v vrstnih hišah na 
Drski. Dograjena in popolnoma 
opremljena hiša bo veljala 515.000 
din, za ostale, k i bodo dograjene 
samo do tretje faze, pa bo cena 
5.099 din za kvadratni meter. Po 
nekaterih izračunih b i dograditev in 
oprema takšne hiše interesenta velja
la še kakšnih 150.000 dinarjev.

B. BUDJA

ZAČNE SE PRI T E M E L J IH . . .  — konča pa pri strehi! Tako je pri 
vsaki stanovanjski gradnji. Tudi na Drski v Novem mestu, v Šentjer-, 
nqu in Žužemberku, kjer so že določene cene za kvadratni meter 
stanovanjske površine v blokih in vrstnih hišah.

Pri Miklavžu - veličastno!
Nekaj tisoč občanov je počastilo dan borca

V  počastitev dneva borca je 
bilo v nedeljo pri Miklavžu na 
Goijancih že tradicionalno sre
čanje borcev in aktivistov NOB 
z mladino in vojaki novome&e 
garnizije, ki ga je pripravila kon
ferenca OO sindikata IM V .

Nekaj tisoč udeležencev je v 
imenu organizatoija pozdravil 
predsednik konference OO sin
dikata IM V  Jože Turk, slavnost
ni govornik pa je bil predsednik 
SOb Novo mesto Jakob Berič. 
Med drugim je dejal: „Naši ob
čani so ponosni na svoj veliki 
prispevek v NČB in revoluciji. 
Več tisoč borcev in aktivistov 
iz naše občine je sodelovalo v

PRVA N A G R A D A  
A NG ELI G R A N D O VI
Na natečaju o lepoti izražanja v 

materinščini, k i ga je pripravil 
beograjski časnik Politika, sta An- 

| gela Granda, učenka 8. b razreda iz 
novomeške OŠ „K a tja  Rupena", in 
njena mentorica Milena Ivanetič 
osvojili prvo nagrado (2000 dinar- 

| jev). Za nagrado, so bile dovolj 
Angeline štiri slovenske šolske 
naloge iz preteklega šolskega leta.

SM ILJAN PAVIŠIC

KROVEC ZA  DOMAČO  
RABO -  Vseh slamnatih streh 
še ne bo pobralo, četudi so 
tisti, ki jih znajo popravljati, že 
dokaj redki. V Suhi krajini, kjer 
smo naredili tale posnetek, je 
slamnatih streh dovolj; luknje v 
strehah pa, kadar utegnejo, 
popravijo kmetje kar sami. Je 
hitrejše in -  cenejše!

Že 3,4 odst. nad!
Posojilni sklad za ceste je 

dan za dnem obilnejši

Posojilni sklad v novomeški obči
ni za izgradnjo in obnovo slovenskih 
cest se iz dneva v dan povečuje. Šte
vilke kažejo, da je do 2. ju lija  poso
j i lo  vpisalo 17.015 občanov, vplača
li pu so 28,667.290 din, kar znaša 
3,4 odstotka nad predpisano vsoto.

Vsekakor so to  razveseljivi po
datki, saj novomeško občino  postav
lja jo  med vodilne po vpisanem poso
jilu  v republiki. Od 145 vpisanih 
mest v obč in i j ih  je  svojo nalogo 
opravila že polovica, kar 60 pa jih  je 
predpisane vsote preseglo.

Do zaključka redakcije so nam 
sporočili, da edino novomeški Knji- 
gotisk in tozd Commerce iz IM V  še 
nista vpisala posojila. Med zadnjimi, 
k i sta to  storila, sta Kmetijska sred
nja šola Grm, kjer je 23 zaposlenih 
vpisalo 43.100 din, in OŠ Prevole, 
kjer je 14 delavcev vpisalo 25.300 
din.

B. B.

NOB, več kot 140 j ih je nosil
cev partizanske spomenice, 7 pa 
je narodnih herojev. Napredno 
gibanje v tem delu Dolenjske je 
bilo vedno odsev dogajanj v 
zgodovini slovenskih revolucio
narnih tokov.“ j-

Temu je sledil kultumo- 
zabavni program, starejši udele
ženci srečanja pa so še dolgo v 
popoldanske ure obujali spo
mine na težke partizanske dni.

B. B.

NovomcSte kronika
PRED PRIČETKOM PRVE pred

stave Zafianovičevega film a ..Pasijon 
po M ate ju" v k inu  „K rk a “  smo 
im eli občutek, da je med Novome->i 
ščani dokaj ljub ite ljev dobrega do
mačega filma, saj je bila dvorana 
domala polna. Kmalu pa se je poka
zalo, da je ' vsaj polovico gledalcev 
privabil zgolj letak, k i je nakazoval, 
da gre za film , poln nasilja in spol
n o s ti Slednjega je resda b ilo  neko- 
likan j in omenjena polovica gle
dalcev, med katerim i b i našli tud i 
mlajše od 15 let, je pozorno sprem
ljala le to, vsebinsko in oblikovno 
bogastvo film a pa je n i zanimalo. Še 
več, ob zadovoljevanju nizkih strasti 
je  polovica gledalcev napolnila dvo
rano z vzk lik i in , .fo lk lo rn im i" 
besedami, k i j ih  tud i v najbolj za
kotn i beznici ne bi slišali -  in tako 
pripravila ostalim gledalcem „nepo- 
zabno doživetje"!

N AJBR Ž PRED NOBENO to č il
no mizo v Novem mestu ni treba 
to liko  časa čakati na postrežbo kot 
v hotelu „K and ija “ . Sploh v nedeljo 
dopoldne, ko ni veliko gostov, pa si 
strežno osebje kajpak m isli, da še 
tistih  nekaj lahko m ilostno čaka. 
Prej ko h itro  in vljudno postreči 
gosta je pomembnejše nekaj zraču- 
nati, pom iti sedem kozarcev in  kle
petati.

V PONEDELJEK SE JE na novo
meški tržn ic i spet tr lo  branjevk, 
kramarjev in  gospodinj. V  žepe so 
segale le slednje, saj so bile  cene živil 
dokaj pestre. Kilogram čebule je stal^ 
18 d in, k rom pirja  10 do 12 d in, 
korenja 30 din, kumar 20 d in , pa
radižnika 23 do 25 din in papnkc 
30 do 32 din. Za kilogram poma
ranč je b ilo  treba odšteti 12 din, 
marelic 27 do 29 din, breskev 25 do 
28 d in , jajca pa so stala 1,60 do
1,70 din.

Ena gospa je komaj rekla s 
suhimi usti, da so bili udeležen
ci zadnjega „tedna dolenjskega 
cvička“ dokaj kratkovidni, kajti 
sploh niso predvideli, da zna 
biti poleti huda vročina. Cviček 
so polokali do zadnje kaplje, saj 
ga v „štacunah“ že nekaj mese
cev ni moč kupiti!

DOLENJSKI LIST



Jelenjad napravila največ škode
“redlogi lovcev, kako bi omilili škodo, povzročeno od divjadi in že prizadejano škodo
najpravičneje plačali kmetom — Medved padel nekaj ur pred sprejemom načrta odstrela

  »

Pred kratkim je bil v Dragi občni zbor lovske družine D raga- 
Irava, na katerem so lovci ugotovili, da so načrt odstrela v celoti 
izpolnili, razen pri košutah, ki so jih uplenili le 11 namesto 14. 
Sprejet je bil tudi načrt za lovsko leto 1976/77, ki predvideva 
odstrel 14 jelenov, 30 srn in enega medveda. Kosmatinca pa je le 
nekaj ur pred občnim zborom uplenil član družine A dolf Stopar iz 
Kranja.

Sprejeli so tu d i gojitveni n a č rt 
Ta predvideva izdelavo novih solnic, 
ureditev krmišč, košnjo in  čiščenje 
nekaterih napol zaraslih in  opušče
nih košenic. O lj vsega tega je: za
držati divjad č im  dlje od obdelanih 
površin in s tem kar najbolj zmanjša
t i  škodo, k i jo  povzroča kmetom. 
Predvsem velja to  za jelenjad.

Za škodo je b ilo  izplačanih skup
no 13.464 din. Največ škode je na
redila jelenjad, in sicer kar 77 od
stotkov. Večina škode je bila na

DROBNE IZ

krom pirju  in ovsu. Škoda, povzroče
na od druge divjadi, je malenkostna.

Najtežje delo v lovski d ruž in i je 
vedno cenitev škode, povzročene od 
divjadi. Z vaških sestankov prihajajo 
zapisniki, v katerih je zapisano, da je 
divjad kriva, da se opušča poliedel-

KOČEVJA
D IV JA K I -  Podivjanost in brez

čutnost do okolja se je prejšnji te
den spet uveljavilo. V  noči od petka 
na soboto so podivjani ponočnjaki 
po lom ili oporno stcbričje vrtn ic pri 
domu telesne ku lture  in potrgali ži
ce. Tako je  ležalo vse okrasno grmi
čevje vrtn ic po asfaltnem sprehaja
lišču. Taka surovost človeka užali. 
Žalostno je , da so še tak i izm ečki v 
naši družbi še bolj pa to , da jih  
nihče ne ulovi in pošteno kaznuje.

GOLOBJE IN  M AČKE -  G olobi 
so se po mestu precej razmnožili. 
Seda; leta že spomladanski prira
stek. Hrane imajo dovolj, napadajo 
pa jih  brezvestneži. Veliko golobov 
ima oko li nog zanke, kar dokazuje, 
da jih  nekateri lovijo . Zanke se tu in 
tam utrgajo in potem se golob pre
cej m uči, preden se reši zanke. Sicer 
pa take golobe lovijo  mačke. Sploh 
se je to  pomlad razpasla po mestu 
pasja, mačja in podganja zalega. Tre
ba bo ukren iti kaj resnega, dokler je 
še čas.

— Je nedavna dvodnevna ve
selica pri Rožnern sludencu 
uspela?

— Seveda je: prvi dan so se 
tepli s pestmi, drugi pa še s ste
klenicami.

stvo, čeprav so glavni vzroki drugje.
Ko bi vsaj občinski skupščini 

Ribnica in Kočevje uskladili hektar
ske donose in  cene ter tako olajšali 
delo lovcem in  om ogočili, da dobi 
kmet pravičnejšo odškodnino! Sedaj 
so prevelike razlike. Tako je na pri
mer predviden v Dragi hektarski do
nos za krom pir 12.000 kg na hektar 
in cena 2,80 din za kilogram, v so
sednjem Loškem potoku pa 20.000 
kg na hektar in cena 2 din za k ilo 
gram. Za odpravo tega nesoglasja naj 
bi posredovala p ri obeh občinah 
Lovska zveza Kočevje. Zdaj se doga
ja, da na lovskih in občinskih mejah 
(Sodol) istemu km etu na isti parceli 
cenita škodo dva cenilca, pa vsak po 
svoje. Seveda povzroča to  p ri kme
tih  hudo kri. Da b i v bodoče čim  
pravičneje ocenili škodo, je b il spre
jet sklep, da bo pri ocenitvi vedno 
navzoč predstavnik krajevne skup
nos ti To b i b il soccnilec-kmet, k i pa 
mora b it i tak, da se z n jim  strinjata 
obe strani.

Na zboru so bila sprejeta nova 
družinska pravila, po katerih je la
hko član LD vsak občan, ki izpol
njuje m oralno-politične pogoje za 
sprejem v družino in  uspešno opravi 
preizkusno dobo in lovski izpit.

Zbor se je končal s sklepi, da 
mora LD  še naprej tesno sodelovati 
s SZDL, tozdom gozdarstva in kra
jevno skupnostjo Draga. Presežek 
staleža divjadi nad gospodarsko 
zmogljivostjo lovišča je" treba urav
nati pri jelenjadi.

1-RANC KAL1Č

POČITNICE -  Konec šolskega le
ta se ču ti tud i po mestu. Občani se 
bodo malo oddahnili. Vsakdanjega 
hrupa in voženj s kolesi bo manj. 
Počitnice bodo izko ris tili tud i za č i
ščenje in popravila telovadnic ter 
kopališča, da bo z novim  šolskim le
tom  zopet vse v redu.

KflSEUSKE

Zdravstveni dom v Osilnici že stoji. Do jeseni, ko bo odprt, pa bo 
potrebnega še veliko dela. Domačini urejajo okolico, Gramiz ZKGP 
opravlja razna dela (fasada, dimniki, tlaki, omet itd.), ekipa Marlesa 
pa dokončuje montažna dela. (Foto: Rugole)

Maturantove
počitnice

Za maturante srednjih šol, ki 
nameravajo nadaljevati študij, so 
se začele najdaljše in verjetno 
najbolj brezskrbne počitnice 
sploh. Končalo pa se je eno naj
lepših obdobij življenja. Ko so šli 
zadnji dan iz šole, so se njihova 
pota že ločila  in  srečevali se bo
do v glavnem le še ob obletnicah 
mature.

Na črnom aljski gimnaziji je le
tos hodilo  v zadnji le tn ik  nekaj 
čez 50 dijakov; zanimivo je , da 
se je le eden od teh, Branko Iva
novič, od loč il, da bo študiral na 
-strojni faku lte ti. ,,Ne vem, kako 
to, ampak m oji sošolci in  sošol
ke so sc v glavnem o d lo č ili za 
pravo, ekonom ijo in humanisti
čne vede. Na tehniko nas gre 
bolj m alo," pove Branko.

Počitnice namerava Branko 
preživeti v glavnem doma, lc s 
starši bo šel za nekaj dni na 
rn o ije .,,Seveda to ne pomeni, da 
bom kar naprej čepel doma. Ze
lo  rad se hodim  kopat na Kolpo, 
najraje v Adlešiče; tam je lepo,

m irno, voda je čista in  topla, pa 
še staro mamo obiščem." Iz 
Črnom lja se v Adlešiče odpravi z 
mopedom ali pa z avtobusom, 
saj so zveze zelo dobre.

,,Za štipendije danes n i težko: 
ali dobiš kadrovsko ali pa občin 
sko. Jaz sem zaprosil v Beltu, 
kjer so mi jo  odobrili, saj s tro jn i
ke potrebujejo. Za stanovanje 
sem dal prošnjo v študentsko na
selje in upam da bom sprejet. 
Seveda za življenje v Ljubljan i 
zgolj štipendija ne bo zadosto
vala, nekaj bodo morali prim ak
n it i še starši."

V Ljubljano Branko ne gre 
prav rad, saj ga veliko mesto ne 
m ika, navezan je na Črnomelj, 
na domače in prijatelje. „K a j ho
čem, izogniti se pa temu ne mo
rem ."

A. BARTELJ

V  soboto so ob Kolpi v Primostku odprli rekreacijski center, name
njen delavcem Semiške Iskre. Letos so na travniku ob Kolpi zgradi
li pet brunaric, v katerih je 40 ležišč. Iskrin rekreacijski center je že 
sprejel prve letovalce — semiške tabornike. Na sliki: brunarice v 
gradnji.

Posodili, kolikor so imeli
Do konca prejšnjega tedna so 

občani črnomaljske občine vpi
sali že 6,758.000 dinarjev poso
jila za ceste ali 97 odstotkov 
vsote, ki naj bi jo  zbrali do kon
ca akcije. To je prav gotovo lep 
uspeh, saj so v črnomaljski ob
čini začeli vpisovanje nekoliko 
kasneje kot na primer v novo
meški.

Nekaj težav imamo le s poročili: po
sojilo vpišejo, denar pošljejo, le na 
poročila  moramo dolgo čakat), 
pravi Jerman.

Vsem, k i še niso vpisali p°s_ojim>
je lahko za zgled tu d i mladinska 

cija OS Čmomelj-Loka, »organizacija —  ----------- _ ,
je za boljše ceste in  s tem za razvoj 
Bele krajine posodila ves denar, 
ga je  imela, stari m ilijon . n

A. n-

Črnom aljski štab je prepričan, da 
bodo presegli 6,965.000 dinarjev, 
ko liko r naj bi vpisali. „L ju d je  zelo 
dobro ocenjujejo vpis posojila, saj 
vedo, kaj vse bodo dob ili do leta 
1980," pravi ta jn i štaba za vpis po
sojila V inko Jerman. Ena glavnih 
pridobitev za Belo krajino bo prav 
gotovo posodobljena in  asfaltirana 
obkolpska cesta Podzemclj-Vinica 
ter nadaljevanje gradnje partizanske 
magistrale od Ručetne vasi preko 
Črmošnjic do Podturna.

Od 5.310 delavcev, k i združujejo 
delo, jih  je do petka vpisalo posojilo 
4.002 ali 78 odstotkov; vpisali so 
5,971.000 din. Delavci, k i ne zdru
žujejo dela, pa so vpisali 545.000 
din.

Pohvaliti je treba, krajevno skup
nost Petrova vas, kjer so vpisovanje 
že zak ljuč ili in skoraj polovico vpi
sane- vsote tud i že vplačali. Več de
narja, k o t je b ilo  določeno, so vpisa
l i  delavci črnomaljskega sodišča, GG 
Črmošnjice ter Kometa iz Starega 
trga, kjer so vpisovanje konča li v re
kordnih trina jstih  m inutah in vpisali 
5.600 dinarjev več. Prav tako so na
črtovano vsoto presegli v GG Črno
melj, kjer pa povrh vsega vpisovanje 
še n i zaključeno.

,,Stab je prepričan, da bodo naši 
občani vpisali več, ko t je  določeno.

ČRNOMALJSKI
DROBIR

ZBOR V O LILC E V  -  V  nedeljo- 
27. jun ija , je b il v Žun ič ih , Adje 
č ili in Bednju zbor volilcev adlešiss 
KS, na katerem so sprejeli statu1 j-, 
in soglasno podprli akcijo za 'T 
posojila za ceste. V  vsako vas bos 
prišla po dva popisovalca s polam*?: 
obiskala vsako hišo. Upajo, da bo 
vpisovanje zak ljuč ili še ta teden.

ZELEN I PLANET -  V  nedeljo s® 
v osnovni šoli na V in ic i odprli ref 
stavo „Ze len i p lanet", na kateri J 
na ogled 1.000 prispevkov, ki so J 
poslali učenci in d ijak i iz 75 so*_
vse Slovenije na temo varstvo A  
okolja. Razstava bo odprta do
ju lija .

M A T IČ A R  D V A K R A T  NA TE
DEN -  Krajani Starega trga zeUP 
da bi m atičar prihajal v njihov lo 
jevn i urad dvakrat na teden.

*i|

Ze presegli načrt vpisa posojila
Ko boste prebirali te rezultate in podatke, bo dejansko stanje že 

dokaj spremenjeno. Dejstvo je namreč, da se rezultati vpisa posojila 
za ceste menjajo iz dneva v dan. Do 1. julija so prebivalci ribniške 
občine vpisali že 3,710.180 din posojila ali za 5,6 odstotkov pre
segli načrt, ki ga je izdelal R epubliki odbor za vpis posojila za 
ceste.

To pomeni, da R ibničani zdaj že 
zbirajo denar za posodabljanje ob
činskih cest, saj denar, zbran nad 
načrtom  ostane za občinske ceste. 
V  obč in i smo že lani začeli akcijo za 
posodabljanje občinskih cest, k i jo  
bomo letos z uspešnim vpisom poso-

Potoške iveri
IČASNO RUŠENJE -  Rušenje 
anje občinske hiše počasi na; 
uje. Na njenem mestu naj bi 
a potoška poslovno-stanovanj- 
tavba. Iz stare stavbe sta se izsc- 
izpostava Ljubljanske banke m 
:vni urad v stavbo K Z , pošta pa 
lovno šolo.

SOLO PREKRIVAJO  -  Med zad 
j im  obiskom 1 nškega potoka smo 
ide li, da delavci končno le prekri- 
ajo streho nove osnovne šole, k i je 
amakala

jila  z a k lju č ili Občani so že doslej 
veliko prispevali za ureditev cest v 
svojem kraju, zdaj pa so spet doka
zali, da so pripravljeni dati kar naj
več za ureditev in posodobitev še 
neurejenih občinskih cest

Od 2654 zaposlenih v gospodar
stvu in negospodarstvu jih  je do se
daj vpisalo posojilo 2056. To pome
ni, da vpis še ni končan. Do začetka 
dopustov bo akcija v glavnem za
ključena, vendar bomo z vpisom na
daljevali še jeseni

Poglejmo, ko liko  posojila so vpi
sali v posameznih delovnih organiza
cijah (in  ko liko  odstotkov načrta so 
dosegli): INLES tozd trgovina in 
skupne službe 264.400 din (70,7 
odstotkov), INLES tozd Ribnica 
474.500 (72,4), INLES tozd Sodra
žica 106.500 (93,9), INLES tozd 
Loški potok (179.100 (92,5),
INLES Dolenja vas 125.700 (108), 
  "  6.2C* ............  ........

N A  SUTJESKO -  Potoški šolarji 
so šli na zaključni šolski iz le t na 
Sutjesko. Prišli so ravno prav, ko  je 
bila tam proslava.

R IK O  516.200 (132,9), ITPP
407.000 (135,8), Stangrad 17.000 
(89,5), SSS Ribnica (združuje 6 
manjših organizacij) 33.800 (94), 
DPO in pravobranilec samoupravlja
nja 35.800 (151,2), SDK in LB 
35.600 (115,8), PTT Ribnica
32.100 (86,2), občinska skupščina
110.100 (117,2), Zdravstveni dom 
82.200 (85,6), Lekarna 10.600 
(100,7), ZKGP tozd Jelenov Žleb 
186.150 (65,8), KZ Ribnica
129.000 (99,1), Sukno tozd Jurjevi
ča 105.200 (84,3), Slovenijales

obrat Ribnica 96.780 (123,3),
MERCATOR 155.530 (100,8), DO
N IT  Sodražica 109.100 (38,6), 
Eurotrans 230.020 (53,7), Kom u
nala 25.800 (89,3), Petrol 12.500
(123.4), Postaja m ilice 45.400
(183.4), OŠ Ribnica, Sušje in Do
lenja vas 132.900 (100,9) in OŠ So
dražica 51.200 din (107,9 odst.).

Od navedenih vpisnikov jih  je  že 
10 zaključ ilo  vpis, 13 pa preseglo 
načrtovano vsoto vpisa. Prvi so za
k lju č ili vpis in  do sedaj vpisali naj
večji znesek v RIKO. Vzroki za sla
bo izpolnjevanje načrtov so različn i 
in segajo od tega, da delovne organi
zacije zaposlujejo večje število de
lavcev iz BiH, k i so vpisovali posoji
lo v svoji republik i (ZKGP tozd Jele
nov žleb), pa do primerov, ko  vodil
ni v organizaciji niso s svojim oseb
n im  zgledom pospešili akcije. N jiho
vi večji vpisani zneski bi spodbudno 
delovali na ostale zaposlene. Na ža
lost smo im eli primere, ko so zapo
sleni prav zaradi tega zmanjševali 
svoje vpisne zneske.

Do 15. ju lija  bomo v R ibnici 
opravili vpis še pri upokojencih, 
ob rtn ik ih  in vseh, k i iz najrazličnej
ših vzrokov do sedaj tega niso stori
l i  Ne smemo pozabiti tud i na zdom
ce, k i j ih  je z našega področja pre
cej. Tud i t i  bodo uporabljali naše ce
ste in prav je , da za njihovo posodo
bitev tud i prispevajo.

Zadovoljni smo z doseženim. 
K ljub  temu pa bomo po svojih mož
nostih še vpisovali saj gre za korist 
občine, v kateri živimo. Kdor še ni 
vpisal posojila, lahko to stori tud i na 
vpisnih mestih pri poštah in izposta
vah Ljubljanske banke.

I RANCI ŽE LE ZN IK

Lepši časi za zeleno industrijo
Kljub vidnemu napredku metliško kmedjstvu še ni najbolje o p rem lje -j

Od 7.470 prebivalcev, koli
kor jih  šteje metliška občina, 
jih  živi na vasi kar 4.170 ali 
55,8 odst., samo s kmetijstvom 
pa se ukvarja 1.365 občanov, 
kar pomeni, da večino predstav
ljajo polkmetje.

povojnih le tih  je bil dohodek 
km etij sila boren, zavoljo tega se je 
večina kmetov odločila  za odhod v 
mesto, v industrijo. Šele v zadnjih 
treh le tih  se je preseljevanje nekako 
ustavilo, saj industrija ne zaposluje 
več to liko  ko t pred le ti, zato pa 
ostaja doma vse več mladih, kar do
kazuje tud i statistika o km etijski 
modernizaciji. Tako so si v m inulem 
letu zasebniki pomagali kar z 230

NO VI STOLPIC  
IN  PRIPOMBE

M etliški „n e b o tičn ik “  bo vsak 
čas vseljiv, toda že pred koncem del 
je slišati pripombe. Srečni dob itn ik i 
novih stanovanj so namreč ugotovi
li, da so načrtovalci pozabili na par
kirne prostore. Nemara so ob liko
valci, menili, da tis ti, k i dobi solidar
nostno stanovanje, ne more im eti 
tu d i avtomobila.

trak to rji. 213 kosilnicami, osmimi 
m olznim i stroji in 23 samopobiralni- 
mi prikolicam i. Razveseljivi podatki 
pa obenem povzročajo tud i skrb, 
ka jti kmetje si prehitro in ne preveč 
gospodarno kupujejo traktorje , pre
malo pa ostale kmetijske stroje za 
obdelavo in spravilo pridelkov. Ce 
bi se hitreje uveljavljale strojne va
ške skupnosti, bi bilo prav gotovo 
drugače.

K ljub  obetavnim številkam kme
tijstvo še ni najbolj opremljeno, pre
malo je strojev za prevetrovanje, 
drobilcev žita, sodobnih hlevov, silo
sov itd . Toda v občin i je dobro ude
leženo pri ustvarjanju družbenega 
proizvoda: zelena industrija pred
stavlja nad 26 odstotkov vrednosti 
družbenega proizvoda in nemara jo  
bo poslej občinska skupščina bolj 
spoštovala ko t do sedaj.

In kako je z organiziranostjo v 
kmetijstvu? Kmetje radi povedo, da 
dobro sodelujejo s km etijsko zadru
go, ta pa je po novem zakonu o 
združevanju razširila pospeševalno 
službo v zasebnem km etijstvu, saj so 
kmetje največkrat tarnali prav za
voljo nje. žaenkrat pospeševalno 
službo opravljajo štirje km etijsk i 
inženirji in štirje km etijski tehniki, 
žal pa so razporejeni na vodiln ih  in 
vodstvenih mestih, tako da pospeše
valcev dejansko ni. V M etlik i se za

vedajo, da je to velika pornanK 
vost, zato si prizadevajo, d® vnjr  
kratkem  dobili še enega stroK0,._„tt
ka. Zadruga in občina štipen' 
sedaj šest dijakov na srednji K” 1 [B> 
ski šoli, .imajo pa tud i študent" ^  
visoki km etijsk i šoli, kar obeta« 
bo že v kratkem  precej bolje.. ju 

O stanju in  razvoju kmetijs* ^  
gospodarstva v občin i so ja?P j^ j r  
tud i v občinski skupščini in 0 $
ski konferenci ZK, in  ko t ^??L'po 
zeleni industriji, če lahko sodi^ ^  
diskusijah delegatov, resnično 
tajo lepši čas i -g g l/

PO METLIKI
LJUBLJANSKA T E L E V lZ ^ i;  

v zadnjem času dobesedno

P
V

v Z .a u i l je .1 1 1  V U O U  U U U V J V M * . -  j «

la Belo krajino, kjer so PreJ. ^  
snemali fo lk lorne skupine Jh y r 
vanje drugih amaterskih d ru s te ^ o  
likokra t se pojavi težava, da Jesajjiež' 
zbrati za snemanje člane P° zaptr 
nih skupin, ker so domala vsi ((3jj 
sleni po podjetjih , snemanje 
dan ali dva. Im ajo pa vodstva ^  
tivov veliko razumevanja in s 
čno tud i te stvari urede. •

.vi-
V  SAMOPOSTREŽNI T E ^ t *

11. julija otvoritev ceste
Dogodek stoletja za Globel — Polo/ico prispevali sami

-  Ribničani že polagajo te- 
teljni kamen za plavalni bazen; 
dai iih boste Potočani posne
mali?

-  Mi že imamo bazen med 
olo in trgovino, katerega last- 
tik je trgovina, upravljajo ga 
itroci, kopljejo se v njem žabe, 
»b njem pa se sončijo komaiji.

Vaška skupnost Globel bo
11. julija svečano odprla poso- 

blieno idobljeno cesto, ki je v velik po
nos krajanov in vsej krajevni 
skupnosti Sodražica. Po otvorit
veni svečanosti bo velika celo
dnevna veselica. Skratka: Glo
bel bo ta dan praznovala praz
nik stoletja in napredka.

REŠETO
Posodobljena cesta v G lobeli velja 

' ‘  3.00Coko li 900.000 dinarjev. Zanjo so 
krajani G lobeli prispevali v denarju 
nad 100.000 din. Razen tega so

opravili skoraj vsa dela do polaganja 
grobega asfalta. Položili so pretočne 
kanale, betonirali škarpe, dva mo
stova in opravili še druga dela. N ji
hova udeležba predstavlja skupaj 
skoraj polovico vrednosti celotne 
investicije. Om eniti je treba tudi so
dniško mladino, ki je z javno akcijo 
pomagala p ri ureditvi bankin. Kra
jevna skupnost Sodražica je lahko 
ponosna na vaško skupnost Globel, 
ki je  za vzgled vsem ostalim vaškim 
skupnostim v o b č in i 

Krajani G lobeli vljudno vabijo vse 
prebivalce naše občine na otvoritev 
ceste.

N I šo prepovedali izobešati R-v9ld 
v izložbo, tako da zdaj Pie vCd0, 
novega naselja največkrat n® 
kai se doisiia na kulturnem  alf so

skem listu že večkrat naPjs®jSi f  
ko  se p lakati lep ijo  po i" ?ko se p lakati lepijo po * r r  uieSif 
p lo tovih, kar kvari podobo 
To je res, toda pregovor Pra01 v
bolje malo kakor n ič . O raZS1 
tablah pa vsi modro molčijo.

RES SE MESTO v p o le t n ih ^
cih ne more pohvaliti s po,P*a/£o &jj 
tu rn ih  prireditev, vendar bi bpU

 i .
obzirn i in ne b i v poznih .pr

s P i j a n i « ^

li ponočnjaki k ljub  temu

ZANEMARJENO KOPALIŠČE — Nič koliko Podzemeljčanov in 
gostov se je že namočilo v topli Kolpi, skorajda vsi pa trdijo, da bi 
bila lahko domača plaža bolj mikavna, bolj urejena. Današnji po
snetek dokazuje, da so belokranjski turistični delavci, .;i so pri 
obtožbah drugih dokaj glasni, pozabili, čeravno smo že v poletju, 
pomesti pred svojim pragom. (Foto: J. Pezelj)

urah trgali svojih grl s pijamh1,'j, ta
vanjem po ulicah. Večina Sp®
di namreč ni n a v d u š e n a  nad
šenimi in neprijavljenim i z t ,nC 
zbori, ki pojejo podoknice« ■ „  d̂  
neč se za to, da je naslednji 
lavnik.
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Se nič otipljivega za nerazvite I B-2 na Prski čaka stanovalce
w  I  Dokončna cena kvadratnega metra stanovanja v bloku B-2 na Drski je 6.784 dinarjev

Manj razviti še niso dovolj vključeni v petletne načrte
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V&p ne skupn°sti Mozelj, Banja Loka, Predgrad, Vimolj in 
ara se štejejo za manj razvite. Predsednika izvršnega sveta 

Hjj r1® Kočevje Alojza Petka smo vprašali, kakšne praktične koristi 
- i ' zdaj od uvrstitve med manj razvite imele te krajevne skup-

^  Povedal je:
’ 11 ' skih središčih in  o financiranju pro

gramov KS. Ustanavljamo tud i skup
nost manj razvitih KS, k i bo omogo
čila načrten razvoj nerazvitega

J S «  dogovor o pospeše
na v fin e jš e g a  regionalnega raz- 
. “ ‘pveniji vsebuje tud i ukrepe 

Ivanje razvoja manj razvi- 
, - *J. V  teh ukrepih je dolo- 

bodo pospeševal razvoj 
* m°c ij vsi, od republike Slo-

ostali za

'Ulih cl- skuPnosti za ct 
-  K , ,uPnosti  in  drugih. 

‘ ,:50 lko man 
taski regiji’fcbli manj razvitih občin je v

site bâ 0 d*5 ZSMS, z b o r- .
ktiin. .k , skupnosti za ceste, vseh 

P
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Jošti ohn(l n,aŠih Pet krajevnih skup- 

0 ^ at0 upravičeno pri- 
<: tefp°’ ^ a.b °d ° občine ljubljan- 
toohmf’ naJbolj  bogata, tud i
Ovitih da se teh nekaj
1he.|« n K-5> h itro  prebije med raz-

st°n la  občina Kočevje 
^ °J  teli KS?

r^ e*' smo samoupravna spora
m i-  združevanju sredstev za 

male industrije v podežel-

Vabijo mlade

n a  T®-
ahovkia

klub so ustanovili v Ko- 
H  L,- Za5etku tega leta. To je 
V  ql vadijo borilne veščine, in  
J je in  naPad- v  začetku
<tl, r. i ’ ki jih  imajo tr ik ra t na te- 

Da ■ udeleževalo 60 članov, 
V oko li 40.
**#ika Praznika dela in
■'*-nw* . Jevne skupnosti Ko- 
I 0 le ta klub letos organizi- 
V i w anje 23 P0kal KS Ko- 

so se ga udeležili čla- 
K , Jr, ¥ ubov iz Zagreba, Ljub

it u ^ m k a ,  Domžal in  še neka
ki, 7 • • Maja so b ili tud i izp iti 
 ̂“Pravi!0 6- Pas (kiv). Uspešno ga 

klub °*C° l i  40 članov kočev-

J P jjA .^d i mojster karateja Vla- 
lt>a iz Ljubljane, pomaga- 

doko- w  domača pomočnika, 
j  Pomeni krepitev duha in 

«  obrambne sposobnosti," 
%  nov - *^uba> k i vabijo v svoje 

, člane, predvsem iz vrst 
Nadine.

J. P.

O bkolp ja."
-  Kaj bodo prispevali 

razvoj nerazvitih?
„Nerazvite KS bodo imele pred

nost p ri urejanju vodovodov, cest, 
telefonskega omrežja itd . Tako smo 
že opozorili slovensko skupnost za 
ceste, naj prilagodi svoj program ta
ko, da bo upoštevan družbeni dogo
vor za skladnejši razvoj Slovenije. 
To pomeni, da je treba vnesti v na
č r t posodabljanja cest tud i ceste 
(najmanj 79,4 %) tega območja. 
PTT^m o opozorili, naj vnese v svoj 
program ATC v Vasi-Fari, vodno 
skupnost Ljubljanica-Sava pa, naj v 
svoj program vnese tud i urejanje vo
dovodov na tem obm očju ."

-  Občina Kočevje je močno za
postavljena p ri posodabljanju repub
liških cest, ima slab televizijski spre
jem, telefonska zveza z Novim me
stom je nemogoča, živinoreja ima 
zgubo z m lekom, k i ga pije največ 
Ljubljana, itd . Se bo odnos do K o
čevske v bodoče kaj izboljšal?

„T u d i v tem petletnem načrtu iz
gradnje cest so ceste v naši občin i 
pomaknjene precej p ro ti koncu, se 
pravi v le ti 1979 in 1980. Računa
mo na pomoč pri ustanavljanju 
obratov na nerazvitih območjih, 
vendar je vprašljivo, če bomo kmalu 
uspeli. Tud i domače tozde smo opo
zorili, kakšne ugodnosti imajo, če 
investirajo na nerazvitih obm očjih, 
vendar kaže, da letos še ne bo prave
ga uspeha, pač pa bo verjetno boljše 
v naslednjih le tih ."

-  Se pravi, da drugod še n i poseb
nega posluha za naše nerazvito ob
močje. Kako pa se naši nerazviti ob
našajo do slovenske skupnosti in  
sploh do reševanja raznih skupnih 
zadev?

„V edno so zelo razumevajoči. 
Prvi so vedno glasovali za razne sa
moprispevke in  j ih  tu d i plačevali. 
Zbirajo za območja, ki j ih  je priza
del potres, prispevajo za ceste. Prav 
zdaj zbirajo območje Predgrada in 
nerazvita občina Črnomelj ter so-
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^ ° « e v s k i  budokaisti vsak teden trikrat vadijo borilne spret- 
P°d vodstvom mojstra karateja iz Ljubljane. (Foto: F. Brus)

odnjo jesen do Delnic
Obisk pri graditeljih ceste — Po cenejši inačici

ceste Brod na 

i-Ce so dobro P°PriJe'
^sl«8 je so pripravili že
'Ig 12 km, kolikor je

cestni odsek. Cesta je 
^  promet, le po konča- 
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o »  k g redoval° ,  ker je pote- 
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]S r V na<̂ ê'tega pa delajo še na 
Set 'n sicer na osmem

-  Cesta je bila predvidena po 
sredini tega hriba, desno nad 
Homrom. Tudi drugod bi mora
la presekati klance in ovinke, 
zaradi česar bi bila za tretjino 
krajša, kot je sedanja. Vendar 
pravijo, da ni denaija, zato bo 
šla nova cesta po stari trasi. To
da za to dolino bi moral biti de
nar: ljudje so med vojno veliko 
pretrpeli in žrtvovali za osvobo
dilni boj; zaslužili so si zlato ce
sto, ne le asfaltirane! Dolino so 
le izkoristili, zdaj pa je nihče 
več ne vidi. Tudi mladina je od
šla v mesta. Ostal je le naš lepi 
kraj, zapuščen, divji, pozabljen.

J. PRIMC

sednja hrvatska občina Vrbovško 
denar za postavitev mostu prek Ko l
pe pri Blaževcih. T i nerazviti zbirajo 
denar in les, da b i si zgradili most, 'ki 
bi ga verjetno morala financirati vsaj 
delno skupnost za ceste SRS, delno 
pa SR Hrvatska, saj gre za most med 
dvema republikama, in še ta bo zg:a- 
jen na manj razvitem območju.

Tako naši vedno zbirajo za druge, 
vedno razumejo težave drugih, ker 
so pač pogosto sami v velik ih teža
vah."

J. PRIMC

KO TIČEK
POBRATENIH

Svečanosti ob 100-letnici ga
silskega društva Škofja loka se je 
udeležila tud i desetina GD iz 
Kočevja, k i je sodelovala s pra
porom v sprevodu. Predstavniki 
GD Kočevje, k i j ih  je vodil Fran
ce Per, so podarili domačinom 
sliko kočevskega slikaija Ivana 
Brudaija. Znano je ,  da sta kra
jevni skupnosti Škofja loka in 
Kočevje pobrateni in da lepo so
delujeta, to  sodelovanje pa se ve
dno bolj krepi tud i med posa
meznimi društvi in organizaci
jam i v obeh mestih.

JEŠELNIK 12.000 DIN
Zvedeli smo, da je  kočevski m ili

čn ik  Peter Ješelnik vpisal 12.000 
din posojila za posodabljanje cest in  
ga vplačal v enem obroku.

Pri poročilu  o vpisu posojila pri 
KS Kočevje je ponagajal tiskarski 
škrat, k i je vsem, k i so vpisali 
10.000 din posojila, zapisal le 1.000 
din.

Poplava v novi 
cvetličarni

Razrite in uničene ceste — 
Strela prekinila telefonsko 
__________ zvezo_________

Neurje s točo, ki je divjalo 
po kočevski občini pred pri
bližno dvema tednoma, je po
vzročilo precej škode.

Posebno hudo je  v Poljanski do li
n i ob Kolp i. Tu so zaradi naliva zelo 
poškodovane ceste, najbolj pa odsek 
od Predgrada do Dola, k i je  komaj 
še prevozen. Ponekod je  voda odne
sla s ceste ves kamen in  pesek ter 
pustila za seboj velike jarke. Spet 
drugam pa je  kamen in  pesek odloži
la. Cestarji počasi popravljajo ško
do. Ob našem obisku je bila cesta 
popravljena le na treh odsekih, ven
dar le na najbolj k r it ič n ih  mestih 
(ovinkih), in  še to  le v dolž in i nekaj- 
metrov. Popravilo je b ilo  oč itno  
opravljeno le zato, da lahko vozijo 
avtobusi, medtem ko se osebni avto
m obili lahko prebijajo na to ob
močje le s skrajno previdno vožnjo. 
Doljani zaradi slabe ceste zelo k r it i
zirajo in pravijo, da ima slabše razvi
t i  Črnomelj dosti boljše ceste ko t 
Kočevje.
-  V  Željnah p ri Kočevju je strela 
udarila tako nesrečno, da je vas 
ostala brez telefonske zveze. Ker so 
ceste asfaltirane, n i b ilo  večje škode.

V  Kočevju je padala toča, b liski 
in strele so parali nebo pa še lilo  je 
k o t iz škafa. Najprej je pritekla po 
pomoč -  kam drugam k o t k  novi
narju Dolenjskega lista! -  poslovod- 
kinja cvetličarne Agraria Brežice v 
Kočevju. Povedala je, da ima v loka
lu in  skladišču 10 cm vode. Čeprav 
je b il lokal tem eljito  prenovljen in  
odprt šele pred kra tk im , ga je voda, 
smrdeča po gnojnici, že tr ik ra t zali
la. Dejala je, da se je  že pritožila  pri 
Samoupravni stanovanjski skup
nosti, a niso ničesar ukren ili: „K am  
naj se obrnem? To je sramota. Nova 
cvetličarna, vse smo v redu plačah, 
zdaj pa se vrstijo poplave!" je tarna
la poslovodkinja.

Po pomoč je  prišel še stanovalec 
iz novega bloka v K idričevi 3, češ da 
mu skozi počeno teraso teče voda v 
stanovanjc. Verjetno je bilo  podob
nih primerov v Kočevju (in drugod) 
še več, a sc niso vsi oglasih p ri nas.

J. P.
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>opi®v0V  ^  ^  0(* Broda in Pri
bi ^  jo#
j  mahnit1 ho široka 8 m. Na ne- 
;n»  % J ^ k i h ,  predvsem na
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na d  n f̂in <fJet 1 o m in več. Matija

: „ w i r ki 1 flbiSU; i.:i zbor^r ,r%^biški čuvaj, ki vodi tu- 
^  j je Junico na Homru, sicer 

‘ n) ° ni3 iz Pirč v kočevski
«•-’ je o cesti na hrva-

^ Kolpe povedal:

Pretekli teden je bila v prostorih Dominvesta 4. seja koordinacij
skega odbora za izvajanje družbenega dogovora o načinu obliko
vanja cen stanovanj, na kateri so dokončno potrdili cene kvadrat
nim metrom stanovanjske površine v novih blokih na Drski, v Šent
jerneju in Žužemberku.

Po dolgotrajnih prizadevanjih se 
je  koordinacijskemu odboru za izva
janje družbenega dogovora o načinu 
oblikovanja cen stanovanj uspelo 
sporazumeti z izvajalci del na novih 
b lokih na Drski, v Šentjerneju in 
Žužemberku o do loč itv i cene kva
dratnemu metru stanovanjske po
vršine.

K o t je znano, sta izvajalca del 
Novograd oz. Pionir že pred časom - 
postavila dokaj visoke cene za kva
dratni meter stanovanja, sklicujoč se 
na povišanje stroškov materiala, 
vendar koordinacijski odbor teh cen 
n i sprejel. Nova, 4. seja koordinacij
skega odbora pa je dala odgovor 
tud i na to vprašanje.

Tako je dokončna cena kvadrat
nemu metru stanovanjske površine v 
novem b loku B -2  na Drski, k i je  tik  
pred vselitvijo, 6.784 dinarjev. Tud i 
za vse ostale objekte so cene že do
ločene; vanje so všteti stroški grad
benega materiala, zemljišča, kom u
nale in  investicijski stroški, vendar 
se ta cena lahko do konca leta, ko 
bodo zgrajeni vsi ob jekti, še poviša

»G ENERACIJA "
V  OO ZSMS

Pred dnevi so vse osnovne 
organizacije ZSMS iz Novega 
mesta in m ladinski ak tiv i dob ili 
prvo številko svojega glasila 
„Generacija“ . M ladi novinarji so 
v njej dokaj dobro predstavili 
vrsto osnovnih organizacij. V  
uvodu so zapisali, da bo poslej 
..Generacija" pogostejša, saj jo  
bodo mladi dob ili najmanj 
enkrat na mesec. Zato ne b i b ilo  
napak, ko b i m ladinci in  m ladin
ke, k i bi radi v občinskem mla
dinskem glasilu ocenili delo svo
je  osnovne organizacije, aktiva 
ah vrstnikov, poslali prispevke 
na naslov novomeške občinske 
konference.

18. TABOR  
»SUTJESKA"

V  soboto se je v Šmihelu p ri 
Novem mestu pričel 18. tabor 
..Sutjeska", na katerem sodeluje 
80 pionirjev iz  vseh republik in  
avtonomnih pokrajin. Smihelski 
tabor, k i je  edini v S loveniji in  
eden od osmih v vsej državi bo 
trajal t r i  tedne.

Stroji graditeljev ceste Brod na Kolpi-Delnice že grizejo v breg nad 
Malo Lešnico, kjer je bila stara cesta strma in ovinkasta. (Foto: J. 
Primc)

Z dobro voljo
Ko so b ili v soboto, 3. ju lija , 

Šentjemejci gostitelji in  organi
zatorji osrednje Iskrine proslave 
ob 30-letnici kolektiva in  ko so 
se v ta kraj že od ranega ju tra  
zgrinjale množice avtomobilov z 
domačini in  tu jim i registrskim i 
tablicami, je b ila večina prese
nečena.

‘ Že res, da so Šentjernejčani 
znani po gostoljubnosti in 
vedrini, da pa bodo znali tako 
organizirati proslavo za blizu 
15.000 ljud i, je b ilo  več, ko t je 
marsikdo pričakoval. Vse, od 
očiščenega kraja, odetega v za
stave, do rož na oknih, vzorno 
urejenega parkiranja, posebno pa 
prireditvenega prostorčka v 
gozdičku, je potekalo ko t po 
maslu.

Za to  priložnost so razen čla
nov Iskrinega kolektiva v Šent
jerneju, k i je nosil glavno breme, 
pomagali tud i ostali krajani. 
Im eli so to liko  redarjev, ko t jih  
ni videti še na proslavah v veliko 
večjih krajih^ z bogatim i iz
kušnjami v o r^ in izac iji m nožič
nih prireditev.

Lahko pa si m islimo, da so 
b ili dnevi pred p rired itv ijo  še 
to liko  bolj naporni. Kraj je tesno 
povezan z nastankom in vzpo
nom tovarne uporov, ta pa z 
zgodovino Iskre, k i je podobna 
zgodovini vse Jugoslavijo. To je 
omenil tudi slavnostni govornik 
I'ranc Šetinc, ko  je med drugim 
dejal: „Iskra  je začela tako 
rekoč iz nič, pomanjkanje vse^a 
pa je nadomeščala z navduše
njem, voljo in samoodreka- 
n jem ."

Volja in navdušenje sta Sent- 
lernejcem vsekakor ostala.

R. B.

za koefic ient podražitve gradbenega 
materiala z odobritv ijo  koordinacij
skega odbora.

Sicer pa so cene naslednje: za 
kvadratni meter stanovanjske površi
ne za skupino blokov A1-A5 na 
Drski 7.319 din, za 13-stanovanjski 
b lok v Žužemberku 7.323 din in  za 
14-stanovanjski b lok  v Šentjerneju

7.725 din. Končna cena za vse nave
dene objekte bo določena t ik  pred 
vselitvijo.

Ob koncu so bile določene tud i 
cene za kvadratni meter stanovanj
ske površine v vrstnih hišah na 
Drski. Dograjena in popolnoma 
opremljena hiša bo veljala 515.000 
din, za ostale, k i bodo dograjene 
samo do tretje faze, pa bo cena 
5.099 din za kvadratni meter. Po 
nekaterih izračunih b i dograditev in 
oprema takšne hiše interesenta velja
la še kakšnih 150.000 dinarjev.

B. BUDJA

ZAČNE SE PRI T E M E L J IH . . .  — konča pa pri strehi! Tako je pri 
vsaki stanovanjski gradnji. Tudi na Drski v Novem mestu, v Šentjer
neju in Žužemberku, kjer so že določene cene za kvadratni meter 
stanovanjske površine v blokih in vrstnih hišah.

Pri Miklavžu - veličastno!
Nekaj tisoč občanov je počastilo dan borca

V  počastitev dneva borca je 
bilo v nedeljo pri Miklavžu na 
Gorjancih že tradicionalno sre
čanje borcev in aktivistov NOB 
z mladino in vojaki novomeške 
garnizije, ki ga je pripravila kon
ferenca OO sindikata IM  V.

Nekaj tisoč udeležencev je v 
imenu organizatorja pozdravil 
predsednik konference OO sin
dikata IM V  Jože Turk, slavnost
ni govornik pa je bil predsednik 
SOb Novo mesto Jakob Berič. 
Med drugim je dqal: „Naši ob
čani so ponosni na svoj veliki 
prispevek v NOB in revoluciji. 
Več tisoč borcev in aktivistov 
iz naše občine je sodelovalo v

NOB, več kot 140 jih  je nosil
cev partizanske spomenice, 7 pa 
je  narodnih herojev. Napredno 
gibanje v tem delu Dolenjske je 
bilo vedno odsev dogajanj v 
zgodovini slovenskih revolucio
narnih tokov.“

Temu je sledil kultu m o  
zabavni program, starejši udele
ženci srečanja pa so še dolgo v 
popoldanske ure obujali spo
mine na težke partizanske dni.

B. B.

P R VA  N A G RAD A  
A N G ELI G R AN D O VI

Na natečaju o lepoti izražanja v 
materinščini, k i ga je pripravil 
beograjski časnik Politika, sta An
gela Granda, učenka 8. b razreda iz 
novomeške OŠ „K a tja  Rupena‘% in 
njena mentorica Milena Ivanetič 
osvojili prvo nagrado (2000 dinar- 

[ jev). Za nagrado so bile dovolj 
Angeline š tir i slovenske šolske 
naloge iz preteklega šolskega leta.

SM ILJAN PAVIŠIC

  m

KROVEC ZA  DOMAČO  
RABO -  Vseh slamnatih streh 
še ne bo pobralo, četudi so 
tisti, k i jih znajo popravljati, že 
dokaj redki. V  Suhi krajini, kjer 
smo naredili tale posnetek, je 
slamnatih streh dovolj; luknje v 
strehah pa, kadar utegnejo, 
popravijo kmetje kar sami. Je 
hitrejše in — cenejše!

Že 3,4 odst, nad!
Posojilni sklad za ceste je 

dan za dnem obilnejši

Posojilni sklad v novomeški obči
ni za izgradnjo in  obnovo slovenskih 
cest se iz dneva v dan povečuje, šte
vilke kažejo, da je do 2. ju lija  poso
jilo  vpisalo 17.015 občanov, vplača
li pa so 28,667.290 d in, kar znaša 
3,4 odstotka nad predpisano vsoto.

Vsekakor so to razveseljivi po
datki, saj novomeško občino postav
lja jo med vodilne po vpisanem poso
jilu  v republiki. Od 145 vpisanih 
mest v občin i jih  je  svojo nalogo 
opravila že polovica, kar 60 pa jih  je 
predpisane vsote preseglo.

Do zaključka redakcije so nam 
sporočili, da edino novomeški Knji- 
gotisk in tozd Commerce iz IM V  še 
nista vpisala posojila. Med zadnjimi, 
ki sta to  storila, sta Kmetijska sred
nja šola Grm, kjer je 23 zaposlenih 
vpisalo 43.100 din, in OŠ Prevole, 
kjer je  14 delavcev vpisalo 25.300 
din.

B. B.

fevomcSka kronika
PRED PRIČETKOM PRVE pred

stave Zafranovičevega film a „Pasijon 
po M ate ju" v k inu  „K rk a “  smo 
im eli občutek, da je med Novome- 
ščani dokaj ljub ite ljev dobrega do
mačega filma, saj je bila dvorana 
domala polna. Kmalu pa se je poka
zalo, da je vsaj polovico gledalcev 
privabil zgolj letak, k i je  nakazoval, 
da gre za film , poln nasilja in spol
n o s ti Slednjega je  resda b ilo  neko- 
likanj in omenjena polovica gle
dalcev, med katerim i b i našli tu d i 
mlajše od 15 let, je pozorno sprem
ljala le to , vsebinsko in  oblikoyno 
bogastvo filma pa je n i zanimalo. Še 
več, ob zadovoljevanju n izkih  strasti 
je  polovica gledalcev napolnila dvo
rano z vzk lik i in  » fo lk lo rn im i"  
besedami, k i j ih  tud i v najbolj za
ko tn i beznici ne b i slišali -  in  tako 
pripravila ostalim gledalcem „nepo- 
zabno doživetje"!

NAJBRŽ PRED NOBENO to č il
no mizo v Novem mestu n i treba 
to liko  časa čakati na postrežbo ko t 
v hotelu „K and ija “ . Sploh v nedeljo 
dopoldne, ko n i veliko gostov, pa si 
strežno osebje kajpak m isli, da še 
tis tih  nekaj lahko m ilostno čaka. 
Prej ko h itro  in  vljudno postreči 
gosta je pomembnejše nekaj zraču- 
nati, pom iti sedem kozarcev in  kle
petati.

V  PONEDELJEK SE JE na novo
meški tržn ic i spet tr lo  branjevk, 
kramarjev in  gospodinj. V  žepe so 
segale le slednje, saj so bile cene živil 
dokaj pestre. Kilogram čebule je stal 
18 d in, krom pirja  10 do 12 d in, 
korenja 30 din, kumar 20 d in , pa
radižnika 23 do 25 din in paprike 
30 do 32 din. Za kilogram poma
ranč je b ilo  treba odšteti 12 din, 
marelic 27 do 29 din, breskev 25 do 
28 d in , jajca pa so stala 1,60 do 
1,70 din.

Ena gospa je komaj rekla s 
suhimi usti, da so bili udeležen
ci zadnjega „tedna dolenjskega 
cvička" dokaj kratkovidni, kajti 
sploh niso predvideli, da zna 
biti poleti huda vročina. Cviček 
so polokali do zadnje kaplje, saj 
ga v „štacunah“ že nekaj mese
cev ni moč kupiti!

DOLENJSKI LIST 11
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H ite r m cenen transport 
in razkladanje...

GRADITELJI!
O b v e š č a m o  v a s :

DA PRODAJAMO VSE VRSTE OPEČNIH  
IZ D E L K O V  NA POTROŠNIŠKI K R ED IT,

D A  SO SE CENE OPEČNIH IZD E LK O V  
Z N IZ A L E  ZA 10,5 %

TER DA OMOGOČAMO KUPCEM PREVOZ  
OPEKE FRANKO  GRADBIŠČE,

IS!? » i t  Z RAZKLADANJEM .

PRIPOROČAM O SE ZA  N A R O Č IL A

O P E K A R N A  ZALOG •  n o v o  m e s t o  p.o.

TELEFON 21403. 22291 POSTNI PREDAL 10 TEK. RAČUN PRI SOK NOVO MESTO 52100-601-10082

NOVO! 
O

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!

O
>
O

o>o
z

o>oz
o>oz

TO-MO-DI
uporablja se za 
peči in kotle od 

4.000 do 
100.000 Kcal/h

NOVO! NOVO! NOVO!z  
O  < oTOPLI MONTAŽNI DIMNIK 

Z GIBLJIVO KISLOODPORNO 
OGNJESTALNO SAMOTNO 
CEVJO

INFORMACIJE —  STROKOVNI NASVETI:

O  
>
Oz
IOAON

'$ p

MONTAŽNO INDUSTRIJSKO PODJETJE 
61000 LJUBLJANA. OPEKARSKA 13 
Tel. 22-113. 20-641, Telex 31420 YU KIP
IN V VSEH PRODAJALNAH Z GRADBENIM 
MATERIALOM

Zo
<
g

z
O<o

o<o

o<o
zo

iOAON iOAON IOAON iOAON iOAON IOAON IOAON iOAON

OBVESTILO! OBVESTILO!
Poslovni odbor zavoda R TV  Ljubljana ugotavlja, da se je na naš poziv za večjim 
in boljšim sodelovanjem z gledalci in poslušalci naših programov odzvalo znat
no število lastnikov sprejemnikov s tem, da so izkoristili v mesecu juniju ponu
jeno ugodnost, da za take prijave ne bo treba plaoati naročnine za nazaj. Pri 
tem smo ugotovili, da s tako možnostjo kljub številnim opozorilom še vedno 
niso bili seznanjeni vsi občani, tudi zaradi dopustov, službene odsotnosti ali 
kakšnih drugih razlogov Zato podaljšujemo rok za prijavo pod enakimi ugod
nostmi nepreklicno do 10. julija letos.

RTV LJUBLJANA
Obračun naročnin 

Poštni predal 264-V 

Pišite čitljivo s tiskanimi črkami

I , I , I ■ I

Prijava sprejemnilia

i J__ L

* Obkrožite ustrezno Številko 
19I I t I 1 t 1

N. PL 

L P .V .

V. N.

3 Priimek 

2 Ime
Naselja —  ulica 

A •  In hiina številka

5 Pošta j •

6

7

Poklic

1 delavec 6 gospodinja
2 uslužbenec 7 dijak, itud., va|enec
3 kmet 8 kult. prosv. del.
4 obrtnik 9 svobodnega poklica
5 upokojenec 10 ostalo

1 privatnik 6 gosp. organ.
2 šola 7 gostišče
3 bolnišnica 8 obrt. delav.
4 drž. organ, zavod 9 trgovina
5 družb, organizacija

8 Vrsta sprejemnika*

aobnl prenosni v avtu 
UKV 1 4 
stereo 2 S 
ostali 3 6 
6rm TV 7 9 
barvni TV 8 0

9 Znamk«
sprejem. Tov. št.

10 Reg. št. avtomobila

Evld. št. že
prijavljenih sprejemnikov TV

Podpla naročnika

dne 197...

Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki so d c '’ej redno izpolnjevali svoje obveznosti 
glede naročnine. Predvsem njihova zasluga je, da smo dosegli sedanjo vsebinsko 
in tehnično raven naših programov ter njihovo veliko razširjenost.

LICITACIJA!
..KO VIN AR SK A ", tovarna industrijske opreme 
in konstrukcij P. O. Krško

objavlja

LICITACIJO  

naslednjih rabljenih osnovnih sredstev:

Izklic. vred.

El. črpalka NK-16-4 2900 o /m

El. m otor Gorenje, tip  ZK-112-M-2
2900 o /  m
Magnetofon AIW A
Pony expres
El. m otor F N D 5,8  KW
1200 o /m
El. m otor Maflex 1,6 KW 
2800 o /m
El. m otor R. K., t ip  AZD 7-N 
1400 o /m
El. m otor Sever 4,4 KW 1400 

o /m
El. m otor Sever 5,5 KW 970 
o /m

El. m otor Ansaldo San Giorgio 
7 KW 1440 o /m  pregorel 

El. m oto r Gorenje ZK-8 DB-4 
0,75 KW pregorel 

El. m otor E lektrokovina 0,55 
KW 1350 o /m  pregorel 

El. m otor R. K. 2 ,2 /2 ,7  KW 
1415 o /m  pregorel 

Pisalni stroj Zeta tov. št.
9154720 

preproga 2 x 3  
V ariln i transform ator Zagreb 
Variln i agregat U ljan ik 20 KW 
Variln i agregat Murex 17 KW 
Variln i agregat U ljan ik  20 KW 
V ariln i agregat U ljanik 20 KW 
Variln i agregat Svetlost Rijeka 
20 KW
Variln i agregat U ljan ik 20 KW 
Variln i transform ator Jugomontaža 
VE -  KA  

Variln i transform ator Jugomontaža 
VE -  KA 

V ariln i transform ator Jugomontaža 
VE -  KA

Variln i transform ator Jugomontaža 
VE -  KA 

Sekator Planet
Ročni brusilni stroj, pnevmatski,
28 kosov
Aparat za rezanje prokroma, tip  
A C - 4

Licitacija rabljenih osnovnih sredstev bo dne 12. 7. 1976 
podjetju za družbeni in zasebni sektor.
Ogled osnovnih sredstev je mogoč dne 12. 7. 1976 od 7. 
podjetju.
Udeleženci licitacije morajo pred lic itacijo  položiti kavcijo, 
odstotkov od izklicne cene, a ne manj ko t 300,00 din.

Tek. Inv. št.
št.

1. 627

627/1

2. 1687
3. 674
4. 253

5. 250

6. 251

7. 512

8. 507

9. 511

10. 550/1

11. 1075/1

12. 3 /2

13. 1313

14. 1723
15. brez št.
16. 101
17. 82
18. 402
19. 461
20. brez št.

21. 590
22. 73

23. 73/1

24. 7 3 /2

25. 73 /3

26. 1234
27. brez št.

28. 74

2.500.00
500.00
500.00

1.200.00

400.00

850.00

800.00

750.00

500.00

30.00

30.00 

100,00

400.00
20.00

500.00 
2 .000,00

500.00 
2.000,00 
2,000,00

2.000,00
2.000,00

1,500,00

500.00

500.00

500.00
600.00

100,00 d / kos 

4.000,00

ob 8. u ri v 

ure dalje v 
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PROSTA DELOVNA MESTA!
: SKUPŠČINA O BČINE ČRNOM ELJ
; Komisija za volitve, imenovanja 
; in kadrovska vprašanja

RAZPISUJE
prosta delovna mesta:

1. RAVNATELJA osnovne šole Dragatuš
2. RAVNATELJA osnovne šole Semič
3. POMOČNIKA RAVNATELJA osnovne šole Semič
4. RAVNATELJA osnovne šole Stari trg ob Kolpi

Pogoji:
1) U, PRU, P s strokovnim  izp itom  in vsaj 5-letno vzgojno- 

izobraževalno prakso.
2) Vsi kandidati morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje in 

imeti m oralno-politične kvalitete za delo v pedagoški 
službi.

Prijave s potrebnim i dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 
kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa Komisiji za 
volitve, imenovanja in kadrovska vprašanja SOb Črnomelj.

s CESTNO PODJETJE 
> N O VO  MESTO

Razpisna komisija delavskega sveta Cestnega podjetja na 
podlagi sklepa DS

razpisuje prosto vodilno delovno mesto

VODJE GOSPODARSKO RAČUNSKEG A SEK
TORJA
Po 53. členu statuta Cestnega podjetja se za to  delovno 
mesto zahtevajo naslednji pogoji:
1. — d ip lom iran i ekonomist in 2 leti delovnih izkušenj 

v stroki
— ekonomist in 4 leta delovnih izkušenj v stroki

2. splošni pogoji, določeni z zakonom
3. moralna in družbenopolitična neoporečnost ter družbe

nopolitična aktivnost
Prijave na razpis, katerim je treba p rilo ž iti dokazila o izo
brazbi, pošljite v 15 dneh po objavi v zapečateni kuverti z 
oznako ,,Za razpisno kom is ijo " na naslov: Cestno podjetje, 
Novo mesto, Ljubljanska 8.

KOMISIJA ZA V O LITV E  IN IM ENOVANJA TER KAD
ROVSKE ZADEVE OBČINSKE SKUPŠČINE NOVO  
MESTO

RAZPISUJE
naslednja vodilna delovna mesta:

1. R A VN A TELJ GLASBENE SOLE M ARJAN  
K O ZIN A , NOVO MESTO

2. R A VN A TELJ OSNOVNE SOLE M IR N A  PEC
Pogoji:
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati imeti še: 
pod 1. visoko ali višjo izobrazbo glasbene smeri, 5 let peda 

goške prakse, strokovni izp it iz prosvetne stroke in vidne 
pedagoške, umetniške ali znanstvene uspehe, 

pod 2. pogoj po 89. členu zakona o osnovni šoli.
Pismene ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi in de
lovnih izkušnjah ter s kratkim  življenjepisom je treba poslati 
v 8 dneh po objavi razpisa Kom isiji za volitve in  imenovanja 
ter kadrovske zadeve občinske skupščine Novo mesto.



ALPETOUR
PROMETNO PODJETJE ALPETOUR  
TO ZD  Potniški promet Kranj

obvešča cenjene potnike, da bo do 31. 8. 1976 ob sobotah 
in nedeljah vzdrževalo avtobusno lin ijo  KRANJ — 
KOČEVJE -  C R IKVEN IC A  po sledečem voznem redu:

4.50 0 O KRANJ P 20.45
5.06 13 Medvode ^ 20.30
5.13 21 £-Sentv id

LJUBLJANA

20.24
5.20

27
20.15

5.30
Lj. Češnovar

20.05
5.35 30 19.57
5.48 42 Pijava Gorica 19.45
6.02 53 Turjak 19.43
6.10 59 Velike Lašče 19.27
6.18 66 O rtnek 19.16
6.21 68 Žlebič I 19.13
6.23 69 Žlebič II 19.11
6.29
------ 72 RIBNICA NA DOL. 19.05
6.35
6.51 88 Kočevje PTT 18.48
6.53

KOČEVJE
18.45

■ ----- 89 -------
7.00 18.35
7.05 92 Dolga vas 18.30
7.07 93 Livold 18.28
7.21 101 Štalcerji 18.15
7.28 104 Morava 18.05
7.32 106 Kaptol 18.00
7.36 108 Briga 17.56
7.38 109 Banja Loka 17.54
7.40 110 Nova Sela 17.52
7.42 111 Čolnarji 17.50
7.47 113 Vrh pri Fari 17.46
7.49 114 Kronovo 17.44
7.51 115 Fara vas 17.42
7.54 116 Pirče 17.40
7.56 117 Petrina 17.37
7.58 118 Brod na Kupi 17.35
8.03 121 Homer 17.30
8.08 124 Tihovo 17.25
8.13 126 Marija Trošt 17.20
8.28 17.15

-------------- 130 DELNICE -------
8.40 17.02
9.00 150 Gor. Jelenje 16.45
9.25 163 Hreljin 16.25
9.33 167 Križišče 16.17
9.39 172 Jadranovo K 16.11
9.47 179 , .  Dramalj 16.03
9.50 181 p C R IKVEN IC A O 16.00

Cenjenim potn ikom  se priporoča in jim  želi ugodno vožnjo
ALPETOUR 

TOZD POTNIŠKI PROMET 
KRANJ

■  j

belilo za
strojno in ročno
pranje

perborat special

h
belinka
tovarna'kemičnih izdelkov

PROSTO DELOVNO MESTO!
TOZD GOZDARSTVO ČRNOMELJ

razpisuje prosto delovno mesto

R EVIR N EG A  GOZDARJA
Pogoji: gozdarski tehnik z 3 letno prakso.
Ponudbe sprejema do 10. V II. 1976 TOZD Gozdarstvo 
Črnomelj.

St. 28 (1407) -  8. julija 1976

TABORSKA JAM A  VAS 
VABI

Taborska jama pri Gro
supljem je ena najlepših in 
najbolj urejenih slovenskih 
podzemeljskih jam. V celoti 
je elektrificirana. Po njej so 
speljane zavarovane poti 
skozi 6 dvoran, v katerih je 
veliko lepih kapnikov in 
kapniških skupin. Ogled 
jame traja 45 m inut in je v 
spremstvu vodnika.

Redni ogledi so vsako 
nedeljo ob 11., 14., 15.30 in 
17. uri.

Ogled jame je mogoč tud i 
kadar koli med tednom, če 
se prijavi skupina nad 10 
obiskovalcev. Telefonske na
jave so na telefonsko števil
ko )061) 771-236.

Vstopnina: odrasli 15 din, 
otroci do 14. leta 6 din, šo
larji osnovnih šo] 8 din, 
študentje 12 din. Če je sku
pina manjša kot 10 obisko
valcev, plačajo 150 din kot 
pavšalno vstopnino.

Dostop do jame je mogoč 
z vsemi prevoznimi sredstvi. 
Jama je oddaljena od Gro
supljega 7 km, od Turjaka 
pa 6 km.

Vabi vas
TUR ISTIČ NO  DRUŠTVO 

GROSUPLJE

VEČ TOPLOTE V VAŠ DOM
TAM-STADLER

TVD  PA R TIZA N  
M E TL IK A

sprejme honorarno delovno 
moč za HIŠNIKA(-CO). 
Stanovanje je v domu. 
Nastop službe s 1. 8. 1976. 
Pismene prijave pošljite do 
20. 7. 1976.

DOLENJSKI LIST

ker ima
vakuumemajlirane
bojlerje
m e d n a r o d n i  

p a t e n t  N o .  2 5 0 1 2 7

UNIVERZALNI KOTLI
•  od 25.000 kca l/h  naprej
•  možnost kurjenja z oljem, s premogom ali 

p linom
•  visoki izkoristki goriva
•  vgrajena avtomatika za samodejno delovanje
•  goriln iki
•  zagotovljeni nadomestni deli in servis
•  ugoden dinarski nakup

KOTLI Z DVOJNIM KURIŠČEM

•  od 25.000 do 80.000 kca l/h
•  možnost kurjenja s premogom, odpadki, 

oljem ali p linom
•  visok izkoristek goriv
•  samodejno delovanje z mnogo konfora

I *

POSEBNI KOTLI ZA OLJE ALI PLIN
•  od 200.000 do 3,000.000 kca l/h
•  ugodne dimenzije
•  visoki izkoristki
•  za režim 110/900 C ali 9 0 /7 0 °  C
•  kvalitetni goriln iki
•  dinarski nakup

TAM MARIBOR 
OBRAT STUDENCI 
62000 Maribor 
Leningrajska 27

ŠTIPENDIJE
Upravni odbor za štipendiranje 
PRI GOZDNEM GOSPODARSTVU  
NOVO MESTO

razpisuje za šolsko leto 1976/77 naslednje 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE:
2 štipendiji na biotehniški faku lte ti — gozdarski oddelek
3 štipendije na gozdarski tehniški šoli v Postojni
1 štipendijo na I. stopnji ekonomske fakultete ali VEKŠ — 

računalniška smer 
1 štipendijo na višji šoli za organizacijo dela — kadrovska 

smer
1 štipendijo na srednji tehniški šoli za strojništvo
1 štipendijo na srednji upravno-administrativni šoli
2 štipendiji na ekonomski srednji šoli
Kandidati naj vložijo prošnjo in zadnje šolsko spričevalo pri 
GG Novo mesto, Gubčeva 15, v 10 dneh po objavi razpisa.

PROSTO DELOVNO MESTO!
Osnovna šola 
BOSTANJ

razpisujemo prosto delovno mesto 

KUHARICE
šolske kuhinje za polovičn i delovni čas.
Pogoj: končana osnovna šola, krajša praksa. Nastop del. 
razmerja: 1 .9 . 1976. Rok za prijavo je 20 dni.

z d r u ž e n j e  Šo f e r j e v  in  a v t o m e h a n i k o v
NOVO MESTO

OBVEŠČA,
da bo 17. ju lija  1976 v Škocjanu v gostišču Marinšč družab
no srečanje vseh šoferjev in avtomehanikov ter njihovih svoj
cev. Organiziran prevOz z avtobusom z avtobusne postaje in 
izpred hotela Kandija ob 15 uri. Srečanje se*bo priče lo ob 
15.30 s ku ltu rn im  sporedom.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Splošno gradbeno podjetje „P IO N IR " Novo mesto, 
Delovna skupnost skupnih služb,

objavlja prosti delovni mesti:

1. K A LK U LA N T A  za delo v oddelku za kalkulacije v Novem 
mestu

Pogoji za sprejem: končana gradbena tehniška šola z nekaj
letno prakso v gradbeni operativi.

2. VODJO A R H IV A  v splošni službi v Novem mestu

Pogoji za sprejem: končana ustrezna poklicna šola ali osem
letka in tečaj za arhivarje ali knjižničarje.

Ponudbe z opisom dosedanjega dela in dokazili o izobrazbi
pošljite v roku 15 dni po objavi oglasa na naslov: SGP
„P IO N IR " Novo mesto. Kadrovski oddelek.

OBVESTILO

ŠOLSKI CENTER KRŠKO,
Krško, Hočevarjev trg 1

Obveščamo, da imamo še dovolj prostih mest za vpis učen
cev v 1. le tn ik tehniške tro jne šole, tehniške elektro šole — 
jaki in šibki tok ter poklicne šole kovinarske stroke. Posebej 
opozarjamo učence, ki so končali poklicno kovinarsko šolo, 
da se lahko brez diferencialnih izpitov vpišejo v tre tji letnik 
tehniške strojne šole.
Vpisujemo še tudi slušatelje v delovodsko strojno in delovod- 
sko elektro šolo — jaki tok.
Za učence, ki so oddaljeni, imamo prostor v dijaškem domu.

d
&

DOLENJSKI UST 1?



mm
Četrtek, 8. julija Elizabeta 
Petek, 9. ju lija  Veronika 
Sobota. 10. ju lija  - Amalija 
Nedelja, 11. ju lija  Olga 
Ponedeljek, 1 2. ju lija  Mohor 
torek, 13. ju lija  Henrik 
Sreda, 14. ju lija  -  Just 
Četrtek, 15. ju lija  V ladim ir

LUNINE MENE

11. ju lija  ob 14.09 uri -  ščip

m iQ I
BREŽICE: 9. in 10. 7. angleški 

barvni t ilm  Joe in Margerito. 11. in

I 2. 7. ameriški barvni t ilm  Steza slo
nov. 13. in 14. 7. ameriški barvni 
film  Č rni bratje pojejo.

NOVO MESTO, KINO K R K A : 
Od 9. do 11. 7. ameriški barvni film  
Yakuza. 12. in 13. 7. ameriški 
barvni f ilm  Billv dva klobuka. 14. 
in 15. 7. turški barvni film  Ognjena 
zemlja.

R IBNICA: 10. in 11. 7. ameriški 
barvni film  Lopov, ki je prišel na 
večerjo.

SEVNIC A : 10. in 11. 7. ameriški 
film  Kocka je padla.

ŠENTJERNEJ: 10. in 11. 7. film  
Poletni ubijalec.

TREBNJE: 10. in 11. 7. danski 
barvni avanturistični film  Olsenova 
banda.

SLUŽBO DOBI

” SPREJMEM v uk več vajencev za 
soboslikarsko in pleskarsko 
stroko. Ivan Bobič, Marjana 
Kozinc 51, Novo mesto, telefon 
21-115.

BRIVSKO-ERIZERSKO vajenko 
sprejme frizerski salon Nada Lav- 
rinšek, Krško.

STANOVANJA

DVEM A študentoma oddam sobo. 
Regerča vas 87, Novo mesto.

Št u d e n t u  o d d a m  opremljeno 
sobo. Segova 15. Novo mesto.

ZAKO NSKI PAR-zdravnika nujno 
potrebujeta resno in pošteno žen
sko za varstvo dveh o trok  (1 in 2 
le ti) in za pomoč v gospodinj- 

„ •  stvu. Hrana in stanovanje zago
tovljena, ostalo po dogovoru. Na- 
slov v upravi lista (2041/76).

iSČEM sobo in kuhin jo v okolic i 
Novega mesta. Plačam tud i vna
prej. Naslov v upravi lista 
(2042/76).

M LAD A ZAKO NCA iščeta dvo
sobno stanovanjc od meseca 
septembra dalje. Ponudbe pošlji
te na upravo lista pod šifro 
„PredplačiIo  po sporazumu".

ODDAM stanovanjc v novi hiši v 
Vidmu pri Krškem starejšemu 
paru. Naslov v upravi lista 
(2076/76).

Motorna vozila

POCENI prodam dobro ohranjeno 
ZASTAVO  750, le tn ik  1971. 
Pavšelj, Družinska vas 41, Šmar
ješke Toplice.

PRODAM H A T  850. Cesta brigad
14, Novotcksovo naselje, Novo 
mesto.

PRODAM ŠKODO, le tn ik 1969, v 
dobrem stanju, registrirano do 
maja 1977. V inko Križe, Občice, 
Dol. Toplice.

POCENI PRODAM m otor T 12 v 
brezhibnem stanju. Peter Reba, 
Partizanska I. Novo mesto.

UGODNO proda m trak to r L  RS US, 
35 KM, s 50 delovnim i urami. 
Naslov sc dobi pri Stanetu Kova
č iču , Gor. Nemška vas. Trebnje.

PRODAM malo rabljen traktor 
ZETOR 35. Slavko Knafelj, 
Grmovlje, Škocjan.

ZAR AD I bolezni prodam moped 
„T ils “  na 4 prestave (malo rab
ljen) in kosilnico ..A lp ina ". Ste
fan Rozman, Vrhpcč 17. Mirna 
peč.

PRODAM moped T 12. dobro ohra
njen. fran c  G ačnik, Mirna peč 
68.

PRODAM NSU 1000 L. registriran 
d o '17. marca 1977. Na Tratah 
17. Novo mesto.

PRODAM A MI 8 brcak. letnik 
1971, prevoženih 53.000 km. ze
lo dobro ohranjen. Ogled 9. ni

,  10. ju lija  1976 od 15. do 20. ure
v Novem mestu, Mej v rti 5 (pred 
zobno ambulanto).

PRODAM dobro ohranjeno kosilni
co ALP INA in priko lico  za 
osebni avto. Naslov v upravi lista 
(2068/76).

UGODNO prodam NSU z obnov
ljenim motorjem, in motor za 
VW, potreben manjšega popravi
la. Janez Sval, Orehovec 7, 
68311 Kostanjevica.

PRODAM Zaporožec, le tn ik 1975. 
Potok 17, Straža.

PRODAM osebni avtom obil PRINC 
1200 C, letnik 1971. Žabja vas
15, Novo mesto.

P R O D A M

BAKREN star in še dober 60-litrsk i 
kotel za žganjekuho s h ld iln ikom  
prodam za 1.000,00 din. Kopar, 
Kurirska pot 12, Novo mesto.

PRODAM obračalnik Maraton za 
kosilnico BCS. Štefan Može. Sre
brniče 4, Novo mesto.

PRODAM junca, starega tr i leta, va
jenega voziti, in mlin za mletje 
sadja na kamnite valjarje. Blaž 
Koncilija, Vrbovcc 1. Dobrnič.

PRODAM po ugodni ceni skedenj v 
bliž in i Novega mesta. Naslov v 
upravi lista (2060/76).

PRODAM 2 polkavča in 2 fotelja v 
oker barvi. Vprašajte po telefonu 
22-370.

PRODAM kravo, 7 mesecev brejo, 
in vprežni obračalnik SONCI' na 
tr i vretena. A lojz Ccrvan, G ori
ška vas 5, Mirna peč.

PO ZELO ugodni ceni prodani malo 
rabljena okna 1,80 X 1,20 m in 
dvojna balkonska vrata. Martin 
Bizjak, Ravno I. Raka.

PRODAM drobilec če ljustn ik z 
Dicslovim motorjem, vse skupaj 
vozno. Cena po dogovoru. Rudi 
Hrovat, Ambrus 43. 61303 Za
gradec.

PRODAM navadno tritonsko har
moniko in klavirsko na tr i regi
stre. Cena po dogovoru, ogled 
vsako soboto in nedeljo. A d o lf 
Režek, G oljek 14, Velika Loka.

UGODNO PRODAM hrastov la
melni parket (50 ni2) in škodo, 
letnik 1970. v voznem stanju, 
lahko tud i po delih. Slavko Bojc. 
Dolenja vas 129, n-lu, ali telefon 
87-701.

PRODAM rabljen gumi voz, lahek 
(16 co l) in jermenico za traktor 
Ursus (lahko sc m ontira tudi na 
Porsche), brane Struna, Potov 
vrh. Novo mesto.

PRODAM m latiln ico po ugodni 
ceni, dobro ohranjeno. Ogled 
vsak dan. Naslov v upravi lista 
(2049/76).

PRODAM tračne grablje 220 in 
trak to r Eerguson 55 KM z nakla
dalno napravo Carlo Pešci. Stane 
Grubar, Dol. Vrhpolje I. 68310 

Šentjernej.
PRODAM frezo znamke Special 6 

(Borrberi) 7 KM, primerno za 
vinograde za okopavanje in o s ip a  
vanje na njivah; ima p rik ljuček za 
manjšo prikolico. Cena je ugo
dna. Naslov v upravi lista 
(2057/76).

PRODAM žetveni kombajn ali za
menjam za osebni avto. Gor. Do
brava I , Trebnje.

PRODAM trak to r Kornik 20 KS s 
koso in hidravliko ali zamenjam 
za kravo. Matjašič. Artiče.

PRODAM konja in eno leto staregj 
bika. Smolenja vas 41, Novo 
mesto.

PRODAM črno  kobilo, staro 4 leta. 
Jože Markelj. Seni ju r ij 2 Mirna 
peč.

PRODAM mlade psičke-volčjake. 
Ragovska 5, Novo mesto.

PRODAM frezo Honda pod garanci
jo. Čampa. Pod Trško goro 75 
(pri gostilni Pugelj).

PRODAM nemškega hoksarja- 
psičko staro 8 tednov z rodovni- 
kom-oec CAB CACIB. In form a
cije po telefonu 061-86-051.

K U P I M

KUPIM m latiln ico  na vse operacije. 
Lojze Keglovič. Grmovlje 40, 
Škocjan.

KUPIM ali si sposodim osebni avto 
od 1000 do 1500 tem . star do 4 
leta. Odškodnina po dogovoru, 
plačam v devizah. Žet
nova 36. 
22-019.

Novo
Ijko, Krista- 

mesto, telefon

P O S E S T

PRODAM parcelo za zidavo ind ivi
dualne stanovanjske hiše v prib li
žni ve likosti 1.000 m2 na Pristavi 
pri Trebnjem. Vse informacije sc 
dobe na Pristavi š t  3, Trebnje.

ZDOMCI! Nedograjeno hišo na
lepem kraju v b liž in i Črnom lja 
prodam. Ponudbe pošljite na
upravo lista pod „Bcla krajina".

PRODAM majhen vinograd na
Lubnu (lahko zazidljivo) in

rabljen kombi. Ivanka Bukovec, 
Gor. l ežka voda 1. Stopiče.

PRODAM stanovanjsko lnso v Knež
j i  vasi. Oglasite se pri Andreju 
Slaku. Pristava 8, Trebnje.

PODJETJA, OBR I NI KI IN DRUGI 
INTERESENTI! Enonadstropno 
hišo. vseljivo, prodam v centru 
Novega mesta. Ponudbe na 
upravo lista pod ..Gotovina".

NOVO enodružinsko v isokopritlič 
no lii.šo s centralnim ogrevanjem, 
grcdini in sadnim vrtom , oddalje
no. približno 3 km od Catcških 
Toplic, prodam. Ogled možen 
vsak dan, razen sobote in nedelje. 
Ponudbe pod ,.Nova hiša".

PRODAM parcelo za vikend (15 
20 arov). Naslov v upravi lista  
(2062/76).

IIISO  v Dobovi poleg železniške po
staje /. velikim  vrtom  in še eno 
zazidljivo parcelo prodani. Na
slov v upravi lista (2083/76).

JREKHCf-
V A LE R IJA  ZAJC IZ  SODRAŽICE 

preklicujem izjave, ki sem j i h  iz
rekla o I rancu Levstku iz Sodra
žice. Svoje izjave obžalujem in se 
zahvaljujem, da je odstopil od 
tožbe.

R A Z  N O

ZA POMOČ na km etiji sprejmem 
osamljenega moškega ali žensko 
za skupno gospodinjstvo. Naslov 
v upravi lista (2055/76).

2. JU LIJA  1976 sem od avtobusne 
postaje Novo mesto do Šmihel- 
ske ccstc-bolnica izgubila črno 
torbo z dokumenti. Poštenega 
najditelja prosim, da jo proti na
gradi vrne na Šmihclski ccsti 4 
(Čebelica) ali na postaji LM.

POROČNI PRSTANI! Najlepše 
darilo za vašo nevesto vam pri
pravi zlatar v Ljubljani, Gosposka

'  5 (poleg univerze). Z izrezkom 
lega oglasa dobite 10 odst. po
pu sta!

ÔBVESTILA ■
SPREJEMAM N A R O Č ILA  ZA ZA

ŠČITO V O Z IL  Z NO TRANJIM I 
IN ZUNANJIM I PREMAZI Z 
VALVOL1N 1EKTIEOM . ZA 
DELO DAJEM GARANCIJO. 
NASLOV: PETER Pl RDI C .
TOD TRŠKO GORO 90. NOVO 
MESTO. TE I I I ON 068-22-372.

PRIPOROČAMO POPRAVILA 
ISK R N IH  TV SPREJEMNI KOV, 
TUDI NA DOMU, BREŽICE IN 
O KO LIC A: PONEDELJEK IN 
TOREK, NOVO MESTO: ČE
TRTEK IN PETEK. N A R O Č ILA  
SPREJEMAMO NA NASLOV: 
ISK R A SERVIS PRI KOPA. TI - 
LEI ON 85-538.

VGRAJUJE:M vse vrste rolet in žalu
zij. kakor tud i aluminijaste karni
se po meri. Lojze Medle, roletar- 
stvo. Novo mesto. Žabja vas 47 
(pri jra  nsform atorju ).

OBVEŠČAM vas. da takoj po preje
mu vašega naslova pregledam 
dim nik, ki vam povzroča težave.

/  dobro opravljenim delom bo 
problem rešen. O brtn ik, ki je 
odprl novo obrt ..Izolacija in 
vzdrževanje d im nikov". Martin 
Kastelec, Gotna vas 15a. Novo
mesto.

i — '

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža in očeta

F R A N C A  K O V A Č I Č A
iz Ivanje vasi

se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
vaščanom, tovarni Krka za cvetje in 
sočustvovanje ter vsem. ki so ga 
spremili na njegovi zadnji poti. Hva
la župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Marija, otroci 
in sorodniki

Mirna peč, 14. junija 1976

Ob izgubi zveste in dobre

K A R O L I N E  B U K O V E C
iz Gotne vasi 23

se iskreno zahvaljujemo vsem znan
cem. sorodnikom in vaščanom za 
podarjeno cvetje, osebju Doma po
čitka v M etlik i, patru Mateju za po
slovilne besede in obred ter vsem, ki 
ste jo  spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sestri z družinama 
ter družina Žefran

21. jun ija  1976 nas je za vedno 
zapustil mož, oče, stari oče, dedek 
in stric

J A N E Z  F E R K O L J
iz Dol. Gradišča 3 

pri Šentjerneju
Iskrena hvala vsem sorodnikom, so
sedom. prijateljem  in znancem, k i so 
ga spremljali v njegov tih i dom. mu 
p ok lon ili vence in cvetje ter nam iz
razili sožalje. Zahvaljujemo se tudi 
osebju ZD Šentjernej, dr. Podobni
ku in ostalemu osebju, posebno pa 
sestri Jožici za obiske na domu. za 
poklonjene vence pa kolektivom: 
Kremen Novo njesto in obrat Rav
no. IM KO Ljubljana, ISM Ljubljana, 
gasilsko društvo Dravlje Ljubljana. 
Hvala župniku za opravljeni obred 
in poslpvilne besede.

Žalujoči: žena Marija in 
otroci l  družinami.

Iskreno se zahvaljujeva oseb
ju ginekološko-porodniškega 
oddelka SploSnc bolnice Novo 
mesto, predvsem pa dr. Šprin- 
gerju za pozornost in pomoč 
pri porodu. Srečna mamica in 
očka Marija in Karol Primc.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame

VIDE ANČIK
roj. Picek

se zahvaljujemo vsem. ki so nam v težkih trenutkih pomagali, 
nam ustno ali pismeno izrazili sožalje, mamo v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti in zasuli njen grob s cvetjem. 
Zahvaljujemo sc zdravstvenemu osebju kliničnega centra na 
oddelku za intenzivno nego za njihov trud, da mami podaljšajo 
življenje. Posebno zahvalo dragim ribniškim  rojakom in predstav
nikom družbeno po litičn ih  organizacij iz Ribnice ter Ivanki 
Smalčevi za tople poslovilne besede.

V žalosti: otroci: Vida, Jože, Katica in družine Ančik, 
Jarc. Vončina, Kačič in Picek.

Ljubljana, Ribnica. Novo mesto

Z A H V A L A

V 82. letu starosti nas je nenadoma 
zapustila naša draga mama. stara mama. 
sest ra in teta

ANA 
GAČNIK

iz Novega mesta

Iskreno sc zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem , sosedom 
in znancem, ki so darovali evetje in  venec in  nam v teli težkih 
trenutkih  izrekli sožalje. Hvala tud i duhovniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: hčerke Marija, Ana in Pepca ter sin Jože z 
družinami, sestre, bratje in vnuki ter dmgo sorodstvo.

Z A H V A L A

V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 
brat in stric

ALOJZ ŠUŠTARŠIČ
Ob boleči izgubi sc iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nas v težkih 
trenutkih  to lažili, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in pospremi
li pokojnika v tako velikem številu na njegovi zadnji poti. Prisrčna 
hvala dr. Ž ivkoviču in zdravniškemu osebju nevrološkega oddelka 
Splošne bolnice Novo mesto, organizaciji Zveze borcev. Društvu 
upokojencev in Gasilskemu društvu Straža, borcem za severno 
mejo. Iskri Novo mesto. Regionalni zdravstveni skupnosti, Občin
skemu svetu zveze sindikatov Novo mesto ter sosedom Mrvar- 
jevim in Dragmanovim. Posebna zahvala govornikom, godbi in 
župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame in  sestrič
ne

ALOJZIJE BANIČ
roj. Androjna

iz Stare Bučke
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki so jo  v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti, j i  darovali vence in šopke, nam izrekli sožalje ter 
priskočili na pomoč v težkih trenutk ih . Zahvaljujemo se duhovni
ku za opravljeni obred, ko lektivu IM V Novo mesto za podarjene 
vence ter tov. Šterku za poslovilne besede ob odprtem grobu.

Žalujoči: mož Jože. hčerke Elka, Slavka in Marija z 
družinami.

Z A H V A L A

Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi naše drage mame

MARIJE DEBELJAK
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste jo  v tako velikem številu spremili na njeni 
zadnji poti, nam izrazili pismeno ali ustno sožalje, darovali vence 
in cvetje, ali kakorko li počastili njen spomin. Posebej se zahvalju
jemo kolektivu Ljubljanske banke, podružnica Kočevje, kolektivu 
B IT  T rž ič , šivalnici H rib  in župniku za opravljeni obred. Vsem še 
enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: sin Anton, hčerki Pavla in Milka z družino. 

Loški potok, 24. junija 1976

V S P O M I N

V nedeljo, 11. ju lija  1976, bo m in ilo  
žalostno leto dni, odkar nas je nepriča
kovano in mnogo prezgodaj, komaj v 
16. letu starosti zapustila naša ljuba in 
nepozabna hčerka in sestrica

METKA ZAGORC
iz Prekope pri Kostanjevici

Ne bomo te pozabili, čeprav počivaš v preranem in hladnem 
grobu. Iskrena hvala vsem, ki se je še spominjate, j i  prinašate 
cvetje in prižigate svečke na njenem preranem grobu.

Neutolažljivi: vsi njeni

O S M R T N I C A
V 77. letu starosti nas je po daljši bolezni zapustil naš ljub ljen i 

mož, očka, brat, tast in dedek

POLDE CIGLER
upokojenec

Vsi, ki smo ga im eli radi, se bomo poslovili od njega v če trtek, 8. 
ju lija, ob 17. u ri na novomeškem pokopališču.

Žalujoči: žena Slavica, otroci Peter, Nežka in Martin z 
družinami, sestra Mici, brat Jože in drugo sorodstvo.

Novo mesto, Ljubljana. Kranj, Domžale

DOLENJSKI LIST
IZD A JA : Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  U STANO VITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre- 
žioe, Črnomelj, Kočevje, Krško, M etlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnic.

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
n ik), Ria Bačcr, Andrej Bartelj, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez 
Pezelj, Jože Primc, Drago Rusija, Jože Splichal (urednik Priloge), 
Jožica Teppey, Ivan  Zoran in A lfred Železnik. Oblikovalec Priloge 
Peter Simič.

IZD AJATELJSK I SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
n ik : Slavko LubŠina.

IZH AJA vsak če trtek -  Posamezna številka 5 din -  Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej -  

340 din ali 20 ameriških dolarjev 07.  49 DM (oz.
Devizni račun:

Za inozemstvo
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  
5 2 1 0 0 -6 2 0 -1 0 7 - 32000-009  -8 -9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določeni 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji a li zadnji strani lista 120 din. Vsak 
tnali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse 
druge oglase in  oglase v barvi ve|ja do preklica cenik št. 7 od 3. 1. 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 4 2 1 -1 /7 2  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKO ČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu 
5 2 1 00 -6 0 1 -1 0 5 5 8  -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telelon (068) 23 -611  -  
Nenaročenih rokopisov in fo togra fij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
l i l in i in prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni H lini in 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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R A D IO  L JU B L JA N A vse o Dolenjski 
v Dolenjskem listuČ e t r t e k , 8. j u l i j a : 8.08

Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
9.20 Glasovi v ritm u. 9.40 Mladi 
koncertant. 10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem? 10.35 Turis tičn i 
napotki za naše goste iz tujine.
11.03 Uganite, pa vam zaigramo po 
želji. 12.10 Zvoki znanih melodij.
12.30 Km etijski nasveti -  dr. Stojan 
Vrabl: Koruzo ogrožajo tudi 
škodljivci -  po letni ukrepi p ro ti 
njim . 12.40 Od vasi do vasi. 14.20 
Predstavljamo vam slovenske male 
vokalne ansamble. 14.40 Med šolo, 
družino in delom. 15.45 ,,V rtilja k " .
16.45 Naš gost. 17.00 Studio ob 
17.00. 18.00 Popoldanski koncert.
19.40 Minute z ansamblom in 
orkestrom pod vodstvom Jožeta 
Privška. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Č etrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.00 L iterarni 
večer. 21.40 Lepe melodije. 22.20 
Slovenska instrumentalna glasba.
23.05 L iterarn i nokturno. 23.15 
Paleta popevk in plesnih ritmov.

PETEK, 9. JU LIJA : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
9.20 Parada orkestrov. 9.40 
Slovenska umetna pesem. 10.15 
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.35 
Turis tičn i napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Po T a lijin ih  poteh.
12.10 Revija orkestrov in solistov.
12.30 Km etijski nasveti -  ing. 
Aleksander Hržič: Škodljivci na
kapusnicah. 12.40 S pihalnim i 
godbam i 14.05 Mladina poje. 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 „  V rtilja k " .
16.45 Z ansamblom Slavka 
Žnidaršiča. 17.00 Studio ob 17.00.
19.40 Minute z A lpskim  kvintetom .
19.50 Lahko noč, o troc i! 20.00 
Stop pops 20. 21.15 Oddaja o 
morju in  pomorščakih. 22.20 
Besede in zvoki iz logov domačih.
23.05 L iterarn i nokturno. 23.15 
Jazz pred polnočjo.

SOBOTA, 10. JU L IJA : Od 0.05 
do 5.00 N očn i zabavni radijski spo
red. 8.08 Glasbena matineja. 9.05 
Pionirski tednik. 9.35 Počitniški 
pozdravi. 10.15 Kdaj, kam, kako in 
po čem? 10.35 T uris tičn i napotki 
za naše goste iz tu jine. 11.03 Sedem 
dni na radiu. 12.10 Godala v ritm u.
12.30 Km etijski nasveti -  
ing. Jernej Ude: O lastnostih lesa.
12.40 Veseli domači napevi. 14.05 
S pesmijo in  besedo po Jugoslaviji.
15.45 ..V rtilja k ". 16.45 S knjižnega 
trga. 17.05 Na po ti v Colombo.
17.30 Gremo v k in a  19.40 M inute 
z ljubljanskim  jazz ansamblom.
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Radijski radar. 21.15 Za prije tno 
razvedrilo. 21.30 Oddaja za naše 
izseljence. 23.05 S pesmijo in ple
som v novi teden.

NEDELJA, 11. JU L IJA : Od 0.05 
do 5.00 N očni zab ivn i radijski 
spored. 8.05 Radhska igra za 
otroke. 9.05 Še pomnite,

tova riš i. . .  9.55 Vojaki, dober dan!
10.05 Iščemo popevko poletja.
11.00 Poročila -  Turis tičn i napotki 
za naše goste iz tujine. 11.20 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
14.05 Nedeljsko popoldne. 16.00 
Radijska igra. 19.40 Glasbene 
razglednice. 19.50 Lahko noč, 
o troc i! 20.00 V  nedeljo zvečer.
23.05 L iterarni nokturno. 23.15 V 
lučeh semaforjev.

PONEDELJEK, 12. JU LIJA : 
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in  zgodb. 9.20 Pesmice 
na potepu. 9.40 Vedre melodije.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.35 T u ris tičn i napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Za vsakogar 
nekaj. 12.10 Veliki revijski orkestri.
12.30 Km etijski nasveti -  dr. Franc 
Černe: Varovanje prašičev pred
boleznim i v poletnem času. 12.40 
Pihalne godbe na koncertnem odru.
14.05 Pojo amaterski zbori. 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 ..V rtilja k ".
17.00 Studio ob 17.00. 18.25
Zvočni signali. 19.40 Minute z 
ansamblom Franca Flereta. 19.50 
Lahko noč, o troc i! 20.00 Ce bi 
globus zaigral 20.30 Operni 
koncert. 22.20 Popevke iz
jugoslovanskih studiev. 23.05 
L iterarni nokturno. 23.15 Za 
ljub ite lje  jazza.

TOREK, 13. JU L IJA : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
9.20 Lahke note. 9.40 Slovenske 
ljudske v priredbah. 10.15 Kdaj, 
kam, kako in po čem? 10.35 
Turis tičn i napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Promenadni koncert.
12.10 Danes smo izbrali. 12.30 
Km etijski nasveti -  ing. Janez
Hribar: Novi tehnološki postopki 
skladiščenja sadja. 12.40 Po 
domače. 14.05 Kaj radi poslušajo.
14.40 Na po ti s k itaro. 15.45 
» V rtilja k " . 16.45 Spomini in pisma.
17.00 Studio ob 17.00. 18.00 
Koncert po željah poslušalcev.
19.40 Minute z ansamblom Toneta 
Janše. 19.50 Lahko noč, o troc i!
20.00 Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi 20.30 Radijska igra. 22.20 
Pota jugoslovanske glasbe. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Popevke 
se vrstijo.

SREDA, 14. JU LIJA : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori. 9.40 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.35 Turis tičn i napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Km etijski 
nasveti -  ing. Aleksander Hržič: 
Škodljivci in bolezni na čebuli.
12.40 Igrajo vam češke pihalne

godbe. 14.05 Ob izvirih  ljudske 
glasbene umetnosti. 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 „L o to  v rtilja k ". 16.45 
Sprehodi instrumentov. 17.00 
Studio ob 17.00. 19.40 Minute z 
ansamblom Latinos. 19.50 Lahko 
noč, o troc i! 20.00 Koncert iz 
našega studia. 22.20 S festivalom 
jazza. 23.05 L iterarn i nokturno.
23.15 Z jugoslovanskimi pevci 
zabavne glasbe.

SEVNICA
NEDELJA, 11. JULIJ: 10.30 

napoved in EPP I. del -  10.45 
N ikola Tesla -  naš znanstvenik 
svetovnega slovesa -  1204etnica 
njegovega rojstva) -  11.00 po
domače -  11.20 km etijski nasveti -
11.35 EPP II. del -  11.45 naš 
razgovor -  12.00 za vsakogar nekaj
— 12.30 Poročila -  12.45 čestitke 
in  pozdravi razgovor -  12.00 za 
vsakogar nekaj -  12.30 poročila -
12.45 čestitke in pozdravi 

SREDA, 14. JU LIJ: 16.00
napoved programa in EPP -  16.20 
tisoč in en nasvet -  16.30 poročila
-  16.40 po domače -  16.55 
obiskali smo delovni ko lektiv -
17.15 disko k lub brez imena -
17.45 hum orističn i ko tiček -  17.00 
zaključek programa disko klub  brez 
imena -  17.45 hum orističn i
ko tiček -  18.00 zaključek
programa

SOBOTA, 17. IU L IJ : 16.00
sobotni vrtiljak  (napoved in pop 
glasba) -  16.15 smejmo se -  16.20 
EPP -  16.30 poročila -  16.35 
svetujemo vam -  16.45 narodno 
zabavna glasba -  16.57 melodija za 
slovo

K INO  V  JULIJU
V  domu JLA  v R ibnici bodo ju l i 

ja vrte li naslednje film e: 8. ju lij 
»Bolnišnica", 10. in 11. ju l i j  »Pred 
m ilijon  le t i" ,  14. in 15. ju l i j  »Super 
F ly “ , 17. in 18. ju lij »Kitajska 
č e trt" , 21. in 22. ju li j »Kavboji",
24. in 25. ju l i j  » Idealist", 28. in 29. 
ju lij »T im on", 31. ju l i j  in 1. avgust 
»H itler iz naše ulice". Matineje pa 
bodo: 10. in 11. ju lija  »Kes", 17. in 
18. ju lija  »Krvoločni vo lk ", 24. in
25. ju lija  »Vesele zgodbe", 31. ju lija  
in 1. avgusta »Papagaj in njegova 
družina".

V  času od 18. 6. do 30. 6. 1976 
so v brežiški porodnišnici rodile: 
Agica Derenda iz Pokleka -  deklico, 
Karolina Boškovič iz Brežic Miše- 
la,- Vida Murene iz Lukovca — 
dečka, Marija Travnikar iz Brežine
-  Romana, Terezija K odrič  iz Bre
zovice -  dečka, Danica Regovič iz 
Male Jazbine -  dečka, Draginja 
Radjen iz Krškega -  Danijelo, Zden
ka Boldin s Čateža -  Andelka, Vida 
Lipej iz Bizeljskega -  Boštjana, 
Vesna Žagar iz Brežic -  Andreja, 
Slavica B latn ik iz Konskega -  
dečka, Ana Šoln iz Brestanice -  
deklico, Frančiška Jug iz Dobrave -  
deklico, Branka Petrač iz Brdovca -  
Gorana, Ana A n tonč ič  iz Gaberja -  
Petra, Danica H otko iz Župelevca -  
dečka, Dragica Majcen iz Prigorja -  
N iko lino, Jožica Toplišek iz Krškega
-  Polono, Silva Brajdič iz Leskovca
-  deklico, Andrejka Cerjak iz Tre- 
beža -  Srečka, Zdenka Planinc iz 
Sevnice -  Franca, Sonja Avsenak iz 
Senovega — Špelo, Milena Kuhar iz 
K riž  -  M irka, Tatjana Račič iz Bre
žic -  Andreja, Vanja Cvetkovič iz 
Dobove -  Romana, Dragica Huič iz 
Samobora -  Maria, Km etič Brigita 
iz VeL Doline -  dečka, Valerija 
L ipar iz Župeče vasi -  dečka, 
Marjana Povh iz Ribnice — Helenco.

V  BR E ŽIŠ KI BOLNIŠNICI SO 
U M R LI: K R C E L lC  Ana, kmetoval- 
ka iz Hrebine, stara 81 le t; ŠOŠKO 
Marija, obč. podpiranka iz Mostca, 
stara 84 le t; KEBEK Rudolf, upoko
jenec iz Prevrata, star 74 le t; PLA
N INC Jože, kmetovalec iz Bučerce, 
star 53 le t; SEČEN Marija, kmeto- 
valka s Sel, stara 77 le t; FEKONJA 
Marija, žena upokoj. iz Leskovca, 
stara 67 le t; REM IH Jožefa, druž. 
upokojenka iz Sevnice, stara 68 let; 
S A VN IK Marija, žena upokojenca iz 
S t  Grada, stara 69 le t; G ABRIČ 
Angela, žena upokojenca iz Rešta- 
nja, stara 64 let.

Obveščen Dolenjec 
bere

|D^LENJSKMJST]

Z A H V A L A

Po težki bolezni nas je v 56. letu sta
rosti za vedno zapustil naš dragi mož, 
ata, stari ata, sin, brat in stric

PIRC 
MATIJA

iz Podhoste

Iskreno se zahvaljujemo sovaščanom, prijateljem  in znancem, k i 
so nam v težkih trenutkih pomagali, darovali vence in cvetje in  se 
v tako velikem številu poslovili od njega in  ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo osebju pljučnega oddelka 
novomeške bolnice, k i je tako skrbelo zanj in  mu lajšalo bolečine, 
ter dr. Ž ivkoviču iz Straže. Iskrena hvala kolektivu gozdnega 
obrata Straža in tovarni zdravil Krka-TOZD kozmetika, pevskemu 
društvu iz Dol. Top lic, častiti duhovščini pa za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Angela, hčerka Fani z družino in drugo 
sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob nenadni in trag ičn i sm rti našega 
ljubega sina in brata

MARTINA 
REMUSA

sc iskreno zahvaljujemo vsem, k i ste nam v najtežjih trenutkih 
stali ob strani in njegov mnogo prerani grob zasuli s cvetjem in  
venci. Posebno zahvalo smo dolžni kolektivu SOP Kostanjevica za 
podarjena venca in vso pomoč, ravnatelju OŠ Ladu Smrekarju za 
tako prisrčne poslovilne besede in vsemu učiteljskemu zboru ter 
župniku. Še enkrat vsem prisrčna hvala z željo, da nam ostane v 
trajnem spominu.

Neutolažljivi: mama Malči, oče Martin, sestre Malči, 
Jožica, Marija, Tonika in Angelca ter brat Janez.
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IVAN
CANKAR

Hlapec Jernej in 
njegova pravica

Jer
nej je sedel na rob klopi, culo je položil na kole
na; voz se je stresel, zabobnelo je in zaškripalo, 
Jernej pa se je odkril in se je pokrižal.

»Blagoslovi, Bog, to poslednjo pot; v tvoje ro
ke polagam svojo pravico!14

»Kam ste namenjeni? “ gaje vprašal sosed.
»Na Dunaj.44
Vzdignili so glave, začudeni so gledali Jerneja, 

njegovo ponošeno, zaprašeno obleko, culo na ko
lenih in škornje na rami.

»PoČcmu na Dunaj? 44
»Do cesarja.44
Tedaj niso več gledali začudeni, temveč zasme

jali so se naglas.
»Razloži, sosed, razloži svojo zgodbo!44
In ko je pripovedoval zgodbo svoje pravice in 

svoje težke poti, so sc smejali tako veselo, kakor 
da bi poslušali pisano našemljenega komedijanta 
na semnju.

»Saj ne plešem pred vami, saj vam ne pojem 
pustih kvant!44 je rekel Jernej in je bil osupel ob 
njih prešernosti.

Zasmejali so se še glasneje.

»Zdaj pa še razloži, sosed, kako boš pri ce- 
saiju, kaj boš povedal in kako boš napravil; še to 
nam razloži, da bo vožnja vesela!44

»Kakšni ljudje ste, kje rojeni, odkod doma, da 
se smejete pravici kakor pijani dekli? Kateri je 
vaš Bog, da brijete norca iz njegovih postav? 44

Popotniki pa so bili zmerom bolj veseli in so 
strmeli v Jerneja kakor v semanje čudo. Njegov 
sosedje posegel v suknjo in mu je ponudil stekle
nico.

»Na žganja, sosed, da boš lažje govoril, zakaj 
nadvse prijetne so tvoje zgodbe!44

Jernej ni pokusil žganja in je molčal.
»Kaj se je zgodilo ljudem na zemlji? 44 je pre

mišljeval. »Ali so hlapci krivice in njeni pajdaši, 
da zasmehujejo pravico in jo žalijo v obraz? Ali 
pa so trpeli toliko krivico, da je prišlo obupanje v 
njih srca in ne verujejo več ne v Boga ne v posta
ve njegove? Smejo se, kakor da bi iskal deveto 
deželo in ne pravice, od Boga poslane in od ce
sarja potrjene!44

Odhajali so popotniki in so prihajali drugi, ki 
so govorili čisto tuj jezik; in ko je pogledal skozi 
okno in je bila zunaj svetla noč in je mesec sijal, 
je videl čisto tujo pokrajino. Zazdelo se mu je, da 
nima več tal pod nogami, da tudi opore ni vse 
naokoli; in v njegovo srce je segel čuden strah.

Vprašal je soseda, napol gosposko oblečenega 
človeka, k ije  dremal v kotu:

»Koliko je še do mesta, sosed, do cesarskega 
mesta? 44

Človek je odprl zaspane oči. pogledal je Jerne
ja, zmajal je z glavo in se je stisnil v kot.

»Ne razume!44 je pomislil Jernej. »In če bi ra
zumel besedo, bi ne razumel misli ne pravice, za
kaj drugi ljudje so na svetu, drugo postavo imajo 
in drugega Boga. -  T i, ki si moj Bog od malega in 
ki sem ti zmerom zaupal, ti se usmili mene, po
potnika, tvoje pravice žejnega!44

Strah ga je bilo samega in je sklenil roke na 
kolenih in je molil, da bi potolažil splašeno za
upanje.

Tako se je vozil ves večer in vso noč. Truden je 
bil, da ni mogel ganiti ne rok ne nog, daje komaj 
razločil še dlan pred očmi in da ni slišal več ro
potanja koles. In vse je bilo kakor hude sanje.

Neskončno mesto, do nebes bučeče, v vseh 
nerazumljivih jezikih govoreče -  sam strašni Ba
bilon! Kam bi se skril človek, kam bi pobegnil?

Jernej je taval po široki cesti: gradovi na obeh 
straneh, vozovi vse navzkriž, gneča tujih, mrko- 
gledih ljudi je hitela ter se prerivala kraj ceste, 
kakor da bi se bilo srečalo in zagozdilo dvoje 
večnih procesij. Koga bi vprašal, kako bi vprašal? 
S klobukom v roki je taval med njimi in sam je 
čutil, daje zablodil mednje, kakor daje bil zablo
dil golorok in bosonog ob peti maši pred veliki 
oltar.

Kje bi se ustavil, kako bi počival? Pred očmi 
se mu je zibalo, kakor da bi bil močnega vina 
pijan; ljudje so se mu zdeli hudo visoki, hodili so 
mimo s čudno dolgimi koraki, tako kakor švigne 
senca v kolobarju, in pustno so bili našemljeni. 
Tudi stopal je Jernej kakor pijan; noge so se mu 
šibile in so se mu opletale; život mu je klonil 
globoko k tlom in bal se je Jernej, da se ne zgrudi 
nenadoma na obraz.

Ceste ni bilo nikoli konca, nikoli procesije. 
Molil je in je prosil usmiljenja, toda tako se mu je 
zdelo, da je Bog čudno daleč, da ne slišijo nebesa 
molitve iz Babilona.

Dolgo je hodil, dalj ni mogel. Naslonil seje ob 
zid, klonil je z glavo in koleni. Ljudje so se zade
vali obenj, gledali so nanj; droben gospod z zlati
mi naočniki se je ustavil pred njim vprašal gaje v 
tujem jeziku in je šel, ker Jernej ni odgovoril. Pa 
je stopil nenadoma predenj velik človek v čudno 
pisani obleki, prijel ga je pod pazduho in ga je 
vodil.

»Kam? Kam zdaj? 44 je jecljal Jernej in je šel 
radovoljno z njim. »K cesarju me vodite, narav
nost k njemu, da bo hitro opravljeno; zakaj tru
den sem!44

Nič ni odgovoril vodnik, samo z rameni je sko- 
mizgnil; za njima pa je šlo mnogo ljudi, gledali so 
Jerneja in njegovo culo.

Pa sta prišla, Jernej in njegov vodnik, do velike 
liiše, stopila sta v veliko izbo. Tam so ga izpraše
vali, on pa jih ni razumel; in tudi oni ga niso 
razumeli in mu niso odgovarjali.

»Kaj bi se prerekali, kaj bi si pripovedovali in 
pravili^441 je rekel Jernej. »Ne poznamo se in se 
ne razumemo, nikoli se ne nismo videli in se tudi 
nikoli več ne bomo. Bog vas blagoslovi, meni pa 
nakloni svojo pravico! Dajte, da si malo odpoči
jem pri vas od te dolge poti, zakaj hudo sem 
truden in komaj še me nosijo te bolne noge; nato 
pa pojdem dalje, ker Bog noče, da ne pridem do

konca po tem velikem trpljerjju!44
Sedel je na klop, culo in škornje pa je položil 

na tla. Gledali so ga in so se mu smejali in ga niso 
več ogovaijali. Komaj pa si je malo odpočil in 
preden še se je vdal spancu, ki mu je legal težko 
na oči, so prišli, vzeli so mu culo in škornje in 
palico, tudi kamižolo so pretipali in preobrnili in 
so vzeli nož in denar: nato so ga vodili iz hiše in 
so ga posadili v čuden voz, ki je bil zaprt na vseh 
straneh, kakor ječa na kolesih.

»Kaj počenjate z menoj? Kam drži pot? 44 je 
vprašal tistega, ki ga je spremljal. Spremljevalec 
pa ni nič odgovoril in se tudi ozrl ni.

Strah je bilo Jerneja in prosil je v svojem srcu:
»Nehaj, o Bog, star sem in truden, polne žuljev 

in oteklin so že moje noge, ne zmorejo več te 
poti! Sam si odmeril mero trpljenja in bridkosti; 
meril si jo  z mojo močjo in se nisi zmotil; samo 
še eno klaftro si mi odmeril, nič več, in ne boš 
dopustil, da omagam, preden izpolnim tvojo za
poved! Daj, da zaslišim kmalu tvojo besedo, daj, 
da si kmalu odpočijem! Roke se mi tresejo, sluh 
mi odpoveduje, tudi vidim že slabo od same brid
kosti! Potolaži kmalu svojega hlapca Jerneja, da 
pride z veselim srcem pred tvoje obličje! Tistim, 
ki blodijo v temi in pljujejo na tvojo pravico, pa 
dodeli milost in spoznanje!44

Pripeljali so ga do druge hiše, vodili so ga , 
drugo izbo. Tja pa je prišel človek, ki je govoril 
Jernejevo govorico. Suhoten, dolg človek je bil, 
imel je tenko črno brado in naočnike, podoben 
je bil jezičnemu dohtarju.

»Kaj pa ti? 44 je pozdravil Jerneja neprijazno. 
»Odkod si in kaj počneš na Dunaju? Razloži po 
vrsti pa ne kvasi praznili besed!44

Jernej pa je bil ves vesel in potolažen.
»Pozdravljeni, gospod! Pozdravljene tudi vaše 

besede, kakor so bile neprijazne! Kdo bi ponujal 
roko človeku, ki ga nikoli ni videl in k ije  morda 
kontrabantar in razbojnik? — Jaz pa sem Jernej z 
Betajnove in sem prišel, da poiščem pravice tam, 
kjer jo  režejo lačnim!44

Visoko je privzdignil obrvi jezični dohtar in je 
poslušal ves začuden. Jernej pa je pripovedoval 
svojo žalostno zgodbo od začetka do konca.

»Tako, glejte, so me opeharili, tako so mi skri
vali pravico, ko sem žejen koprnel za njo! Jaz pa 
sem vedel, da je ne morejo skriti, da je nespa
metno njih početje, če mislijo upihniti sonce.
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Ivan iz Vidošičev
Čeravno Ivana Rusa po

znam le bežno -  za današnji 
portret tedna sva se pogovar
jala komajda dve uri v pri
jetni senci na njegovi doma
čiji na Vidošičih -  ga lahko 
upodobim. Od njegovih 
znancev sem bil slišal in tudi 
sam sem se prepričal, da je 
možakar razsoden, miren, da 
ga izdaja stopnjevana na
tančnost, razumna discipli
niranost, prijetna šegavost in 
ljubezen do dela.

*

Od kod vse te čednosti? 
Njegovi prijatelji trdijo, da je 
Rusov fant nekakšen otrok 
revolucije. Še preden je voj
na vihri prinesla v mimo in 
prijazno deželo ob Kolpi ne
mir, solze, strah, kri, ogenj 
in smrt, je dodobra spoznal 
delo v ,,hribih", na rodnem 
Boldražu. Sam pravi, da ni 
lahko iztisniti vsakdanjega 
kosa kruha iz podgorskih tal 
in ob težkem delu je kot 
fant večkrat razmišljal, kako 
bi lahko bilo, če bi se uresni
čile napovedi komunistov. 
In  ko je zapokalo tudi v nje
govi Beli krajini, ko je tudi 
sam okusil dobroto „rešite- 
ljev“, je  vedel, kam mora. 
Ker je bil razgleden in se ni 
ustrašil nočnih in nevarnih 
aktivističnih pohodov, so na 
njegov, še danes krepak 
hrbet, zadolžitve kar deževa
le. B il je poveljnik narodne 
zaščite, komandir ljudske 
milice itd. Tista leta je sko
rajda dobesedno spal vsako 
noč s puško. Bil je vedno 
pripravljen, kdaj bo po skri
tih in samo njemu znanih 
stezah prepeljal partizanske 
ranjence na varno. In  ko 
spomini v toplih nočeh raz
nežijo sicer trdnega moža, 
svoji zvesti družici rad reče: 
„Bilo je težko, toda za skup
no stvar bi še danes žrtvoval 
vse. . . “

Te besede niso naučena 
fraza. Ivan misli resno, saj še 
danes, ko so mu leta poda
rila čudovite sive lase in 
malce utrujenosti, rad sode
luje na proslavah in akcijah. 
Z  dvainsedemdesetimi leti je 
dovolj „mlad“, da se udeleži 
kakegfi sestanka in s svojo 
preudarno besedo prispeva k 
rešitvi težav. Resda ni več 
tako zagnan, kot je bil, a mu 
je tako kar prav. Sam pravi, 
da ga srčno veseli, ko vidi, 
da mladina stopa po njegovi 
poti. Ko je  pred kratkim  
dobil občinsko priznanje 
Osvobodilne fronte, so mu v 
šegave oči bojda stopile 
solze. Mož je že nekaj časa 
menil, da so nanj, na starega 
aktivista, pozabili, srebrna 
značka, plaketa in priznanje 
pa bodo sedaj od njega za
htevali, da bo še naprej, po 
svojih močeh seveda, sodelo
val pri akcijah v krajevni 
skupnosti, pri Zvezi borcev 
itd.

Belokranjec ne bi bil 
Belokranjec, če ne bi pove
dal kakšno o zemlji Rusov 
oče trdi, da lahko ena sama 
kmetija nahrani lačen bata
ljon. Zavoljo tega mu ni 
jasno, zakaj pri nas to ,.indu
strijo'‘ zanemarjamo. Pre
pričan je namreč, da je 
minula vojna dokazala, kaj 
pomeni dobra kmetija. 
Danes se mlad človek le 
redko odloči -  pri Rusovih 
so imeli osem otrok, na 
kmetiji pa je za zdaj ostal en 
sam -  za plug. Če pa se že 
odloči, vzame v roke svinč
nik in papir. Preračunava, 
piše in -  pogoltne ga indu
strija. In  zavoljo tega je Ivan 
nekoliko v skrbeh, obenem 
pa je prepričan, da bo nje
gova mladina slej ko prej 
ugotovila, kaj je prav in kaj 
ne. JANEZ PEZ EL J

Črnomaljski „Nikola Tesla”
Gabrijel Lumbar izumil generator brez drsnih kontaktov

Malokomu v Sloveniji je znano, da v Črnomlju v majhni hiši pri 
mostu v Loki živi in dela izumitelj, k ije  ne samo za Črnomaljce, 
temveč tudi za ljudi iz drugih krajev naše države iznašel marsikaj 
zanimivega in koristnega. Beseda je o Gabrijelu Lumbarju, ki ima 
doma svoj radioservis, v prostem času pa neprestano razmišlja.

K ot je znano, so dosedanji dinami 
za proizvajanje električne energije 
potrebovali za odvzem napetosti z 
vrtljivega dela rotorja  drsne kontak
te oziroma ko lekto r in  po njem 
drseče krtačke. S pom očjo spre
membe normalnega rotacijskega 
gibanja rotorja  v posebno vrsto giba
nja je Gabrijel dosegel prenos elek
trične napetosti z rotorja  na p ri
ključne kontakte brez kolektorja  in 
po njem drsečih krtačk. Ker p ri ob i
čajnem dinamu krtačke drsijo po 
ko lek to iju , nastaja pri tem iskrenje 
in napetostne izgube električne 
energije, poleg tega pa tud i motnje 
visokofrekvenčnega izvora, k i med 
drugim m otijo  radijske in televizij
ske aparate.

Gabrijel je nadomestil v rtljiv i 
ko lekto r in krtačke z dvema samo 
delno gibljivima, fiksno p rik ljuče
nima kontaktoma. To je dosegel s 
posebno vrsto mehanske konstruk
cije kompletnega novega dinama. 
Novi dinamo je uporaben tako za 
enosmerno, kakor tud i za dvo in 
večfazno napetost. Pri tem na 
dinamu n i potrebnih nobenih me
hanskih posegov, stvar je samo v ve
zavi magnetnih polov. Novi tip  
dinama potrebuje tud i manjše šte
v ilo  obratov in daje p ri tem teore tič 
no petkrat več e lektrične energije 
ko t dosedanji generator. Glede na to  
se lahko pri generatoiju za proizvod
n jo  električne omrežne napetosti pri 
enakem pretoku vode doseže z no
vim  dinamom vsaj še enkrat večja 
storilnost.

ZA FR K A VA N JE  
NA CESTI

5. ju lija  zvečer sta se na kolesih z 
motorjem  vozila po regionalni cesti 
Krško-Brestanica Aleksander Vaš in 
Jože Benko, oba iz Krškega. Pri 
Sotelskem ju  je dohitela z avtom 
Anica Zakšek iz Brestanice in  ju  ho
tela prehiteti. Fanta pa tega oč itno  
nista dovolila, ka jti začela sta pre
h itevati drug drugega. Da ne b i med 
cirkusom na cesti voznica koga za
dela, je  naglo zavila v levo, p ri tem 
pa trč ila  v breg in se prevrnila. . 
Fanta sta to  videla, pa jim a  n i b ilo  
mar. Pobegnila sta s kraja nesreče, 
vendar sta bila kmalu v rokah m ilič 
nikov.

SOD ZAMENJAL STAJICO -  
Da je iznajdljiva, lahko rečemo
o mamici iz Velikega Bana pri 
Šentjerneju. V odročnem kraju, 
kjer ni otroškega varstva, je
14-mesečnega sinka namesto 
rokam otroške varovalke zaupa
la kar staremu sodu. (Foto: 
Polde Miklič)

Od Mirne do Bostanja mrtve ribe
Je mirenska čistilna naprava kriva zadnjega pomora rib?

opozarjali sevniško občinsko upravo in i

Že v torek, 29. junija, so čla
ni sevniške ,.Ribiške družine he
roja Kolmana-Maroka*' z grozo 
ugotavljali množični pomor rib 
v reki Mimi vse od mirenske 
čistilne naprave navzdol. Pogi
njene so našli tudi velike ribe 
od metrskih sulcev in ščuk 
dalje. Pri mostu v Pijavicah je 
vodni tok odložil veliko koli
čino pomorjenih rib.

R ib ič i so zadevo p rijav ili na sevni- 
ški občinsk i upravi že predzadnji 
torek, ko so pomor prvič opazili. 
Žalostno je, ko t so nam v pone
deljek dejali r ib ič i inž. V inko  Šeško, 
V inko Podpadec in Darko Škoda, da 
nihče od pristo jn ih inšpekcijskih 
organov ni ukrepal. Ves m inuli 
teden je bila velika vročina, zato je 
odveč posebej poudarjati, kako so 
ribe smrdele. R ib ič i so v torek p ri
pravili očiščevalno akcijo. Upali so 
tudi, da bo nevihta, k i je visela nad 
dolino, v ponedeljek iz porečja do
kaj hudourniške Mirne stresla kaj 
več vode, da bi le-ta odnesla želost- 
ne trofeje. V tako onesnaženi vodi 
se ljudje zdaj ne kopajo in ne napa
ja jo  živine. Kopališče na M irn i v

Dolnjem Boštanju je pravzaprav 
edino kopališče Scvničanov in je 
b ilo  zadnje čase polno kopalcev. Do 
torka še ni b ilo  znano, kakšne stru
pene snovi, o č itn o  iz mirenske 
osrednje čistilne naprave, so povzro
čile tolikšen pogin rib  in onesnaže
nje vode.

A. 2

2RTVE MALOMARNOSTI 
LJUDI — Takšno žalostno po
dobo miru ob vodi je bilo v 
torek zjutraj mogoče videti 
marsikje že od Boštanja na
vzgor. Usmrajene ribe so dolžni 
počistiti ribiči, čeprav so krivci 
drugi. Na sliki: ena od žrtev po
mora rib pri Pijavicah. (Foto: 
Železnik)

K R IV D A  
N A  DRUGEGA . . .

Ko smo se v torek z jutra j p ri
b liža li osrednji m irenski č is tiln i 
napravi, se je iz kanala pod njo 
valila v M irno temnosiva brozga. 
Divje race so se m im o poziba
vale in sončile nad izpustom. 
Umazanija odteka po levem 
bregu in sc nizdol razliva čedalje 
širše. Pod železniškim mostom, 
kjer je curek brozge blizu leve 
obale, je še videti postrvi. De
lavca pri č is tiln i napravi se kar 
ne moreta načuditi, kako živo je 
tam. „M i že nc,“  je  odgovor na 
vprašanje, kdo „o p ija “  ribe. Pod 
Km etijskim  gospodarstvom Slo
venska vas (nad izpusti kanaliza
cije KPD Dob in LIP Pohorje) je. 
v vodi vse sivo, dno je podobno 
mesečevi površini. B ližn ji usluž
benci so ogorčeni, ker se v M irn i 
sploh ni več mogoče kopati, in 
žugajo: »Novinarji, .razmažite' 
že enkrat tiste Mirenčane, vidite, 
kaj spuščajo!"

A. 2.

Novi dinamo je uporaben ne sa
mo v vseli vejah elektrotehnike, 
temveč tud i v vesoljski tehniki, saj 
lahko deluje v brezzračnem prosto-

ru. Gabrijel ima p ro to tip  v velikosti 
2,6 KV  in 700 W že skoraj narejen, 
manjkajo mu samo še nekateri manj
ši detajli. Seveda je načrt že zdavnaj 
izrisan. V  bojazni, da mu izuma ne 
ukradejo, ga je že prijavil.

In  kaj pravi Gabrijel o sebi?
„O dkar pomnim, sc ukvaijam z 

izum iteljstvom. Predvsem so zani
mive moje antene za televizijski 
sprejem v odročnih krajih. Delujejo 
dobro brez dodatnih ojačevalcev in 
usmernikov. Iznašel in izdelal sem te 
dni tud i stroj za sušenje plasticiranih 
fotografij, k i je v ve liko pomoč 
fotografom , saj teh strojev vsaj na

Vlak ga j IB
Deček je hotel rešiti psa, 
pa ga je zadel vlak

Osamljeni ribiči so en teden 
nšpektorje

našem tržišču še ni dob iti. Največje 
težave imam, kot vsi m oji kolegi pri 
nas, s financiranjem svojih izumov. 
Denarja ni, pa tud i ustanov, k i b i me 
podprle, ne najdem. Velika škoda je, 
da dosti m ojih koristn ih izumov 
ravno zaradi denarja ostane pozab
ljenih. Upam, da se bo nekoč le 
obrn ilo  na boljše."

Prav ima Gabrijel, ko sc pritožuje.
V njegovi delavnici sameva veliko 
pozabljenih strojev in napol nareje
nih izumov, kjer jih  zaradi pomanj
kanja denarja ni mogel dokončati.

BOŠTJAN K R ZE

DOBRO O BISKANA  
„NO C NA KOLPI"

„N o č  na K o lp i"  je  v soboto, 3. 
ju lija , privabila v M etliko oko li 
2.500 obiskovalcev in nekaj m ilijo 
nov komaijev, ki jih  je s svojim na
stopom pregnal šele Tomaž Domi- 
cclj. Obiskovalcem jc bila všeč 
modna revija, na kateri so domača 
dekleta predstavila izdelke tovarn 
Beti in Kom et, Toni Gašpcrič pa del 
svoje osebne garderobe. S svojim na
stopom sta občinstvo navdušila pev
ka Maijana Deržaj in , .spremljeva
lec" Silvester M ihelčič. Za srbeče 
pete jc  poskrbel Henčkov ansambel.

Ribiči našli 
moško okostje
Domnevajo, da gre za 
Gregorja Riglerja, ki ga 
pogrešajo že od leta 

1973

Ribniški ribiči so našli 3. 
julija v potoku Tržiščica pri 
Ortneku okostje neznanega 
moškega. Tistega dne so 
čistili potok in njegova bre
gova, da bodo kasneje odlav- 
Ijali večje postrvi in jih  vla
gali v primernejše vode. 
Okoli 18. ure so našli v stru
gi potoka okostje in o najdbi 
obvestili postajo milice.

Doslej je ugotovljeno, da je  to  
okostje neznanega moškega. 
Domnevajo, da so to posmrtni 
ostanki Gregorja Rigleija, roje
nega leta 1933, ki je izg in il ne
znano kam že 16. septembra 
1973. Takrat je bila tu precejšna 
poplava. Potok Tržiščica, k i je  
siccr plitek, je b il takrat globok 
oko li 2 m.

Raziskava posmrtnih ostan
kov še vedno traja. Ko bo kon
čana, bomo o njenih ugo
tovitvah poročali.

J. P.

Navezanost na psička je 
13-letnega Francija Lebna iz 
Sevnice domala stala življenje. 
Fant je 3. ju lija  v domačem kra
ju  prečkal železniško progo 
Krško-Zidani most. Ne na pre
hodu, temveč kar tako. Ko je b il 
fan tiček že na drugi strani, je za
gledal za seboj psička, k i je 
obstal na tir ih . Vtem  je tu d i že 
slišal vlak.

Franci n i pomišljal, temveč je  
skočil nazaj na progo, da b i rešil 
psa, vtem pa je iz  smeri Krškega 
že pripeljal brzec. Lokom otiva je 
otroka zadela v rame in ga 
odbila. Pri padcu seje fant hudo 
poškodoval, največ po glavi. 
Takoj so ga prepeljali v brežiško 
bolnišnico, tam pa so ga napotili 
v Zagreb.

V O Z N IK  PA TAK! . . .
V  nedeljo dopoldne se jc  v hudi 

v roč in i več sto ljud i h ladilo na 
metliškem kopališču. V e liko  je  b ilo  
tu d i parkiranih avtomobilov, med 
n jim i pa je predstavljal oviro V iator- 
jev tovornjak NM 2 0 9 -8 9 . Vozn ik 
je  pustil ključe pri vodji gostišča, 
zato je ta iskal med kopalci izkuše
nega voznika, k i b i znal kamion pre
makniti.

Eden se je ponudil in se lo t il 
menevriranja, da bi spravil tovornjak 
s parkirišča, vendar je z zadnjim ko -’ 
lesom t rč il v avto Antona Zupana iz 
Potoka in g l porin il še v t r i druge 
parkirane avtomobile. Po trčenju je 
..izkušeni vozn ik " naglo izginil, last
n ik i avtomobilov pa imajo za
23.000 din škode.

KARATE
V  N O VEM  MESTU

Budokai k lub  Novo mesto obve
šča vse interesente, da je  v okviru 
svoje sekcije ustanovil k lub  za kara
te in  ostale borilne športe. Treningi 
bodo v športni dvorani Marof vsako 
sredo in petek od 19. -  21. ure. 
Treninge za vse kategorije občanov 
od cicibanov do odraslih bo vodil 
d ip lom irani trener za borilne vešči
ne Semso Se Ilič, glavni inštrukto r pa 
bo dr. Emin Topič.

USPEH DOLENJSKIH  
F ILA TE L IS TO V

Pred nedavnim je bila v Sloven
skih Konjicah V. republiška fila te li
stična razstava pionirjev, katere seje 
udeležilo tud i pet dolenjskih klubov 
in krožkov, kar predstavlja več kot 
polovico sodelujočih.

Iz Krškega se je predstavilo 17 
mladih razstavljalcev, za svoje delo 
pa so prejeli 1 zlato plaketo in 3 
srebrne ter 13 d ip lom , iz Kostanje
vice 3 (3 diplome), iz Novega mesta 
8 (srebrno plaketo in 7 d ip lom ), iz 
OS Grm 3 (bronasto plaketo in dve 
d ip lom i) in iz Kočevja 14 razstav
ljalcev, ki so prejeli 2 zlati, 3 srebr
ne, 2 bronasti plakati in 7 diplom.

Vsi ti podatki govore, da zavze
majo dolenjski fila te lis ti v sloven
skem merilu vidno mesto. .V  letu 
1975 so bila kar tr i dolenjska dru
štva med najboljšim i desetimi: 1. 
Krško, 4. Kočevje in 8. Novo mesto.

A N D R I J ARKO

DOBRA PRIREJA — Gospodar Franc Špiler s kravo Muro in nje
nimi trojčki, od katerih tehta vsak po 25 kilogramov. (Foto: J. 
Teppey)

Prvi trojčki v hlevu
Redek dogodek pri Špilerjevih v Župeči vasi

„Dveh teličkov smo se nade
jali, na tri pa niti pomislili 
nismo, saj v dvaidvajsetih letih, 
odkar sem tukaj poročena, še 
nismo doživeli kaj takega,“ je 
razlagala kmetica Ana Špiler iz 
Župeče vasi pri Cerkljah. Med
tem je njen mož Franc pripeljal 
iz hleva na dvorišče rekorderko 
Muro in njene trojčke, ki so ve
selo poskakovali naokoli.

..Sedemletna Mura je majhna kra
va, zato smo b ili to liko  bolj presene
čeni nad n jenim i tro jč k i, je  še 
naprej pojasnjevala gospodinja. 
„D an pred porodom jc tr ik ra t p ri
tekla na dvorišče, ko t b i prosila, naj 
jo  rešimo bremena. Med napajanjem 
smo jo  večkrat to laž ili, naj potrpi, 
saj ne bo več dolgo tra ja la  Glavo je 
naslanjala na vsakega, k i je prišel v 
njeno b liž in a "

Potem jc prišla sobota, 26. junija. 
Čeprav so pričakovali naraščaj v 
hlevu šele čez štirinajst dni, so Spi- 
Icijcv i tis to  noč bedeli in pazili na 
Muro. V  nedeljo ob pol štirih zjutraj 
je prišel na svet prvi te liček, za n jim  
drugi in na veliko presenečenje sina 
Janeza in drugih domačih nato še 
tre tji. Vse je šlo po sreči.

Novico so vsi veseli sporočili sinu 
Branku, ki je pri vojakih v Makedo
n iji. Tudi sina Andreja, k i je končal

prvi le tn ik  kmetijske šole, so z 
novico zelo razveselili. Najbolj se je 
razveselil • te ličkov trina js tle tn i 
Fonzi, k i jih  s sosedovim Milanom 
prenaša oko li v naročju kakor 
ovčke.

Odkar imajp p ri Špilerjevih 
tro jčke v hlevu, prihaja k njim  veli
ko obiskovalcev. Vsak b i j ih  rad 
videl še na lastne oči. Dva dn i po 
tem redkem dogodku, je krava p ri 
sosedu povrgla dvojčka, prav tako 
potomca bika Frcdija.

JO ŽIC A  TEPPEY

KONJSKE D IR K E
V  ŠENTJERNEJU

V nedeljo ob 14. u ri bo v 
Šentjerneju spet živahno: doma
č i k lub  za kon jski šport bo p ri
redil tradicionalne dirke kasačev 
iz številnih slovenskih krajev, na
stopili pa bodo tud i domači 
galoperji te r č lan i klubov iz 
Celja, L jubljane in Maribora, ki 
bodo tekmovali v preskokih in 
šolski ježi. Nastopil bo tud i do
mačin Jože A n tonč ič , k i je na 
nedavnem derbiju s kob ilo  Peli v 
Beogradu zasedel od lično  2. 
■mesta

Šentjernej vabi vse prijatelje 
konjskega športa na prijeten 
izlet in obisk prireditve!

MELODIJE JUŽNE AMERIKE — Narodni glasbi Južne 
Amerike bomo lahko prisluhnili v petek, 9. julija, ob 20. uri 
v novi športni dvorani. Nastopala bo svetovno znana skupina 
LOS MAGICOS PARAGUAYOS. Skupina je na svojem go
stovanju po Sloveniji požela vsa priznanja. Skupino lahko 
primerjamo z našimi najboljšimi narodnozabavnimi 
ansambli.
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Odkar so Nov jmeščani s prispevkom vseh
delovnih ljud i novomeške občine prišli do nove
ga športnega objekta -  velike športne dvjran
,M arot" v Novem mestu, se je v metropoli
Dolenjske zvrstilo lepo število pojnembnih
športnih in ku ltu rn ih  prireditev. Spomnimo se
samo na rokom etno srečanje Jugoslavija
Islandija, košarkarsko Jugoslavija — Kuba,
državno prvenstvo v latinsko ameriških plesih in
nazadnje še na 30-jubilejno državno prvenstvo v
športni gimnastiki, ki je bilo na programu zad
njo ju lijsko soboto in nedeljo Ravno tej prire
ditvi, ki je bila krona letošnjih prireditev v tem
lepem večnamenskem objektu v središču Nov
ga mesta, nameravamo v nadaljevanju posvetiti
nekaj več besed

OD ŠTUKLJA DO CEKARJA IN M LAD IH
TELO VADK

Proslavljenemu olim pijcu, Novomesčanu in
častnemu občanu Novega mesta Leonu Štuklju,
ki živi danes v Mariboru, se pred več kot 50 leti
ko je Novo mesto bilo dejans.-o središče |ugo 
slovanske moške orodne telovadbe, n iti sanjalo 
ni, da bo metro|>ola Dolen|ske, ki se je v zadniih 
desetih letih gospodarsko in kulturno izredno 
razvila, sposobna gostiti več kot 200 najboljših 
telovadcev in telovadk iz vseh naših bratskih 
republik in avton jm nih  pokrajin. V lepem 
športnem objektu so se torej srečali |iotomci 
naših velikih telovadcev Leona Štuklja, Miro 
slava Cerarja, Nataše Šljepice — Bajin in drugih, 
ki so več ko t eno desetletje nosili na prsih 
državni grb iri se borili za čast svoje domovine.

Da je Novo mesto dobilo kandidaturo za 
organiziranje 30. državnega prvenstva v športni

gimnastiki, gra velika zasluga tudi prizadevnim 
novomeškim športnim delavcem z Ružo Kova
čič na čelu, ki so s tem, da vzgajajo obetaven 
mladi rod telovadk, postavili tud i temelje za 
prireditev, ki je bila odlično pripravljena in 
lahko služi za zgled, kaj vse lahko naredi dobro 
uigran strokovni štab amaterskih športnih delav 
cev.

Na prireditvi v Novem mestu smo imeli čast 
pozdraviti svetovnega in olimpijskega zmago
valca Miroslava Cerarja, ki je doživ?l valik 
aplavz, ko je podeljeval odličja svojim mladim 
naslednikom na njegovem najbolj priljubljenem 
orodju — konju z ročaji. ,,Zadnji rom antik" na 
konju z ročaji je z zadovoljstvom ugotovil, da v 
Jugoslaviji raste mlad in obetaven naraščaj, ki se 
želi prib ližati kakovostnim n.stopom Mira v 
Muenchnu, Dragi, Tokiu, Mehiki in drugje. Žal 
nam je bilo, da med več kot 2.000 gledalci 
nismo pozdravili še Leona Štuklja, ki je bil zal 
služben.j zadrzan in je organizatorjem poslal 
telegram ter jim  zaželel veliko uspeha. Za mla 
de, ki vidijo v teh dveh naših o lim pionik ih 
svetel vzgled, bi bil to edinstven doživljaj, ki ga 
bi združili z vsem tistim  lepim, kar so dva dni 
doživljali v Novem mestu med gostoljubnimi 
prebivalci Dolenjske

O D D O LZITEV  MESTU IN SVOJIM ZVESTIM 
NAVIJAČ EM

Novomeške telovadke Maja Dokl, Jasna 
Dokl, Lea Moro, Vanja Požar, Nataša Kočevar, 
Romana Jeršin in druge, ki so zrasle pod skrb- 
n :m vodstvom Ruže Kovačič, so se v zadnjih 
letih uveljavile širom |jo naši domovini in tudi v 
svetu, saj so bile med zmagovalci na mediteran
skih igrah v A lž iriji dalje na balkanskih igrah v 
Plev n j in Ankari, na državnih prvenstvih v 
Zagrebu, Zemun.i in nazadnje v Novem mestu. 
Dekleta so torej obredla lop del sveta, vendar so 
se doma le malokdaj pokazala. Zato jih je gnala 
posebna želja, da nastopijo pred domačimi gle 
dalci. Želja se jim  je izpolnila, predstavile so se 
v najlepši luči. Koj)ica naslovov in najrazličnej
ših od lič ij ne pomeni za telovadke to liko , kot 
to, da so gledalci uživali v njihovih spretnostih, 
lepih izvedbah in gracioznosti, ki uvršča šport 
no gimnastiko med športe, ki so in še bodo 
navduševali.

K lepemu vzdušju v šport n i dvorani so torej 
prispevali svo| delež tako telovadci in telovadke,
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kot tudi gledalci, ki so pokazali veliko mero 
objektivnosti, saj so pozdravili vsak uspešen 
nastop, pa naj je šlo za domačo telovadko ali 
mladeniča in mladenko iz Kumanova, Bara, 
Drokuplja ali od kod drugod.

Oh koncu morda še beseda o organizatorjih. 
Brez materialne in moralne pomoči skupščine 
občine Novo mesto, ki je bila pokrovite lj te p ri
reditve, dalje delovnih kolektivov tekstilne to
varne „N ovoteks", tovarne zdravil ,,K rka", 
tovarne oblačil „ Labod" in vseh drugih prire
ditev prav gotovo ne bi uspela tako, kot je; 
vsem gre zahvala, posebno pa prizadevnim po
sameznikom, ki niso varčevali s trudom.

S. DOKL 
Foto: S. PAVIŠIČ
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Tako je postala ta postaja 
sr )di gozdov, k i se zdi kot igračka iz pisanih 
kcm nitih  in lesenih delcev, pripeta na strmo ze
leno pobočje doline, če zreš nanjo z nasprotne
ga višavja, neizčrpen, prvinski okv ir mojega

j  prvega otroštva.
*

i Živali

Od nekdaj imam rad živali. Nekateri sodijo, 
da je to  pravzaprav pogojeno drugo z drugim: 
če veruješ v ljudi kljub neštetim razočaranjem 
in jih  imaš navsezadnje rad, imaš rad tud i živali, 
se pravi predvsem nekatere, tiste, človeku naj
bližje in najzvestejše in obratno. Prav gotovo je 
temeljna črta te nagnjenosti človeku že priro je 
na, saj je kot družbeno b itje  pa v boju za obsta
nek nujno in življenjsko povezan s sočlovekom 
koc tud i z živim in na videz m rtvim  svetom, ki 
ga obdija . Če so zlasti v najnežnejših otroških 
letih vzgojni vplivi, ko otrokova z vsakim dnem 
razvijajočo se zavest in izkušnja prav vpija vsako 
besedo, kretnjo, barvo, ob-is, predmet, prem i
kanje, svetlobo in senco p.: igro med njim i, na 
spodbujanje te prirojene rčgnienosti praviln i in 
zdravi, .k temu pa še m očno podprti s prav bo
gatim okoljem, potem skladen ra jvc j človekove 
duševnosti in njegovega življenjskega nazora o 
tem in v tem smislu tako rekoč ne more izosta
ti.

Prvi koraki in prva doživetja so bila na „pro- 
stranem" postajnem dvorišču, ki ga zapira viso
ka, za otroške oči v nedogled visoka, navpična 
skalna stena, ki kot da zraste iz samih tal. Da so 
napravili na pobočju doline pod cesto prostor 
za postajo, so morali graditelji seči globoko v 
njegovo skalnato nedrje, pa je tako nastalo to 
ostenje; na njem je videti še nešteto vtisov raz
stre liln ih vrtin . Sprva smo se čud ili, odkod ven
dar vse te pravilne in enako globoke vdolbine v 
skalovju, kot bi kdo iz njega izluščil posebno 
dolge, svaljkaste školjke ali kakšne podobne 
mehkužce, kakor smo si pač z otroško pametjo 
razlagali. Ko smo mogli že doum eti, kaj je vrta l
ni sveder, ki se prav polagoma zajeda v trdo 
skalo pod udarci velikega in težkega kladiva, ki 
ga spretno vihti močan človek, so nam razložili, 
kako to  gre. Ivan Bizjak, Primorec z Banjšic do
ma, ki je b il miner prav na rožnidolskem odseku 
gradnje proge, z največ opravka prav v tem ska
lovju, pa je po dograditvi proge ostal kot kret- 
n ik na postaji v Rožnem dolu, nam je rad razla
gal, kako je m inira l. Sprva sta se mi zdeli v vsej 
pripovedi najbolj im enitn i zagonetni besedi 
„ fo je r "  in ..brenčon". ki sem ju, zlasti drugo, 
do kraja razvozlal šele v gimnaziji, ko sem se
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začel u č iti nemščine. Prej sem dostikrat prem i
šljeval in ugibal, kaj vendar naj bi to pomenilo
— ,,brenčon". Znabiti so m islili na brenčanje 
drobcev po zraku, pa so opozarjali na nevar
nosti, češ, že ..brenči", Še danes se nasmehnem 
sam pri sebi, če zaslišim, ko kje v b liž in i razstre
lju je jo, zateglo vpitje : „ fo je r " ,  kmalu zatem pa 
še „b renčon" — „das Feuer-ogenj." brennt 
schon-gori, že gori, prižgano je " -  pa hkrati 
pomislim , da najbrž dostikra t tis ti, ki k rič i, ne 
ve natanko, odkod zlasti drugi vzklik in kaj 
pravzaprav pomeni.

Na dvorišču smo se srečavali tud i s prvim i 
živalmi in si nabirali izkušnje z njim i. S prvo 
muco sem se sicer igral in jo vlekel za rep že v 
svoji posteljici. Znabiti je bila to  tista mačka, ki 
jo je oče v prvi jezi, ker je vnovič ukradla v 
kuhinji z mize meso, na dvorišču obesil na brzo
javni drog in jo ustrelil z vojaško puško manli- 
herico, ki jo je po vojni še nekaj časa imel. Po
zneje sta mi z mamo večkrat pripovedovala o 
pridn i mački, ki je bila pri hiši, ko sem bil do
jenček. Najraje ie spala pri mojem vznožju, vča
sih pa kar z menoj na vzglavju; sčasoma se jima 
je zdelo, ko t da me je ..prisvojila", pa me varuje 
in greje.

Pri hiši v Rožnem dolu pa niso bile samo 
muce, nekaj časa tud i ljubka psica Sava, mešan-

ka jazbečarke in špiclja, marveč so se vrstile 
tud i manj domače živali, ki jih  je v ob ilju  ponu
jal b ližnji gozd krog in krog postaje. Zdaj je 
pohajkoval po kuhinji jež, ki ga je prinesel oče, 
ko ga je kje spotoma pobral, sebi in  o trokom  v 
uk in zabavo, precej pa tud i zato, da je v nasled
njih nočeh pohrustal ščurke, ki so se zadrževali 
po top lih  špranjah štedilnika. Ko je jež opravil 
to koristno delo in ko je postal ponoči že pre
več nemiren in zvedav, ga je oče spet vrnil ma
teri naravi. Veverice, zdaj posamič, zdaj v parih, 
so bile tako rekoč naši stalni gosti. Še celo, ko 
je srednji brat to liko  odrastel, da je mogel pleza
t i  po drevju, pa tudi na visoke, vitke smreke, ki 
so imele prve veje visoko od tal, na katerih so 
veverice največkrat gnezdile. Iz številnega o tro 
škega krdela na postaji se je on v umetelnosti 
lova na veveričji zarod najdlje povzpel. N ekoli
ko je popustila njegova vnema, ko ga je veverica 
pogumno ugriznila v prst, ko je segal v gnezdo 
za njenim i m ladiči. Ostali, ki smo ga pod smre
ko zaverovano in občudujoče spremljali, ko se 
je vzpenjal na drevo in ko je segel v gnezdo, pa 
nestrpno čakali, da uzremo nove veveričke, smo 
zaslišali njegov krik, nakar je zdrknil po deblu k 
tlom , ko t bi b ilo  namiljeno. Preden nam je uteg
n il razložiti, kaj se je zgodilo in zakaj takšna 
naglica, smo vsi prestrašeni pred nečim nezna
nim in pretečim stekli iz gozda; šele na doma
čem dvorišču, kjer smo se č u tili spet varne, 
nam je mogel še vsem zadihanim in z zadnjimi 
odsevi strahu v očeh pokazati krvav prst in glo
boko, tanko rano od ostrega veveričjega zoba 
sekalca.

Druge krati smo b ili brezmejno srečni in ve
seli, ko se mu je posrečilo iz gnezda, iz razmero
ma lahko dosegljivega dupla na nizkem, kriven- 
častem gabru privleči na dan pet mladičev, pet 
sivkastih cmokov z belim i lisicami na noskih in 
košatim i repki. H itro smo si jih  porazdelili in 
poh ite li z n jim i domov na postajo, misleč, da so 
veveričke. Brat, ki je mogel edini to  že preso
d iti, se je sicer čud il, ker so bile živalce nena
vadno sive in tud i nekako drugačne v primerjavi 

^z rjavim i veveričkami, ki smo jih  imeli že nekaj
krat pred očm i. Pa smo se sprijaznili z m islijo, 
da so to pač veverice neke druge vrste. Kot d ru 
ge krati smo jih  brž zarotniško odnesli na pro
strano podstrešje in zapovrstjo v takn ili v večjo 
kletko, kjer so imeli mehko in toplo ležišče na 
starih cunjah; brat jim  je prinesel v p litv i skode
lic i mleko, ki ga je izprosil pri mami, ona pa je 
tako in tako vedela, da gre spet za kakšno žival
sko zgodbo.

Lahko si je m isliti, kako smo b ili drugo ju tro  
presenečeni, ko smo brž pohite li k našim veveri

čkam, pa ni b ilo  v kletk i nobene. Kam so le 
izginile, kdo nam jih  je ukradel? Kaj pa, če jih 
je pohrustala kakšna muca? Kje pa, saj ne more 
v kletko, sama odpreti vratc pa tudi ne zna! 
Kmalu pa se je vse razjasnilo: oče, ki je imel 
tisto noč službo, je kmalu prišel z novico, da so 
ponoči vlaki povozili kar tr i polšje mladičke, ki 
so se kobacali prek tirov . Seveda, to  so b ili 
polhi, ne pa veverice, se nam je posvetilo. O č it
no se niso hoteli sprijazniti z ujetništvom, kot H 
so se navadno veverice, če jih  je že doletelo; 
kdo ve, kako so se izm uznili skozi reže kletke, 
preplezali odprto podstrešno okence, se spustili 
po hrapavem zidu na tla, nakar jih  je zvabil prek 
železniških tirov  najbližji gozd.

Še marsikatera druga živalca je kakšne dneve 
gostačila pri nas. Oče je prinesel tudi preplaše
nega in črnogledega lisjačka, ki ga je d iv ji lovec 
s Pribišja ujel, ko je popred pokončal lisico ma
ter. Dan, dva se je divjaček kujal v kotu, kjer so 
mu pripravili bivališče, ni se dotakn il nobene 
hrane, od časa do časa tiho, presunljivo zacvilil, 
nakar ga je oče vrn il lovcu. Spomnim se tudi 
sove, ki je čez dan dremala na palici, ki jo je 
oče nekako p ritrd il na steni kuhinje, pa le red
ko zamežikala z velik im i, okroglim i rumenimi 
očm i. Dolgo kajpak ni mogla ostati v ujetništvu, 
le to liko , da je oče z nami vred zadovoljil svojo 
radovednost in raziskovalno žilico, nakar ji je 
zvečer na stežaj odprl okno pa je sproščeno 
prhnila v prostost. Razne p tič ice  pevke pa grlice 
so se tako rekoč vrstile v večji ali manjši kletki 
in nas m imo drugega razveseljevale s svojim 
žvrgolenjem in gruljenjem.

Med vojno in v prvih letih po prvi svetovni 
vojni, ko so bile velike težave tud i z osnovnimi 
ž iv ili, so naši starši prav tako kot drugi napolnili 
hlevček, ki jim  je b il na voljo. Vsako leto so 
zredili enega do dva prašiča, v hlevu je bila tud i 
koza mlekarica in v kurn iku številne kokoši pod 
vodstvom in varuštvom ponosnega petelina; ta 
je moral svoj harem zlasti pravočasno opozoriti 
na nevarnega in zvitega kragulja. Kakšen kragulj 
je domala vsak dan priplaval z razprostrtim i k ri
li iz svojih odmaknjenih zavetišč na Peščeniku 
pa se nato neutrudno vrtel nad njo v strpnem 
pričakovanju, da se bo kakšna putka, ki jih  je 
sicer na dvorišču mrgolelo, to liko  odmaknila pri 
iskanju priboljška, da se bo mogel brez skrbi 
spustiti nanjo kot točno  merjena raketa. Kozo 
je navadno pasla stara mati, očetova mati, pre
prosta viničarka iz Slovenskih goric, ki je po 
vojni živela z nami, na nasipih pod postajo, kjer 
je z leti, odkar je stekla proga, že pognala dovolj 
gosta in sočna trava, in po grmičevju na železni
škem svetu v oko lic i postaje.

TRPLJENJE
RADOSTI

Težko bi pričakovali, da bodo mladi in stari 
kdaj našli pevca, ki bo znal pritegniti oboje- 
strano zanimanje, vendar je tak pevec — imenu
je se Charles Aznavour. Majhen mož nenavad
nega obraza, za katerega ne moreš reči, da je 
grd, a tudi, da je lep, ne; mož, ki mu glas drhti 
od strasti in bolečine; človek, ki mu je pretek
lost zapisana v srce z dvema močnima rezoma, s 
postati nekaj in b iti nekaj. Charles Aznavour je 
tis to slavno ime povojnega francoskega šansona, 
ki je med prvim i preskočil zaprti krog šansona 
kot francoske narodne specialnosti.

„N ič  več ni francoske pesmi, italijanske ali 
angleške pesmi; so samo dobre pesm i!" pravi 
sloviti Francoz v intervjuju za Melody Maker. 
Aznavour je namreč osvojil tako angleško ko t 
ameriško publiko, prodrl je v angloameriški 
svet, za katerega je veljalo, da je sam sebi za
dosten, vsaj kar se zabavne glasbe tiče. Pred 
dvema letoma, ko je prvič nastopil v značilnih 
prostorih, kamor se sicer upajo le pop in rock 
pevci, na stadione in v velike dvorane, je bil 
viharno pozdravljen. Samo v Ita liji je na en sam 
koncert prišlo 30 tisoč mladih.

Toda za energičnim, veselim, razigranim in 
družabnim Charlesom Aznavourjem, za galant
nim gospodom, ki se domače giblje v visoki 
družbi, se skriva Aznavour delavec.

..Pisanje je trp ljen je ," p ra v i.,,V ideti je lahko, 
ko je opravljeno, toda med pisanjem je grozno. 
In pisanje sovražim."

Tako govori Aznavour, ker ve, ko liko  ur dela 
je za n jim ; ker ve, ko liko  pesmi je že napisal, 
ko liko  besedilo lahko pomeni za dobro pesem. 
Zato, ker ve, da je glasba jezik, razumljiv vsem 
ljudem.

stav gre v desettisoče, saj so samo opero „ Evgenij 
Onjegin" Čajkovskega postavili na oder že 
1926-krat. Tudi med baleti je na prvem mestu 
Čajkovski, ka jti „  Labodje jezero" je b ilo  prika
zano že 1335-krat.

Predstave „Bolšoj teatra" si je lani ogledalo 2 
m ilijona 699 tisoč ljudi, za 2150 sedežev v 
„B o lšo ju " in 6000 v kremeljski kongresni palači 
pa je nenehno povpraševanje za ..vstopnico več".

Dvorana ..Bolšoj teatra" je dolga 30 in široka 
31 metrov, oder pa je v obeh smereh le za pol 
metra krajši. Tako obsežno sceno lahko obvladu
je le usklajen inženirski in tehnični sklop naprav. 
Žarometi, ki osvetljujejo oder, imajo skupno 
moč dva tisoč kilovatov, na dan pa porabi 
„ Bolšoj teater" to liko  električne energije, ko liko r 
je je potrebno za osvetlitev mesta s sto tisoč pre
bivalci.

Zapišimo še, da v ..Bolšoj tea tru " porabijo na 
leto 120 tisoč metrov blaga za kostume in sceno
grafijo. Kostumov izdelajo šest tisoč, baletniki pa 
potrebujejo dvanajst tisoč parov baletnih čevelj. 
Za tekoče potrebe „Bolšoj teater" veliko zasluži 
z vstopnino, k ljub  temu pa dobi na leto od 
države 1 5 m ilijona rubljev dotacije.

Za gledališko umetnost vnet mecen Urusov si 
je dokaj prizadeval dob iti pravico za ustanovitev 
moskovskega teatra; slednjič mu jo je 28. marca 
1776 le dala carica Katerina II.

Š tiri leta zatem so postavili leseno zgradbo in 
jo po b ližn ji u lic i poimenovali gledališče „Petrov- 
sk i". Do 1825, ko so na istem mestu zgradili 
velik zidan Ta lijin  hram, je ..Petrovski" dvakrat 
pogorel. Zidan je stal slaba tr i desetletja, dokler 
ga nišo 1853 upepelili ognjeni zublji.

Obnovili so ga tr i leta pozneje in odtlej ..Bolšoj 
teater" (bolšoj pomeni po rusko velik) kljubuje 
zobu časa v vsej klasicistični ve lič in i, katero 
simbolizira Apolon, ki nad osmimi vhodnim i 
stebri vodi na vajetih trovprego.

Na začetku je štel ko lektiv ..Bolšoj teatra" 1 $ 
ljudi, pol stoletja kasneje 52, dandanes pa je to  
največji umetniški kolektiv na svetu, saj združuje 
nad tisoč umetnikov in še dvakrat to liko  drugih 
delavcev. Operna skupina šteje 74 solistov in 166 
članov zbora, baletna skupina 246 plesalcev, v 
orkestru pa igra 251 glasbenikov.

V dveh sto letjih  seje v „Bolšoj tea tru ", ki si je 
pridobil svetovni sloves zlasti z operno skupino, 
zvrstilo oko li 700 oper in baletov. Število pred-
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DOLENJSKI LIST

ram ob ogiuiinnsEm
Sobota zjutraj. Hladno za ta čas, a od prvih 

sončnih žarkov obsijano ju tro  je počakalo marsi
katerega tabornika na avtobusni ali železniški po
staji širom po Sloveniji. Iz nekaj več ko t štiride
set krajev, raztresenih po vseh enajstih področjih 
naše ožje domovine, so se taborniki v tem ju tru  
odpravljali v Ljubljano in od tam s posebnim vla
kom proti Novemu mestu na republiško srečanje 
tabornikov.

Vožnja je bila za nekatere precej dolga, a ver
jetno za marsikoga zelo zanimiva, saj je b ilo  veli
ko takih, ki so b ili prvič namenjeni, da nekaj dni 
preživijo v metropoli Dolenjske.

Letošnje že tradicionalno srečanje slovenskih 
tabornikov je pripravila republiška konferenca 
Zveze tabornikov Slovenije. Taborniki so prežive
li š tiri prijetne dni, za nekatere tudi naporne dni 
v šotorih, ki so jih  razpeli na starem kamp prosto
ru pri Stadionu bratstva in enotnosti v Novem 
mestu. Murne, medvedke in čebelice, najmlajše 
člane te vzgojne mladinske organizacije, pa so 
organizatorji varno zaščitili pred vremenskimi 
presenečenji in jih  nastanili v Dijaškem domu 
Majde Šilc v Šmihelu.

Ko so se mladi v prvih popoldanskih urah do
bro namestili eni v šotorih, drugi v sobah dijaške
ga doma, se je razlegel glas piščalke in vzklik 
„Z b o r" . To je pomenilo, da se je pričelo letošnje 
republiško srečanje tabornikov. Iz več ko t petsto 
mladih grl se je razlegla jugoslovanska himna, ob 
kateri je za štiri dni tabornica iz ekipe odreda 
Gorjanskih tabornikov iz Novega mesta dvignila 
zastavo.

Dobrodošlico vsem udeležencem in gostom — 
med n jim i je bil tud i predsednik Zveze taborni
kov Slovenije tovariš Zdravko Krvina — je pred 
zborom zaželel prof. Marjan Dobovšek, dolgo
letni taborniški delavec in nestor dolenjskega ta
borništva.

S te kratke slovesnosti je skupina tabornikov 
odnesla venec v vežo herojev v Novem mestu in 
se poklonila spominu na vse tiste, ki so žrtvovali 
svoje življenje za svobodo.

Ko je bila uvodna slovesnost končana, se je 
pričel odvijati program, katerega bistvo so b ili 
republiški mnogoboji za posamezne starostne ka
tegorije. V teh mnogobojih taborniki preverjajo 
svoje znanje iz orientacije, lokostrelstva, signali
zacije kurjenja ognjev, prehoda prek minskega 
polja, streljanja z lokom in zračno puško, postav
ljanja in podiranja šotora, prve pomoči in iz d ru
gih spretnosti, s katerim i se taborniki vključujejo 
v pripravljanje na splošni ljudski odpor in družbe
no samozaščito. To pripravljenost so taborniki

dokazali ob nedavni katastrofi, ki je prizadela 
prebivalce Posočja, ko so takoj po nesreči uč in 
kovito in nesebično priskočili na pomoč prizade
temu prebivalstvu z vsemi svojimi šotori in ostalo 
taborno opremo in znanjem.

Prvi dan je bilo na programu lokostrelstvo. Na 
pomožnem igrišču ob stadionu je pet tar£ kar 
vabilo tekmovalce, naj poženejo vanj po dve seriji 
puščic. Marsikateri bralec se bo začudil in ob tem 
pomislih kaj pa nam je potrebno to  v današnjem 
času? Že iz davnine, ko je človek uporabljal še 
kameno orožje, se je ohranilo vse do danes. Malo
ne po vsem svetu so preprosti narodi uporabljali 
lok kot orožje za boj in lov. Doma je še danes v 
rokah mnogih Indijancev prav tja doli do Ognjene 
zemlje, v rabi je sredi A frike, uporabljali so ga 
Indijc i in razni mongolski narodi. Kot Idvsko 
orožje ima lok med svobodnimi lovci večkrat ve
čjo ceno ko t puška, saj ne plaši živali s pokom. 
Po svetu imajo tud i že posebna lovišča, ki so na
menjena lovcem z lokom. K ot športno orodje je 
lok malone povsod po svetu izredno priljub ljen, 
saj vidiš izstrelek-puščico leteti, nato pa se ustavi
ti v tarči, česar pa pri puški ne moreš.

Tudi med taborniki je že mnogo navdušenih 
lokostrelcev; lok jih  spremlja na taborjenjih, izle
tih  in drugih akcijah. S tekmovanji v lokostrel
stvu pa taborniki želijo, da bi se lokostrelstvo še 
bolj uveljavilo v taborniških vrstah. Morda bo 
kdo med njim i pozneje, ko bo postal lovec, raje 
odložil puško ter jo zamenjal z lokom. Tudi med 
slovenskimi lovci jih  je nekaj, ki pravijo, da je 
moderna puška nasproti slabotni d ivjačin i že ne
pošteno orožje in le z lokom v rok i bi imel č lo 
vek še pravico stopiti v lovski revir.

Ko sem na igrišču, s katerega je bil prek Krke 
prelep razgled pro ti Novemu mestu s kapitljem  v 
ospredju, povprašal Damjano Vodovnik iz odreda 
Dobre volje iz Ljubljane, kaj jo  privlači pri loko
strelstvu, mi je odgovorila: „Vsak šport ima svoje 
privlačnosti. Privlačnosti lokostrelstva pa so zna
ne vsakomur, ki je kdaj držal lok v roki. Poleg 
zadovoljstva, ko zadeneš tarčo, t i nudi lokostrel
stvo m ir in tišino, kakršno težko najdeš v drugih 
športih.

Z lokostrelstva sem odhajal, ko so prve ekipe 
že nekajkrat preluknjale kroge, ki so b ili nepo
sredno v bliž in i kroga, ki prinese ekipam največ 
točk. Odšel sem pogledat še najmlajše tabornike, 
murne, medvedke in čebelice, k i so ravno zaklju
čevali svoje ustvarjanje na risalnih listih, saj so 
morali še pred večerjo prenesti na papir kak vesel 
dogodek, ki so ga doživeli v taborniški organizaci
ji. Nekateri so pravi umetniki.

Večer so najmlajši izpo ln ili s spoznavnim veče
rom. Nekaj več ko t dvesto štirideset tis tih , ki še 
niso izpoln ili dvanajst let, je napolnilo prostor, 
kjer so se ekipe oziroma tekmovalci iz posamez
nih krajev predstavili s pesmico, recitacijo in po
dobnim , značilnim  za njihov kraj. Istočasno so 
sovrstnikom iz drugih krajev podarili razglednico 
domačega kraja in skromen ročni izdelek, ki so 
ga naredili med letom. Živžav murnov, medved
kov in čebelic je prekinil šele mrak, k i se je pre
h itro  spustil nad Novo mesto.

Nedelja zgodaj zjutraj. Taborovodja, tis ti, ki 
ima piščalko v rokah ter z njo usmerja dnevni red 
bivanja, je za marsikaterega tabornika ta dan pre
h itro  zapiskal s piščalko in oznanil vstajanje. Po
sebno za tiste, ki so malo dalj časa potegnili prej
šnji večer v noč ob tabornem ognju na stadionu. 
Nekaj m inut je trajalo, da so se taborniki pre
budili ter z ju tranjo telovadbo razgibali zaspane 
ude. Sledilo je umivanje in zajtrk. Komaj so po
spravili zadnji grižljaj, že je po zvočniku b ilo  sli
šati: „(Ekipe številka 17, 19, 21 naj pridejo vriso
vat kontrolne točke v karto . . In začela se je 
nova panoga mnogoboja — orientacija.

V taborniški organizaciji se že zgodaj začnejo 
pripravljati na življenje v naravi, v kateri bi se 
brez kompasa in drugih topografskih pripomo
čkov lahko kaj kmalu izgubili. Že najmlajši, se 
prav dobro orientira jo v naravi. Murni — tako pri 
tabornikih označujejo kategorijo predšolskih 
o trok — iščejo po potn ih znakih ter z navijanjem 
vrvice po poti zaklad. Malo starejši, ki se imenuje
jo medvedki in čebelice, iščejo že na bolj zahtev
ni progi lisico in uporabljajo pri tem tudi kompas 
in opis poti in ne več vrvico kot najmlajši. Tabor
niki, stari nad dvanajst let, pa si morajo sami vri
sati s pomočjo podatkov, ki jih  dobijo  v začetku 
tekmovanja, v specialko pot, po kateri bodo ho
d ili ta dan.

Sledil sem ekipo odreda Severnega kurirja iz 
Slovenj Gradca, ki je, ko t so mi kasneje povedali, 
proti prvi kontro ln i točk i malo zamudila, tako da 
je imela nekaj m inut zaostanka. Zaostali smo tudi 
za to, ker je b ilo  ob poti to liko  vabljivih jagod. 
Naprej je šlo brez zastojev od kontrolne točke do 
kontrolne točke in po dobrih dveh urah smo za
gledali spet tabor. Tu je ekipa opravila še posled
njo nalogo iz topografije, uredila skico terena s 
prejšnje kontrole ter pregledala ostale rešene na
loge, ki jih  je opravljala na progi. Kar odahnili 
smo se vsi skupaj, ko smo vse lepo urejeno na 
cilju oddali.

Komaj je b ilo  to za nami, že je prišla na cilj 
prva ekipa čebelic iz odreda Črnega teloha iz

Murske Sobote. Povprašal sem jih , kako jim  je šel 
od rok lov na lisico. H itro  so mi vsi hkrati h ite li 
pripovedovati: ,,Iskali smo lisico, našli pa lisja
ka." Potem so mi razložili, da je bil na koncu 
proge tabornik, ne tabornica, torej iz tega -  lisjak!

Taborniki so po kosilu postavljali in podirali 
šotore in signalizirali, mlajši pa so tekmovali za 
nagrado Pionirskega lista. V signalizaciji se tabor
n ik i preizkušajo v prenašanju sporočil z zastavica
mi, piščalko in svetilko. Tokrat so tekmovali z 
zastavicami. Zastavice so kar švigale po zraku in 
prenašale iz ene strani stadiona na drugo sporoči
lo, sestavljeno iz šestdesetih znakov. Slaba m inu
ta in znaki so b ili sprejeti s pom očjo zastavic, za 
katere me je bilo strah, da se bodo zapletle zaradi 
neutrudnega mahanja..

V ponedeljek zjutraj so se pred dijaškim do
mom ustavili avtobusi, ki so potem tabornike od
peljali v Kočevski Rog, na Bazo 20. Vsi udeležen
ci srečanja so si poleg Novega mesta ogledali tudi 
to  bazo, iz katere so vodite lji OF med narodno
osvobodilnim bojem vodili hrabre borce od zma
ge do zmage.

Po tem kratkem izletu se je pričel tekmovalni 
del srečanja. Tekmovanja so obsegala premago
vanje ovir ter nadaljevanje postavljanja in podira
nja šotorov. Ta, zadnja disciplina je za tabornike 
najbolj zanimiva. K lin i in palice so med postavlja
njem kar leteli po zraku točno na določeno me
sto. Še platno čez in že je šotor stal! Pogledamo 
na uro: nekaj več ko t dve m inuti. „ A li je mogo
če? "  se sprašujem. Prav nič več se ne sprašujem, 
kako je tabornikom  ob zadnjem potresu uspelo 
čez noč postaviti za skoraj tr i tisoč prebivalcev 
streho iz platna nad glavo.

Ko je bil šotor postavljen, so ga sodniki oceni
li. Vsaka guba, vsak premalo ali narobe zabiti ko
liček in drugo vpliva na oceno sodnikov. Sledi 
obrtni postopek: podiranje in zlaganje šotora.

Ko so starejši taborniki zaključevali postavlja
nje šotorov, so medvedki, čebelice in murni imeli 
pravo maškarado. Za maškarado so si v popoldan
skem času izdelali maske. Ko liko  lepih mask in 
dobrih zamisli za malo denarja, saj so bile večina 
narejene iz škrniclov in časopisnega papirja!

Torek zjutraj. Prehitro je napočil čas slovesa in 
zaključek tekmovanja ter republiškega srečarija 
tabornikov. Še panogi z žogo sta na vrsti in mladi 
taborniki se bodo poslovili od prijetnega mesta, 
ki jim  je nudilo gostoljubje. Po tekmovanjih j je 
bila razglasitev rezultatov, podelitev priznanj naj
boljšim, spuščanje zastave, himna in vzklik iz pre
mnogih grl: ,,Na svidenje prihodnje le to !"

F. MERELA



Nad Vranjem, vasjo pod kopastimi hribi, ki 
skrivajo Sevnico in do lino Save, se dviga nekaj 
nad štiristo metrov visoki A jdovski gradeč. Strm, 
s treh strani težko dostopen hrib ko t nekakšna 
naravna trdnjava že dolga stoletja bdi nad zaselki. 
A jdovski gradeč navdihuje ljudi z legendami; o 
njem so se spletle številne pripovedi še znatno 
prej, preden je arheolog zasadil svojo lopato, da 
bi znanstveno raziskal, kaj se skriva pod zemelj
sko površino.

Ljudje v oko lic i vedo povedati dosti legend: o 
tem, da je na Ajdovskem gradcu zakopano zlato 
tele, ali o tem, da se pod kamenjem skrivajo silne 
dragocenosti, ki jih  še niso odkopali, da so Ajdje, 
velikani, v davnih časih zgradili svoje hiše na tem 
težko dostopnem hribu, pa o tem, da se še vedno 
vračajo in od časa do časa prestrašijo slučajnega 
popotnika, ki jim  prekriža pot, in drugo.

Legenda je eno, resničnost je nekaj drugega. 
Verjetno pa je prav legenda napeljala ljud i k 
temu, da so na Ajdovskem gradcu začeli iskati 
sledove nekdanjega človekovega bivanja. Res je 
Ajdovski gradeč nad Vranjem eno prvih arheo
loških najdišč v Sloveniji: bil je med prvim i, kjer 
so se načrtno lo tili izkopavanja. Ivan Anton 
Zupančič, profesor poetike in retorike na celjski 
gimnaziji, je leta 1818 izdal kn již ico Ausflug aus 
C illi nach Lichtenvvald (Izlet iz Celja v Sevnico), 
v kateri opisuje odkritje  stare naselbine na 
Ajdovskem gradcu. Takole pravi:

..Spomladi 1811 je nekaj kmetov pri iskanju 
polžev prekopavalo na samotnem, strmem in z 
grmovjem ter podrastjo poraslem griču v kraju 
Podvrh. Vrh hriba je p rekrit z ruševinami podrtih  
stavb. Prav razločno se da o d k riti oboke. Prostor 
imenuje tukajšnje podeželsko ljudstvo ajdovska 
hiša. Pri svojih potovanjih po notranjeavstrijskih 
pokrajinah, naseljenih s Slovani, sem ugotovil, da 
to  ljudstvo v svojem jeziku rado imenuje R im lja
ne Lah ali A jd  (Ita lijan oz. pogan). Kakor je prva 
oznaka naravna, tako mora druga zahvaliti svoj 
izvor temačnemu veku zgodnjega srednjega veka. 
K jerkoli sem zadel na tako poimenovanje, sem 
zasledil večinoma tud i ostaline iz obdobja rimske 
vladavine. Tudi tukaj je pripeljalo naključje 
omenjene deželane na rimski sarkofag . .  ."

Ta zapis, ki sodi med prva pisana slovenska 
starinoslovska poročila, opisuje natančno naj
dene sarkofage ter njihovo pot v sevniški grad. 
A vtor je tud i znal že nakazati možen čas nastan
ka te naselbine, nastale po njegovem v rimskem 
času.

starokrščanska 
■ ■ ■

Za tem prvim izkopavanjem v začetku 19. sto
letja jih  je do današnjih dni sledila še cela vrsta — 
slovenskih in tu jih  arheologov. \/sako izkopava
nje je prineslo nova odkritja , tako se je spreminja
la podoba o vedenju tega najdišča. Tem eljito pa 
so se lo tili izkopavanja starokrščanske cerkve na 
Ajdovskem gradcu po letu 1970 pod vodstvom 
dr. Petra Petruja, ravnatelja Narodnega muzeja v 
Ljubljani. Pri tem delu pomagajo raziskovalci 
Institu ta za prazgodovino in predzgodovino pri 
univerzi v Muenchnu.

Plod modernih arheoloških raziskovanj je se
danje poznavanje Ajdovskega gradca, za katerega 
lahko že povsem z gotovostjo trd im o, da pred
stavlja najbolj popolno starokrščansko središče v 
naših krajih in mu v slovenskem in celo širšem 
prostoru ni moč najti ustrezne primerjave.

Nastanek in konec naselbine sta nejasna in tudi 
z izkopaninami podrobno nedokazljiva. Zametke 
naselitve dokazuje najdba že za železno dobo, 
vendar pa teh najdb iz tretjega stoletja ne more
mo povezovati s starokrščanskim središčem. 
Danes arheologi menijo, da je ta odročna na
selbina nastala konec četrtega stoletja, to  je v 
času, ko se je rimski svet podiral. Izkopana plast 
žganine in oglja dokaj zgovorno priča o nasilnem 
propadu naselbine v šestem stoletju, se pravi v 
času, ko so Slovani že prodrli v Vzhodne Alpe.

Trdnjava ali naselbina je bila obdana z obzid
jem, širokim  60 do 80 cm, ponekod okrepljenim 
do enega metra. Postavljeno je b ilo  na živo skalo 
in je bržkone imelo pet stolpov. Vhoda v trdn ja
vo sta bila ugotovljena dva: ob vzhodnem in 
zahodnem stolpu. Trdnjava je v obsegu merila 
139 x 66 metrov. Vse to kaže, da je bil Ajdovski 
gradeč utrjeno pribežališče in da je b ilo  name
noma postavljeno na tako težko dostopen kraj iz 
varnostnih razlogov, zaradi lažje obrambe.

V notranjosti utrdbe je osrednje mesto, prav 
na vrhu, zavzemala bazilika, velika 13,65 x 7,60 
metra. Južno pred cerkvijo je bila pokrita  lopa za 
neposvečene. Na nekoliko nižji terasi je bila zgra
jena cerkvena stavba z vgrajenim sedežem za 
škofa in daljšim sediščem za duhovščino. Ob njej 
je bila postavljena krstilnica s šesterostranično 
krstilno kotanjo. Jugovzhodno od bazilike je 
stala stanovanjska stavba.

Posebno vrednost tej spomeniški celoti daje v 
spodnji cerkvi odk riti škofov sedež in pa tudi 
ostanki krstilnice, ki pričata o pomembnosti tega 
starokrščanskega središča. Po dosedanjih znanih 
dokum entih ni bil znan obstoj škofije na A jdov
skem gradcu; mogoče je dvoje: ali je bil na 
gradcu samostanski kompleks, katerega opat je 
imel pravico krščevanja, ali pa je škof iz Celeje 
občasno deloval tudi na Ajdovskem gradcu. 
Okrog trdnjave so bila tudi grobišča, najbolje

raziskano je grobišče na ledini Grič, kjer je bil 
edini ko liko r to liko  zložen dostop v naselbino.

zlato tele 
in okostnjaki

Taka je torej verjetna resnica. Toda ali se je za 
ljudi, ki žive po bližn jih  vaseh pod Ajdovskim 
gradcem, resnica zdaj kaj spremenila? Ne, še 
vedno je zanje resnica legenda in tudi znanstvena 
izkopavanja, !<i se nadaljujejo iz leta v leto, p ri
hajajo do njih bolj ko t poletna možnost za zaslu
žek. Ob nošenju težkih veder peska po strmem 
bregu, ob napornem kopanju po dopoldanski 
pripeki — se enostavno ne zanimajo za odkritja . 
N jim  zadoščajo legende, ki so jih  slišali od staršev 
ali od babic.

Dom inik Krevelj, kmet iz Vranja, je vsa leta 
izkopavanj delal ko t delavec: „Naša vas je odroč
na in ob km etiji ne bi mogel vsak dan daleč v 
dolino v službo. Vsak dinar pa prav pride in sem 
zato z veseljem pomagal pri izkopavanjih. Pravijo, 
da bodo tud i letos kopali, spet bom šel pomagat. 
Nazadnje smo kopali jeseni 1974; spominjam se, 
da smo delali takrat, ko je bil že mošt. Kakšne tr i 
tedne smo delali. Vse je b ilo  zaraščeno, kamen se 
je že krušil in smo ga morali u trd it i z malto. Saj 
ne rečem, delo je bilo manj naporno ko t vsako
dnevno garanje na km etiji, vendar pa vseeno ni 
b ilo prije tno nositi težka vedra v breg. Spomi
njam se, da so odkopali tud i nekaj okostnjakov: 
imeli so presenetljivo močne, bele zobe.

Na tem hribu je od nekdaj nekaj bilo, o tem so 
govorili ljudje tod  okoli, še preden so prišli arheo
logi. Ko sem bil majhen, nisem bil n iko li na 
Ajdovskem gradcu. Julija in avgusta je tam 
ogromno modrasov, pa se nisem bal le kač . . . . "

Cilka M linarič pa se spominja: „M o j stari oče
— živel je 95 let — je tud i kopal na Ajdovskem 
gradcu, ker ga je zanimalo, kaj je gori. Še pred 
prvo svetovno vojno je izkopal grobnico. Stari 
ljudje so nam govorili, da je na hribu zakopano 
zlato tele. To pomeni, da je gori še marsikaj vred
nega pod zemljo. Že prej so ljudje včasih hodili 
kopat, ampak zlatega teleta do danes še niso 
odkrili. Tudi arheologi ga še niso odkopali, ker so 
doslej prekopavali bolj drugo stran hriba. Zlato 
tele, vedo povedati ljudje, je zakopano v drugo 
stran.

ajdje’so gradili
Marija V rtačn ik, 64-letna kmetica, živi najbolj 

visoko v hrib in najbližje ruševinam na A jdov
skem gradcu. Njen oče je postavil hišo iz kam
nov, ki so se valili po hribu. Na vejah jih  je zvle
kel v dolino. V gospodarskem poslopju se še lepo 
vidi kamen z vklesanima znamenjema z gradca.

..Obrambni stolp je deloma tudi na moji 
zem lji," pravi Marija. „Veste, stolp je zato, da so 
se Ajdje bojevali v dolino, ampak na tej strani še 
niso raziskovali, veste.

Ljudje so včasih veliko govorili, kaj vse je b ilo  
na tem hribu. Marsikaj je tudi v resnici b ilo ! Meni 
so stari ljudje pripovedovali, da so bile na hribu 
cerkve, ki so jih  zgradili A jd i, velikanski ljudje. 
Samo taki so lahko znosili tis to  težko kamenje v 
strm breg. Eden od kmetov je pri rigolanju — 
včasih so b ili tam gori vinogradi — naletel na 
človeške kosti in lobanje. Nas, otroke, je bilo 
strah. Še danes si ne upam sama na gradeč, n iti 
podnevi ne. Saj ne da bi me bilo  strah, samo 
nekako neprijetno se počutim  . .

O Ajdovskem gradcu kroži cel kup pripovedi, 
ki jih  ve Marija V rtačn ik. Kot mnogi drugi ve 
tudi ona povedati, da je na vrhu hriba zakopano 
zlato tele, silno dragocen zaklad. ,,Pred desetletji 
je neki kmet našel celo nekaj kovancev iz starih 
časov, pa ni zanje dobil ničesar, ker so ga ogolju
fali. Veste, včasih so pripovedovali, da je vhod do 
zlatega teleta skozi vrata v ogromno klet, a teh 
vrat do danes ni še nihše našel. Lahko pa jih 
bodo, če bodo še naprej vztrajno iska li!"

Kako se ljudska bajanja pretvarjajo v resno pre
pričanje, kaže tud i praznoverje v teh krajih. Tudi 
o tem nam je povedala Marija V rtačnik. Ker so 
ljudje pač spletali zgodbe o kamnih na vrhu 
hriba, so povezali najdene kosti in pripovedi o 
A jd ih v vražo, da na hribu rado straši. Še nekaj 
let nazaj naj bi ljudje, če bi jih  pot zanesla v tis ti 
konec hriba, zagledali prikazen — velikega č lo 
veka s črn im  klobukom . Kdo ve, kako stara je ta 
vraža? Morda ima svoje korenine že v času, ko je 
starokrščanska naselbina nasilno propadla?

*  *  *

Čeprav žive domačini pod Ajdovskim gradcem 
zvečine še v legendah, kadar nanese beseda na 
staro zgodovino te naselbine pa resnica le prodira 
do njih. Z njo pa tudi zanimanje za domačo pre
teklost, ponos nanjo. Ajdovski gradeč je obogatil 
naše poznavanje propada antike pri nas. To je bil 
čas, ko so se naši predniki začeli naseljevati v teh 
krajih, in prav to obdobje je b ilo  najbolj zavito v 
temo. Raziskovanje izkopanin z Ajdovskega 
gradca nam bo gotovo osvetlilo ta tako malo 
znani del narodne zgodovine.

ZGHim M  
IN IIGENDA



Nenavadna so pota usode, ki so Staneta Stare
šiniča, enega od šestih otrok kmečke družine s 
Preloke v Beli krajini, privedla od doma tik  meje 
s Hrvaško na drugi konec naše domovine oziroma 
še naprej, čez mejo v Trst, kjer z najmočnejšim 
orožjem malega slovenskega naroda z umetniško 
besedo vliva pogum in moč našim rojakom, da 
kljubujejo pritiskom  in ohranjajo enotnost, 
narodno zavednost, svojo ku ltu ro  in jezik.

( „ Neverjetno je, kako vnet, naravnost fanatičen
, borec za slovenstvo postane človek, ki mora de

lati v takšnih okoliščinah, kakršne so pri nas v 
Stalnem slovenskem gledališču v Trstu. V letih, 
ki sem jih  preživel v tem kolektivu in v tej sre
dini, sem postal pravi zagrizeni nacionalist. V to 
človeka prisili stalna vsakdanja borba za obstanek 
slovenstva," se je razvnel umetnik, katerega živ
ljenje je že 25 let najtesneje povezano s Stalnim 
slovenskim gledališčem iz Trsta.

..Takoj po d ip lom i na ljubljanski akademiji 
sem odšel v Trst in upam, da bom tu dočakal 
tud i upokojitev. Čeprav sem prepričan, da bi 
imel ko t igralec v domovini boljše delovne raz
mere, bolj lagodno življenje in konec koncev tudi 
boljšo plačo, sem trdno  odločen, da bom ostal v 

H  Trstu. Res, ko t sem rekel, človek tu postane za
grizen hacionalist. Tukaj sem na braniku sloven
stva!"

Da je b ilo  tržaško slovensko gledališče že od 
nekdaj branik slovenstva, to italijanskim mrač
nim silam tako v preteklosti ko t danes ni po volji. 
Fašisti so 1920 požgali slovenski Narodni dom v 
Trstu, kjer je delovalo gledališče, vendar so Slo
venci v Ita liji že prve dni po osvoboditvi Trsta 
spet obnovili delo gledališča. Od takrat naprej pa 
se tržaški slovenski gledališčniki otečajo z več
jim i ali manjšimi težavami, katerim , v nasprotju z 
gledališči v m atični domovini, niso vzrok prepiri 
v ansamblu in okrog repertoarne po litike , marveč 
stalno pomanjkanje denarja, ker italijanska vlada 
ne izpolnjuje svojih obveznosti. Pred kratk im  se 
je kriza v SSG zaostrila do kraja: uprava je sporo
čila, da nima več sredstev, da bi lahko gledališče 
delovalo. Nastopil je čuden položaj, saj je bila 
uprava gledališča na strani svojih ..delavcev", se 
pravi igralcev in tehničnega osebja, tako da ti 
p ro ti svojemu ..delodajalcu" niso mogli n iti 
štrajkati. V n jihovi zahtevi, da gledališča ne 
pustijo zapreti, jih  je uprava podprla. O d ločili so

-  se za korak, ki naj bi vso italijansko in slovensko 
javnost opozoril na nevzdržno stanje Stalnega 
slovenskega gledališča v Trstu: zasedli so Slo
venski ku ltu rn i dom, kjer ima poleg drugih slo
venskih organizacij svoj sedež tud i gledališče. 
„T o  je tako, ko t bi delavci zasedli tovarno," je 
pojasnil Starešinič.

V boju za njihove pravice so jih  podprli tud i 
italijanski sindikati. Skoraj mesec dni je bil Slo
venski ku ltu rn i dom zaseden. Noč in dan je bil 
dom zaklenjen, noter so pustili prihajati le novi
narje in delegacije raznih strank in društev, ki so 
jih  podpirali v njihovem boju. .,To je višja oblika 
boja ko t štrajk; mi nismo imeli p ro ti komu štraj
kati, ker je bil naš ,gospodar' oziroma .deloda
jalec', se pravi naša uprava, z nami. Z zasedbo 
doma smo opozarjali italijansko vlado, naj izpolni 
svoje obveznosti. Občina, pokrajina in dežela so 
svoje obveznosti do SSG redno izpolnjevale, le 
vlada se tega trmasto otepa; vlada bi morala pri
spevati 60 odstotkov letnega proračuna našega 
gledališča, toda o tem noče nič slišati in se iz
govarja na vse mogoče načine," je pojasnjevat 
položaj, v katerem se je znašlo njegovo gledališče. 

| f  V Rimu se branijo, češ da v enem mestu ne more
ta b iti dve stalni gledališči, da ni zakona o tuje 
govorečih gledališčih v Ita liji in podobno.

„R eč i moram, da so občina, pokrajina in 
dežela do nas zelo korektni. Oni so nam celo dali 
jamstvo, da smo na račun denarja, ki nam ga dol
guje vlada, lahko pri bankah najemali kredite, da 
smo sploh lahko imeli predstave. Pri tem pa smo 
se tako zadolžili, da nam banke ne morejo več 
dajati kreditov. Res žalostno, da se mora edino 
stalno tuje govoreče gledališče v Ita liji otepati s 
takim i težavami. Morda pa je do tega prišlo prav 
zato, ker ima naša manjšina v Ita liji edina svoje 
stalno gledališče. Gotovo to  ni po volji ostankom 
mračnih italijanskih sil, ki so že 1920 s požigom 
slovenskega Narodnega doma in z uničenjem 
našega gledališča jasno pokazale, kakšen je njihov 
odnos do slovenske manjšine.

Vendar mi ne bomo k lon ili. Ne moremo ve
deti, kakšen bo konec, toda trdno smo odločeni, 
da bomo še naprej zasedali Slovenski ku ltu rn i 
dom ," je p rib il Starešinič.

Od takrat, ko sva se s Stanetom Starešiničem 
pogovarjala na dvorišču starega črnomaljskega 
gradu, kjer se je ustavil na poti na obisk domačih 
na Preloki, so se grozeči oblaki nad SSG v Trstu 

H  vsaj malo razkadili, vendar se stanje dokončno še 
ni uredilo. Dežela Furlanija-Julijska krajina je za
gotovila, da bo gledališču omogočila, da bo do 
konca izpeljalo to sezono in začelo prihodnjo, in 
tako nase prevzela neizpolnjene obveznosti vlade. 
Vendar se bo gledališče znašlo v podobnem po
ložaju tudi po počitn icah, če vlada medtem ne 
bo dokončno uredila statusa Stalnega slovenske
ga gledališča v Trstu.

..V id ite, za marec in april nismo dobili cele 
plače, za maj sploh n ič. Ne moremo delati. Anga
žirani smo le za devet mesecev na leto, tako smo 
tud i socialno in pokojninsko zavarovani le za 
devet mesecev. Zato me vedno zaboli, kadar se 
kolegi iz gledališč v domovini obregajo obme, češ 

► lahko tebi, ko delaš v Ita lij i,"  potoži Starešinič, 
ki je, k ljub  temu da je spomladi m in ilo  25 let, kar 
dela v Trstu, ostal pravi Belokranjec, s srcem na
vezan na svojo Preloko, sorodnike, prijatelje, na 
to  lepo in m ilo  deželo. ,,Če imam le dan ali dva 
prostega časa, ga preživim doma. Tukaj so moje 
korenine."

Usoda se je res poigrala s Stanetom Stareši
ničem. Pravzaprav ima dva poklica, ki med sabo

BELOKRANJEC
NA BRANIKU
SLOVENSTVA

f /

res nimata nobene povezave: izučen ključavničar 
in igralec.

„Pred vojno sem se v Črnomlju uč il za ključav
ničarja. Ravno sem končal učno dobo, ko se je 
začela vojna. Takrat sem delal v železolivarni v 
Č rnom lju, kjer je delovala tudi partijska organi
zacija. K ljučavničarji smo b ili od nekdaj bolj 
revolucionarne narave. Pri nas smo zbirali in 
popravljali orožje in nama s Francem Rožičem so 
zaupali, da sva pošiljko odnesla do javke, kr jo  je 
prevzela Prva belokranjska četa," se spominja 
mladih let. „  Nekega junijskega večera 1942 m eje 
nekdo opozoril, naj zbežim, češ da bodo ponoči 
Ita lijan i pobirali ljud i in jih  odpeljali v taborišče. 
Nisem si dal dvakrat reči, saj sem tistemu č lo 
veku zaupal. Zbežal sem domov na Preloko, 
vendar nisem prišel na boljše: drugo ju tro  so 
Ita lijan i obko lili našo vas, me z drugimi zajeli in 
odpeljali na Rab. Morda sem bil na njihovem 
spisku ko t sumljiva oseba; če je tako, me je rešilo 
to , da je na Preloki veliko Starešiničev. K ljub 
temu so me še z enim bratom odpeljali v tabo
rišče. N iko li pa nisem mogel izvedeti, kako je za 
hajko izvedel človek, ki me je posvaril; on je 
namreč kasneje padel v partizanih in tako ostaja 
to  zavito v temo. Še dobro, da so najmlajšega 
brata na V in ic i izpustili."

Starešiničeva fanta sta preživela Rab in 
Gonars. Nekaj dni pred kapitulacijo Italije je

skupina kakih stotih Slovencev zbežala iz Gonar
sa in se odpravila proti domovini. Med njim i sta 
bila tudi oba brata Starešiniča. „K m a lu  smo $e 
prebili do partizanov nad Gorico. Ker smo b ili od 
taborišča preveč izčrpani, so partizani menili, da 
si z nami ne bodo kaj prida pomagali, in so nas 
napotili naprej. K o likor nas je b ilo  Belokranjcev, 
smo se držali skupaj in po kakih 14 dneh pripe- 
šačili domov. Kot da bi b ilo  včeraj, se spo
minjam, kako so nas domači pričakali v Kaniža
rici, kamor smo prišli prek Kočevja. Sestradane 
in izmučene so nas čakali z vozovi in nas od tam 
do doma peljali.

Po prihodu domov sem se javil komandi v 
Vinici. Dobil sem nekaj dni dopusta, potem pa 
smo trije  bratje odšli v partizane."

V Črnom lju je Stane Starešinič sodeloval pri 
amaterskem gledališču. Tam ga je videl Lojze 
Potokar, član partizanskega gledališča, >n 
spoznal, da je mladenič nadarjen igralec. Hotel ga 
je p ridob iti za partizansko gledališče, vendar iz 
tega takrat ni b ilo  n ič, ka jti Stane je že imel za 
sabo uspešno končan nižji in višji bolničarski 
kurz, ki ga je opravil pri prof. M ilčinskem, in je s 
partizani vkorakal v osvobojeno Ljubljano z zve
nečim nazivom .sanitetn i referent prometne 
brigade".

,,Pa so /ne  kaj h itro  .degradirali', ka jti za tak 
položaj bi moral b iti zdravnik z d iplom o in

prakso," se zasmeje. ..Poleg tega me je čakala 
vojska. Seveda, takrat si moral svoje odslužiti^ 
Čas v partizanih so mi sicer šteli v vojaški rc'<> 
vendar to  ni zneslo tr i leta pri letalstvu, kamor so 
me v takn ili."

Lojze Potokar ga je nagovarjal, naj se pripravi 
za sprejemni izp it na akademiji za gledališče, v 
katero so ravno takrat sprejemali prve študente 
za prvi letnik. ..Svetoval mi je, naj pripravim vic* 
go Petra iz Klopčičeve Matere, v kateri me je> 
videl igrati v Črnomlju. Poslal me je še h Galetu, 
ki mi je izp ilil recitacijo Gregorčičeve pesnit 
Soči. Naprej je bilo preprosto: šel sem na spre
jemni izp it in bil sprejet na akademijo. Kot parti
zanu so mi vojaške oblasti dovolile, da sem, 
čeprav v un iform i, redno študiral. Le vsako ne
deljo sem se moral jav iti na komandi aviacije v 
Polju.

Matej Bor je bil takrat pom očnik m inistra za 
ku lturo  in je na komando v Zemunu napisal 
prošnjo. Tako sem postal civilist. Res, za študij 
sem imel takrat zelo dobre možnosti: takoj sem 
dobil štipendijo, še kot študent sem se redno 
zaposlil v Drami; zadnje leto študija pa sem služ
bo pustil, da sem se lahko tem eljito  pripravljal na 
d ip lom o."

Starešinič je ko t študent igral v prvem sloven
skem celovečernem film u  Na svoji zemlji. V  tej 
vlogi so ga videli Tržačani. V tržaškem gledališču 
so potrebovali mladega igralca in tako so mu 
takoj po d ip lom i iz notranjega ministrstva pri
nesli potn i list. 1. aprila 1951 je Stane Starešinič, 
prvi povojni dip lom at ljubljanske akademije za 
gledališče v Trstu, nastopil svojo pot poklicnega 
igralca.

Že v prvi sezoni v tržaškem gledališču je Stare
šinič dobil vlogo Romea v Shakespearovi drami 
Romeo in Julija. Ju lijo  je igrala Štefka Drolčeva, 
ki je takrat tud i delala v Trstu. ..Naslednjo 
sezono so naju povabili v Maribor, kjer sva ta lepi 
in tragični ljubezenski par igrala kar pol leta. Oba 
sva igrala v dveh predstavah tudi z ansamblom 
ljubljanske Drame.

V Trstu je velik uspeh doživela predstava 
Celjskih grofov, kjer sem igral Pravdača. Kot 
Pravdač sem pol leta nastopal tudi v celjskem 
gledališču. S tržaškim gledališčem pa smo s Celj
skimi grofi gostovali po vsej Sloveniji. V zelo 
lepem spominu mi je ostala predstava v Novem 
mestu, ko smo igrali na dvorišču grmskega 
gradu," se spominja umetnik.

Gotovo je na svetu malo igralcev, ki so v 
materinem jeziku gostovali pri gledališkem 
ansamblu, ki govori v drugem jeziku. Starešiniču 
je namreč d irektor karlovškega gledališča 1954 
ponudil, da bi pri n jih igral Pravdača. Časa, da bi 
se naučil tekst v hrvaščini, ni b ilo, d irektor pa je 
k ljub  temu vztrajal. „Pa poskusimo," je dejal Sta
rešinič. In tako je dvakrat zagovarjal Veroniko 
Deseniško v slovenščini, medtem ko so vsi drugi 
igralci govorili hrvaško.

,,Zanim ivo je, da gledalcev to  sploh ni m otilo. 
Po predstavi so dejali, da je pač advokat, tako 
kot vsi advokati, govoril nekako drugačen jezik, 
vendar so me vsi razumeli. Všeč mi je bila tudi 
gesta direktorja gledališča, ki je na Preloko poslal 
avtobus, da so moji sovaščani lahko prišli k pred
stavi."

Odkar je Starešinič nazadnje igral Pravdača, je 
že več ko t dvajset let. ..Zlasti vloge, v katere si 
dal sebe, ostanejo; tega igralec ne more pozabiti," 
pravi. In v dvorišču črnomaljskega gradu, v 
okolju torej, ki je ko t nalašč za prizorišče Celj
skih grofov, sem bil edini gledalec, ki je poslušal 
tekoči in igralsko dovršen, resnično doživet za
govor Veronike. Stane Starešinič se je vrnil v čas 
pred dvajsetimi leti.

Hamletov monolog pa sem slišal v slovenščini 
in hrvaščini. Kadarkoli Starešinič govori o svoji 
vlogi Hamleta, ne pozabi povedati, ali gre za 
..hrvaškega" ali ..slovenskega" Hamleta. Najprej 
ga je igral v SSG v Trstu, v sezoni 1963/64 pa je 
gostoval ko t Hamlet v ansamblu, sestavljenem iz 
igralcev iz Zagreba in Karlovca. Za tega , .hrva
škega" Hamleta je dobil nagrado republike Hrvat- 
ske. „V  hrvaščini sem igral Hamleta na 52 pred
stavah," pove. Rad se spominja tudi vloge Svidri- 
gajlova v Z ločinu in kazni, za katero je dobil 
nagrado dramskih umetnikov Slovenije.

„ Nepozabno doživetje je gostovanje s Hamle
tom v Črnomlju. Oder je bil za ku lturn im  
domom in k predstavi je prišlo 5.000 ljud i! Tam 
je bila cela Preloka. Ljudi so iz vseh koncev Bele 
krajine vozili s kamioni v Črnomelj. To me je 
spomnilo na partizanske čase, ko so ljudje tudi 
trumoma prihajali k predstavam partizanskega 
gledališča in na mitinge. Resnično nepozabno."

Poleg dela v gledališču nastopa Starešinič 
občasno v raznih kooprodukcijskih film ih ; med 
drugim je za muenchensko televizijo posnel 
barvno televizijsko nadaljevanko, sodeloval pri 
snemanju z Američani in Ita lijani. Mira Sardo- 
čeva, Lukež in Starešinič pa že dalj časa gostu
jejo z recitacijskim i večeri. Zelo znan je bil izbor 
Shakespeara pod naslovom „ lz  take smo snovi 
ko t sanje", za 30-letnico osvoboditve pa so p ri
pravili večer partizanske poezije. .,Zelo rad imam 
Prešerna in za igralca je veliko priznanje, če mu 
po nastopu gledalka pravi: .Veliko recitacij Pre
šernovega Krsta sem že slišala, tako, ko t ga po
veste vi, pa še nisem doživela.'" Tako se je Stare
šiniču zahvalila gledalka iz Izole.

Brž ko Starešinič pride v Belo krajino se 
njegova govorica spremeni; čista, skoraj bi rekel 
knjižna slovenščina brez naglasa ostane onkraj 
Gorjancev in iz ust mu vre mehka, pojoča govoA  
rica njegovih rojakov. „N i dovolj, da je umetnik, 
da lahko tako recitira Župančičevo Dumo. V 
njem mora b iti belokranjsko srce," je dejal po 
proslavi ob o tvo ritv i Župančičeve spominske 
zbirke v V in ic i Janez Kramarič, ko so ljudje 
navdušeno pozdravili nastop Staneta Starešiniča.

ANDREJ BARTELJ



SPOZNANJE

Bilo je poletje. Ležala sem v travi in gledala, 
kako je sonce poslednjič po ljub ilo  nebo ter 
zatonilo za visokim gričem. Dan je ugasnil. Za 
hip je vse u tihn ilo , le top li veter je zibal zlato 
klasje v nežni uspavanki. Na nebu so se prižgale 
prve zvezde, mednje pa je zaplaval okrogli mesec.

Narava je zaživela na drugačen način; v mlaki 
so se oglasile žabe, č r ič k i so zapeli, iz bližnjega 
gozda pa se je od časa do časa oglasila nočna 
ptica. Na vasi je nekdo vriskal; drugje se je čula 
neka žalostna pesem.

Še vedno sem slonela v travi. Pred oči mi je 
prišla podoba daljnega, tujega mesta, od koder 
sem nedavno prišla na dopust. Tudi tam je nebo 
plavo in tud i tam so včasih lepe, tople noči. Toda 
tam ni travnikov, posutih spomladi z dišečim 
cvetjem, pozimi z belo snežno odejo. Tam je 
sonce vedno zastrto z gostim, umazanim dimom, 
ki se noč in dan vali iz tovarniških dim nikov. 
Tam ni stezic m imo ž itn ih  polj, ampak se v ne
skončnost vlečejo črn i asfaltni oasovi. ob katerih

stoje visoke betonske stavbe. In ni zelenih 
gozdov, polnih blagoglasnega ptičjega petja, ki 
utihne šele na noč. Nič takega ni tam. T isti kraj 
je ko t brezno, kjer ni sonca ne cvetja, kjer je 
življenje večna tekma s časom in kjer so želje le 
hlastanje po bogastvu.

Iz misli me je vzdramil d ivji zajček, ki je 
hušknil mimo mene proti gozdičku. Pozno je 
bilo, saj se je vse okoli mene um irilo  in tudi na 
vasi je vladal m olk. Le top li veter je še vedno pel 
svojo uspavanko ter me zibal v spanec. Mesec me 
je budil in mi kazal pot domov. Stopila sem na 
stezo pro ti vasi.

V srcu sem nosila spoznanje, da je pravo bo
gastvo doma, tu , sredi širnih polj in travnikov, 
med zelenimi griči, kjer leži moja rodna vas. In s 
spoznanjem se je rodila trdna odločitev, da bom 
za vedno zapustila črno tu jino, da se bom kmalu, 
čimprej vrnila domov. Za vedno domov!

ZVEZD IC A

ČEBULA

POLETNI
ZREZEK

Ta splošno znana vrtna rastli
na vsebuje hlapno olje, precej 
rudninskih snovi, vitaminov in 
druge sestavine, ki pospešujejo 
izločanje vode in vplivajo na 
kožo, žleze in sluznice.

Čebulo uporabljamo v zdra
vilstvu v več namenov. Zmerno 
uživanje sveže čebule pospešuje 
izločanje vode, prebavo in tek 
ter odstranja vetrove in blago
dejno vpliva na živčevje. V 
mleku kuhana čebula je uspeš

no sredstvo pri bolečinah v 
želodcu, prav tako pri glistah. 
Pečena ali z vodo zmečkana 
čebula je dobra za obkladke pri 
otrdelih žlezah (fu runklih ), 
oteklinah, ozeblinah, opekli
nah, razpokani koži in p ik ih  
žuželk. Tak obkladek pomaga 
tud i pri bolečinah v ušesih.

Pečena in v drobne ploščice 
narezana čebula, skuhana v pol 
litra  sladkorne vode, pospešuje 
izmečke. Priporočajo jo  pri za-

sliženju p ljuč, kašlju, hripavosti 
itd . Za zdravilo pij zjutraj in 
zvečer skodelico te vode.

Prav tako čebulin sok, ki mu 
dodaš sladkorja, pomirja boleči
ne v prsih, lajša kašelj in nadu
ho. V domačem zdravilstvu je 
tak sok znano sredstvo pri raz
nih p ljučn ih  boleznih in prehla
dih. Jemljemo 1 ž ličko  soka 
večkrat na dan. Žvečiti svežo 
čebulo pa, pravijo, je dobro pri 
vnetju mandljev.

andrej mrak: s flomastrom

„ Pojutrišnjem gremo na morje, rada b i trajno 
pa barvanje in sploh lepo fr iz u ro . . . "  Nemalo 
strank s tak im i zahtevami imajo frizerke, k i kaj
pak rade ustrežejo. Tista, k i so jo  tik  pred do
pustom  tako polepšali in j i  naredili celo več 
„ operacij"  naenkrat, pa se čez tr i  dn i pred ogle
dalom kar naprej jezi. Lasje so ko t slama, kakor 
k o li j ih  češeš, ne obstanejo.

Vedeti je  treba, da barvanje in  trajna hkra ti 
nista primerna posega v lase n it i  v normalnih 
okoliščinah, n ikar šele, če tik  zatem lase po več 
u r na dan izpostavljamo soncu. Trajna pred  
odhodom na morje je samo za tiste, k i bodo 
hodile naokrog s slamnikom in k i se bodo v 
vodi namakale po ..penzionistovsko". da ne bo 
m oker n it i  en sam lasek.

Mnogo manj boste naredili zlega svojim  
lasem, če p rih ran ite  trajno za podopustniški 
čas, med vsakodnevnim kopanjem in sončenjem

pa čim  m anj obremenjujte lase z navijanjem, 
barvanjem in podobn im i olepševalnimi posegi.

Na vsak način pa poletnega eksperimentira
nja z lasmi ne b i smele tvegati tiste, k i že tako 
tarnajo, da se jim  skozi lasišče vid i koža in  da 
imajo tanke lase. Norm alnim  lasem tud i morska 
voda ne škodi, če j ih  vsaj enkrat na dan dobro  
izpere te pod  tušem z blagim šamponom.

Dopust, namenjen p o č itku  in nabiranju 
novih m oči, tud i lasišču dobro de. S slamnikom  
a li ru to  pokrita  glava pa v obmorskih krajih  
samo koristi, škodi n ikakor ne. Ne le da slamnik 
obvaruje lase pred poškodbami močnega sonca, 
tud i obraz vam varuje pred nabiranjem novih ali 
poglobljenih gub, končno je pa p ripo roč ljiv  
tud i iz zdravstvenih razlogov. Sonce na glavi 
škodi srčnim bo ln ikom , 'judem z visokim p ri
tiskom in sploh vsem rahlega zdravja.

RIA BAČER

Nastopa obdobje vročih dni, 
ko se gospodinjam ne da ravno 
vse dopoldne preždeti ob šte
d iln iku , da bi družini postregle 
z dobrim  in izdatnim kosilom. 
Za tako priložnost vam bo 
m orebiti prav prišel recept za 
poletni zrezek, k i ga je povedala 
Marija Jerele, glavna kuharica v 
gostišču Pavlin v Mačkovcu. 
Mikaven je zlasti zato, ker ni 
potrebna zraven nobena pri

kuha, le solata. Jereletova je 
priporočila  naslednje:

„ Potrebujemo 12 do 15 dkg 
pljučne pečenke na osebo, 4 
dkg sira, tanko rezino belega 
kruha, začimbe in 1 jajce. Zre
zek najprej na eni strani po to l
čemo, solimo, popramo, na 
drugi strani pa ga premažemo z 
gorčico. Na vročem olju ga 
opečemo ter zalijemo z juho. V 
tej omaki dušimo zrezek do

mehkega. Potem damo zrezek 
na krožnik, ga prekrijemo z 
rezino h itro  opečenega sird, na 
vrh pa položimo tanko rezino 
pariško ocvrtega belega kruha. 
Zrezek je gotov, prelijemo ga le 
z omako, v kateri se je meso 
dušilo. Jed )e h itro  pripravljena, 
saj ne zahteva več kot 20 m inut 
kuhanja."

R. B.

evgen ZGODBA
jnrfe 0 PRAZNEM

ZAKLJO
Mica je opazila, da jeziček na tehtn ici kaže 

take številke, ki jih  ni več dostojno praviti na 
javnem mestu.

A pe tit pa prekrasen.
Kaj zdaj storiti?
In je našla tisoče izgovorov, za vsako žlico, 

ki jo  je nesla v usta, je našla izgovor.
,,A h ," je dejala, „saj suh človek sploh ni 

lep! Kje pa? Kost in koža — fu j ! "
,,Nemci imajo celo pregovor — fe tt aber 

nett! Debelo, toda lepo !"
,,No, moškim ni do manekenk! Raje imajo 

kaj bolj konkretnega."
„Saj mi sploh ni do tega, da bi jedla, a kaj, 

ko nočem užaliti kuharice."
„Č e je človek nekoliko močnejši, je tudi 

bolj zdrav."

„Saj sploh ne jem veliko, a sem take vrste, 
da mi gre vse na salo."

„Jedla bom še danes, ju tr i  pa začnem

hujšati."
„Saj bi shujšala, a kaj, ko bi morala potem 

zamenjati vso garderobo. Tega si pa ne morem 
p rivošč iti."

„Prazen Žakelj ne stoji pokonci."
„Vsake žlice pa res ne morem šte ti."
„ Kadar je človek žejen, naj pije, ko je 

lačen, naj je ."
,,Že so b ili časi, ko ni b ilo  kaj jesti, in še 

bodo. Zdaj pa je vsega dovo lj."
„Saj ne bi jedla to liko , a kaj, ko je treba 

pojesti vse, kar je na krožniku "
„B o lje  je, da poči rit, ko t da bi pustili 

b ir tu !"
..Najboljše je na koncu."
„K a j pa ima človek drugega od življenja kot 

tisto, kar dobrega poje in pop ije ."
„Ž iv c i morajo b iti malo podloženi."

„T a  debel smo bolj vesel!"
EVGEN JURIČ

Delavska kontrola

DOLENJSKI LIST
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Mariborska založba Obzorja 
je pred kra tk im  izdala doslej 
najobsežnejše delo sodobnega 
slovenskega pisca dramskih in 
proznih tekstov Petra Božiča, 
roman „Z em lja ", ki nosi pod
naslov „N jen opis in njeno po
tovanje". Pripoved se po svoji 
zasnovi na poseben način vklap- 
Ija v celoten objavljeni pisatelj
ski opus Petra Božiča, saj pred
stavlja nekakšen zaključek do
sedanjih del „ lz ve n " ter „N a  
robu zemlje". Če bi uporabili 
klasične prijeme razlaganja 
literature, bi lahko zapisali, da 
se Božičev literarni junak (anti- 
junak) giblje iz sveta, ki leži 
zunaj konvencij in organizirane 
družbe, v svet na robu neprila
gojenega posameznika in ostalih 
ljud i ter se končno znajde v 
svetu, kakršen resnično je — 
nedorekljiv, mnogoteren, b i
vanjski. Ta svet — zemlja ni več 
nezdružljiv s posameznikom, 
zato se slednjemu tud i ni treba 
um ikati pred njim  v svoj za
sebni brlog.

Tako zasnovanemu pisanju se 
prilagaja tudi Božičev jezik, ki 
mestoma prestopa meje običaj
nega in postaja živ gradbeni 
element v notranji dinamiki 
„Z em lje ".

Čeprav Božičeva literatura ni 
najbolj odzivna in h itro  spre
jemljiva, je vredna branja, po
sebno še pazljivega in skrbnej- 
šega branja; samo s takim  pa se 
„Z em lja " bralcu odpre v vsej 
pestrosti odnosov. Žal moramo 
na koncu tega zapisa omeniti 
tudi to , da je cena novemu slo
venskemu romanu za marsikoga 
prva ovira; dovolj močna, da se 
knjigi odreče. 160 dinarjev ni 
cena, ki bi vabila k nakupu!

MiM

VOJSKOVAL 
SEM SE S 
HANIBALOM

V zb irk i „O dise j" je Mladin
ska knjiga izdala zgodovinski 
roman „Vojskoval sem se s Ha
n ibalom ", k i ga je napisal nem
ški pisatelj Hans Baumann. Gre 
za delo, ki dokaj verno po resni
čnih dogodkih izpred dveh t i 
sočletij opisuje razmere v rim 
skem imperiju, ko je le malo 
manjkalo, da bi ga razdejala 
Hanibalova vojska, ki je s šest 
tisoč konji in 39 sloni prekora
čila Alpe in se leta 211 pred na
šim štetjem znašla pred Rimom. 
Zgodovinski romani so že od 
nekdaj med najbolj branimi 
knjigami, zato se ni bati, da bi 
Baumannov roman obležal na 
knjižnih policah knjigarn. Delo 
je prevedel S tank j Jarc.

ou» not man

V zb irk i „S in ji galeb" je Mla
dinska knjiga izdala mladinsko 
povest „  Rdeča lopa", ki jo  je 
napisal češki pisatelj Ota
Hofman. Po tej Hofmanovi po
vesti so posneli tudi film , samo 
delo pa spada po mnenju lite
rarnih k ritiko v  med bisere
češke mladinske književnosti. 
Pisatelj je na jedrnat, skoraj 
reportažni način opisal vsak
danjik tričlanske praške dru
žine, v katero se vrine -  avto, 
na katerega so čakali dokaj let. 
Novi ..družinski č lan" prinese 
polno skrbi, šaljivih zapletov in 
nepredvidenih nevšečnosti, 
denimo iskanje garaže. Stara
lopa je kar pravšna, njen lastnik 
Anrlrys pa postane velik p ri
jatelj malega Miše. Starec uči 
Mišo gledati na stvari precej 
drugače, ko t so ga navadili
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doma, ob dečku pa Andrys, ki 
je že mislil na smrt, spet vedro 
gleda v prihodnost. „  Rdečo 
lopo", resnično tako napisano 
povest, da precej pritegne ne le 
mladega, ampak tudi odraslega 
bralca, je prevedla Zdenka 
Skerlj-Jermanova.

Najnovejše delo pisatelja in 
dramatika Andreja Hienga ima 
naslov ..Čarodej", izšlo pa je pri 
Cankarjevi založbi. V romanu je 
Hieng spletel dve pripovedi, ki 
tečeta druga ob drugi. Prva riše 
junake v času na prelomu 19 in 
zdajšnjega stoletja, druga pa 
sega v naš čas. Hieng pretehta
no sooči časa, v katerem živita 
praded in pravnuk, razišče 
podobna človeška stanja v raz
ličn ih  družbenih razmerah in 
pride do sklepa, da sodobnost 
šele skozi preteklost zaživi širše 
in popolnejše, da se posebnosti 
preteklosti sproti prenašajo iz 
roda v ro d .,,Čarodeja" odlikuje 
tud i rahlo ironičen pristop do 
obravnavane teme, vsaka od p ri
povedi je napisana v drugem 
ritm u, v dveh razližnih slogov
nih prijem ih, obe pa se stapljata 
v enotnost časa, v katerem 
mineva človeškost. Tokratni 
Hiengov roman je prav gotovo 
viden dosežek sodobnega slo
venskega romana, ki že deset
letja bega po dokaj različnih 
poteh, od izpisanega socrealiz
ma tja do slepega črevesa mo
dernega romana.

Starogrški modrec Sokrat je dejal, da človek ne živi zaio, da bi jedel, ampak 
je zato, da bi živel. S temi besedami je izrazil modrost, katero vse preradi 
pozabljamo. Posebno v sedanjem času, ko ob vse manjših fizičnih naporih jemo 
vse bogatejšo in kvalitetnejšo hrano, bi veljalo temu početju posvatiti malo več 
pozornosti. Raziskave namreč kažejo, da vitki, pravilno hranjeni živijo dlje. Prav 
pod tem naslovom „Vitki živijo dlje" je pri Cankarjevi založbi izšla knjiga 
Dražigosta Pokorna, zdravnika specialista za higieno in profesorja za higieno 
prehrane in dietetiko. V  knjigi avtor na razumljiv in dostopen način razlaga 
temelje zdravega in pravilnega hranjenja ter s številnimi napotki usmerja bralca 
h kulturi hranjenja.

V vrsto knjig, k i so že izšle 
ob stoletnici rojstva Ivana Can

karja, sodi tudi „Agonija velja
kov" (s podnaslovom ,.v Can
karjevi satirični p roz i"), izbor 
Cankarjevih tekstov, k i ga je za 
založbo Obzorja pripravil lite
rarni zgodovinar dr. Franc 
Zadravec. Nesporno velja, da je 
domala vsa Cankarjeva litera tu
ra dokaj satirična. Zadravčev 
izbor to  lastnost Cankarjeve 
proze le poudarja; v štirih  raz
delkih je uvrščenih sedemnajst 
tekstov, med n jim i „Zgodba o 
Šimnu S iro tn iku", „  Istrski 
osel", ..M otovilo " in ,,Govekar

in Govekarji". Tehten izbor 
dopolnjuje tud i izčrpna Zadrav- 
čeva razprava pod naslovom 
..Cankarjeva satirična proza", v 
kateri je literarni zgodovinar 
tem eljito obdelal teme in 
motive Cankarjeve satirične 
proze, tendenčnost slednje, 
Cankarjevo oblikovanje, njegov 
smeh ter subjektivne in objek
tivne osnove Cankarjeve satire. 
Bogato vsebino „Agonije  velja
kov" dopolnjujejo slikovne 
ilustracije, povečini znamenite 
Smrekarjeve karikature.
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Cankarjeva založba je izdala 
prav zanimivo delo „ Izpoved" 
arhitekta Janka Omahna. V tej 
knjigi prikazuje avtor zelo zna
č ilno  obdobje slovenske arhi
tekture, ko je odločilno prevla
dovala umetniška smer 
arhitekta Jožeta Plečnika. Moj
ster Plečnik je svoj umetniški 
nazor znal vcepiti svojim učen
cem tudi na škodo umetniške 
rasti posameznika. Tisti čas, ko 
je Plečnik deloval ko t pedagog.

je bila Slovenija zaprta za vse 
nove tokove v arhitekturi. 
Avtor „ Izpovedi" nam to  stanje 
in mojstra Plečnika prikazuje z 
vso rahločutnostjo in spošto
vanjem. Branje je primerno tudi 
za bralca, ki ga sicer arhitektura 
ne zanima, saj bo v tej pripo
vedi našel zelo doživet opis 
neke dobe.

Samorastniška
beseda

Letos je ob dnevih kulture in 
umetnosti občinska kulturna 
skupnost Trebnjega že drugič 
izdala publikacijo ..Samorast- 
niška beseda". Značilnost te 
druge izdaje pesniških in proz
nih tekstov dolenjskih samo
rastnikov — ustvarjalcev ter 
likovnih reprodukcij je, da pri- 

' naša publikacija tudi dela tis tih  
avtorjev, ki ne žive v trebanjski 
občini. S tem se pomen „Samo- 
rastniške besede" širi in veča.

nenapisan prospekt
Cankarjeva založba stopa v 

zadnji krog izbora stotih ro
manov svetovne literature. 
Pred kratk im  sta izšla prva 
romana od zadnjih desetih -  
„H iša Marije Pomočnice" 
Ivana Cankarja, ki je hkrati 
edini slovenski predstavnik, 
ter roman Konstantina A. 
Fedina „Mesta in leta". Z 
obema romanoma je med na
ročnike prišel zadnji pro
spekt, s katerim  se založba ob 
„zak ljučku  enega najpo
membnejših slovenskih založ
niških dejanj" zahvaljuje za 
sodelovanje številnim preva
jalcem, esejistom in drugim, 
še zlasti pa naročnikom in 
bralcem, ki so zb irk i ostali 
tako dolgo zvesti.

Mislim da je zdaj čas, ko je 
treba odkrito  spregovoriti o 
zbirki Sto romanov tud i z 
drugačnega gledišča. Res je, 
da je izdajanje te zbirke po
membno slovensko založniško 
dejanje, res pa je tud i, da je to 
založniško dejanje tud i v

tistem smislu, zoper katerega 
je b ilo  že večkrat slišati in 
brati dovolj tehtn ih pripomb. 
Brez ovinkarjenja povedano; 
založba je izrabila zvestobo 
svojih naročnikov in je začela 
z zbirko načrtovati malce pre
več očiten dobiček. Ne vem 
sicer, ali je zbirka prinesla 
resničen dobiček v blagajno 
Cankarjeve založbe, toda kot 
naročnik vem, da je založba 
nastopila s preizkušeno in za
nesljivo metodo pridobivanja 
dobička. Prvi letn ik, ki je z 
obljubo, da bo v bodoče tudi 
tako, prinesel deset romanov, 
je zmogel natis, denimo ro
mana „O b lom ov", v eni kn ji
gi. Naslednji le tn ik i so zaigrali 
na drugačno struno. Naročni
ki so b ili tukaj, zbirka je lepo 
tekla in založba je začela izda
jati romane, obsežne kot 
omenjeni „O b lom ov", v dveh, 
treh knjigah. In naročnik ni 
več dobival deset romanov na 
leto, ampak deset knjig!

Res malenkostno gledanje 
pri tako plemenitem početju, 
ko t je prinašanje umetnin 
svetovnega slovesa v ku ltu rn i 
prostor Slovencev. Kar naj 
bo! Če drugega ne, ga je težko 
spodbiti.

Vrednost, ki so jo  znali na
ročn ik i tudi ceniti, je dal 
zb irk i spekter uvodnih študij, 
saj je založbi z izbiro strokov
njakov uspelo podati tudi svo
jevrstno podobo slovenske 
literarne zgodovine v zadnjih 
desetih letih. Reči smemo, da 
je b ilo  to morda tisto, kar je 
nekatere naročnike obdržalo, 
da zbirke niso odpovedali, 
čeprav so se morali spopasti z 
vprašanjem, kam s knjigami, 
ki so izšle morda leto ali dve 
prej pri drugi založbi. Pri 
oceni zbirke pač ne moremo 
mimo tega, da je pokazala 
žalostno stanje sodelovanja 
med našimi založbami, to č 
neje povedano, nesodelovanja. 
Za primer lahko navedemo, 
da bo v zb irk i izšel roman 
„B ratje  Karamazovi" Fjodorja 
M. Dostojevskega, čeprav se 
ta roman še dobi v drugi 
povojni izdaji, medtem ko bo 
ljub ite lj tega pisatelja zaman

iskal roman „ Id io t" , ki bi 
prav tako sodil v zbirko. Pre
pričan sem, da bi morali ured
n ik i zbirke vsaj malo upošte
vati stanje na našem knjižnem 
trgu. Pri izdaji nekaterih ro
manov so imeli pravi posluh, 
zato je težko verjeti, da bi jim  
pri drugih ta posluh povsem 
odpovedal.

N ikakor ni namen tega p i
sanja prezreti kvalitet, ki jih  
zbirka ima, a prepričan sem, 
da je treba vsako hvalo vsaj 
malo začin iti tudi z začim
bami, ki sicer niso same po 
sebi prijetnega in blagega 
okusa. Le-to pa so, žal, naroč
n ik i tu  in tam tudi začutili.
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Uredniški odbor, ki je javno 
povabil k sodelovanju vse do
lenjske ustvarjalce, je zbral ko li
kor to liko  uspešno bero prispe
lih  del, vendar moramo prizna
ti, da odziv na vabilo k sodelo
vanju ni bil najboljši in da le
tošnja ,,Samorastniška beseda" 
še ne prinaša prikaza tovrstnega 
ustvarjanja na Dolenjskem. V 
pretežni večini prinaša publika
cija pesniške tekste znanih 
dolenjskih ustvarjalcev Ivana 
Zorana, Janeza Kolenca, 
Avgusta Gregorčiča, Anice 
Zidar, ob njih pa se pojavljajo 
tud i manj znani, a prav tako 
uspešni: Ivan Gregorčič, France 
Režun in Alenka Majerle. Publi
kacija je oblikovno dobro 
dognana z reprodukcijami zna
nih slikarjev naivcev: Jožeta 
Horvata — Jakija, V ik to rja  
Magyarja, Ivana Lackoviča — 
Croate in Antona Repnika.
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križišču

SAGA
O MOKROTI

Ampak to  je bila naša mladost. Po vseh tis tih  
podgorskih vaseh smo b ili enako presušeni in na
vajeni na vse.

V Podgradu pri Levakovih, Fliščkovih, A n to 
novih, Malenščkovih ali na Pristavi in Mihovcu ali 
v Koncu, V in ji vasi ali na Dolžu itd . ni b ilo  n iko li 
drugačnih izvirov kakor tis tih  iz oblakov, če je 
bila posebna sreča. B ili pa so in so še zmerom 
neusahljivi sodi, keblice in ogromne pletenke pa 
putrh i in banke. In v najhujši suši ni te zdravilne 
tekočine n iko li zmanjkalo.

Hramčki po podgorskih vinskih goricah so bili 
in so še zmerom nekakšen sinonim za pivski stan
dard in tud i reveži pridejo na svoj račun.

Trščinarjev Martin seje nekega popoldneva, ko 
je prišel iz službe, zavrtal v živo skalo pod hišo in 
kopal in razbijal, da je cefralo macolo, vrtal 
luknje in jih  mašil z d inam itom . Bentil je in kota
lil kamenje v Mavsarjevo dolino, nazadnje pa si je 
napravil vodnjak. Tak cementen, s fino  glazuro. 
A li Becinov V ilko  iz Jurne vasi: spravil seje pod 
tiste izrabljene podnice v veži in klel kakšnega 
pol leta. Nazadnje pa je vseskupaj zalil s cemen
tom  in zdaj se sprehajata s Slavko nad največjim 
umetnim jezerom v teh krajih.

„T ako  je to, če oblast samo obljublja  vodo
vod," modrujejo možje in ženske in kar naprej 
vrtajo v zemljo in kamenje. Pijejo pa iz sodov. In 
sod ne sme b iti n iko li prazen, tud i če je razsušen.

Ampak v tis tih  časih, ko smo še roso p ili in 
žvečili kislico, naskrivaj pom olzli na paši kakšno 
kravo, so b ili najlepši. T isto z velik im i to lm uni 
vrčev je b ilo  že hujše. Zaradi teže in zaradi žeje. 
Če pa se je razbil vrč, je b ilo  vse narobe. Kakšna 
rastlina se je najbrž razveselila. Tudi kakšna mrav
lja se je odžejala. Žanjice pa so tarnale in trpele 
neznosno žejo.

V  Škedljevi Štirni, na robu hiše, v tistem sta
rem, večnem vodnjaku, poraslem z bršljanom, pa 
je vsak, kdor je prišel, našel raj: lahko je p il iz 
polnega vedra. Jože pa je za vsak primer za slado
kusce prinesel iz k le ti lite r šmarnice.

Da je tudi v majhnih krajih mogoče dobro 
voditi oštarijo, dokazuje nešteto gostilničar
jev; Ferdinand in Božo Kragl iz Gornjega 
Brezovega sta živ primer za to. Od Sevnice 
nazaj pro ti Krškemu, po levem bregu Save in 
po prašnem makadamu je treba peljati le ne
kaj m inut: na samem, pod zelenim pobočjem 
in ob majhnem kamnitem mostu se je dvignila 
hiša — gostilna. V Kraglovi lasti je 69 let, če 
hočemo b iti natančni, predtem pa je nosila 
tis to znamenito ime, ki ga poznajo vsi pivci 
piva po svetu in vsi bralcj Jaroslava Haška pa 
prija te lji dobrega vojaka Švejka. Sevniški Flek 
ni slovel po pivu in n iti ne kako drugače; v 
tis tih  časih je bila to  majhna, s slamo krita 
gostilna. Pa vendar so jo  že takrat poznali vsi 
kmetje od blizu in daleč, vsi, ki so hodili na 
sevniške sejme. Dopoldne je bil v Sevnici 
sejem, popoldne je bil drugi sejem v gostilni 
na križpotju . Marsikatera roka je udarila v 
roko šele tu, marsikatera kupčija je bila skle
njena in zalita v tej gostilni.

Kraglova gostilna je torej stara precej več 
ko t sto let, a Kraglovi nimajo podatkov, kdo 
je bil oštir pred Flekom in ko liko  jih  je bilo. K 
Flekovim, ki so imeli brhko hčer, se je priže
nil Tone Flek, ki je bil sicer rojen v Sevnici, 
njegov rod pa izvira iz puntarske Tolminske. 
Tone je prevzel gostilno in v zakonu se mu je 
rodilo šest o trok: štiri hčere in dva sinova. 
Eden se je izučil za mizarja, drugega, najmlaj
šega od vse šesterice, pa je vleklo h gostilni; 
pri očetu se je učil in izučil in po očetu je 
prevzel obrt. To je bil Ferdinand Kragl, oče 
današnjega lastnika, k i pa še rad stopi za šank 
in postreže žejne goste. „Č e bi se še enkrat 
rodil, bi se spet odločil za ta poklic, čeprav je 
težak in človek nima nič prostega časa. Je pa 
lep in lepota poplača prenekatero kapljo 
pelina," pravi Ferdinand, ki je šel v pokoj 
pred štirim i leti.

V  tej gostilni na samem je tako naneslo, da 
vedno najmlajši med o trok i prevzame obrt. 
Tako je b ilo  s Ferdinandom in tako je tudi z 
njegovim naslednikom: med štirim i o trok i so 
b ili tr ije  sinovi, gostilno pa je prevzel najmlaj
ši, Božo, ki je izučen trgovec.

Sredi polj, travnikov in gozdov ter na k r i
žišču cest, k i peljejo v Sevnico, Brestanico in 
na Vranje, stoji Kraglova gostilna. Razumljivo 
je, da je gostilniški kruh v majhnih krajih bolj 
nezanesljiv in Kraglovi imajo tud i posestvo: 
redijo šest glav živine, v svinjaku je vedno 
nekaj prašičev, imajo nekaj gozda in obdelo
valne zemlje ter dosti travnikov. ..Premalo nas 
je, da bi lahko obdelovali kaj več, pa imamo 
več travnika . . .  Gostilna in kmetija gresta kar 
dobro skupaj — vsako zase bi b ilo  za življenje 
sicer bolj malo, oboje skupaj pa gre, čeprav je 
dosti dela," pripoveduje Božo.

Svinje, ki jih  vzredijo doma, sami zakoljejo 
in sami predelajo meso. Tako je delal Ferdi
nand in te umetnosti naučil tud i sina. Oba v 
en glas zatrdita, da je tako najbolj zanesljivo: 
ni treba iskati mesarjev in tudi suhomesnati 
izdelki so taki, da se nanje lahko zaneseta!

V Kraglovi gostilni imajo kuhinjo, tam ima 
prvo besedo Ferdinandova žena. Lačni obi
skovalci največkrat naročajo domače dobro
te: narezke, suhe klobase, prekajen jezik, 
goveji jezik v solati, od toplih  jedi pa svinjsko 
pečenko, domače kokoši, pozimi pa krvavice, 
pečenice in druge domače mesne jedi. „ Ljudje 
najbolj cenijo pri nas pripravljen goveji jezik v 
solati, sicer pa lahko naredimo kompletno 
kosilo za celo ohcet, če je potrebno," se smeje 
Božo.

K dobrim  domačim jedem se prileže tudi 
kozarec dobrega vina. Največ naročajo bizelj
sko belo in rdeče, vipavsko rebulo, iskana pa 
je tudi barbera. ,Po vino hodim samo k 
takim , ki jih  poznam in na katere se lahko 
zanesem, da mi ne bodo prodali kakšne kislice 
ali drugačnega ponaredka. Kdor enkrat pije 
zanič vino, tis ti pač zlepa ne bo več prišel v 
isto gostilno," meni Božo Kragl.

Včasih je b ilo  največ gostov ob sobotah in 
nedeljah. Ampak to  je bilo še takrat, ko ni 
b ilo avtomobilov in so ljudje imeli prijeten 
izlet iz Sevnice do Brezovega. Zdaj, ko imajo 
ljudje to liko  avtomobilov ali pa vsaj motorjev, 
je več obiskovalcev med tednom; ob koncu 
tedna gredo na izlete, ki sežejo malo dlje kot 
le poldrugi kilom eter od domačega kraja.

Beseda nanese na cesto, ki ni asfaltirana. 
Kraglova oba sodita: „Č e bi potegnili asfalt 
pro ti Brestanici, bi se naš konec bolj odprl, 
potem bi takoj modernizirali gostilno. More
b iti bo kaj bolje zdaj, ko bomo Slovenci zbi
rali denar s cestnim posojilom. Ni vrag, da ne 
bi tud i v ta del prišle boljše ceste . .

Poleti je b ilo  v starih časih prije tno sedeti 
pod košato senco več kot stoletnih gabrov. V 
pravo u to  je b ilo  mogoče postaviti pet ali šest 
miz. Danes je senca še prav tako prijetna, le 
prah s ceste je preveč nadležen.

Preden končava ta zapis o 69-letnem oštir- 
stvu Kraglov, naj omeniva samo še dve zanimi
vosti, ki jih  je mogoče videti v tej gostilni. 
Božo ima v gostilni naprodaj značke z gostil
no in napisom Kragl, kar je v časih, ko vse 
nori za značkami, nedvomno prav spretna 
poteza. Prav tako ima gostilno in napis od
tisnjeno na papirnatih p rtičk ih . V kotu, 
visoko nad šankom, pa je spravljena velika 
presta: Kraglovi imajo vedno preste, ki jih  
peče pek v Laškem, tista v kotu pa je dokaz o 
spretnosti laškega peka.

Pili smo ju tran jo  roso. Zemlja je bila votla od 
suše in le majhni pramenčki rose so se lesketali 
na liscih. Tista srečna pot v zgodnjih ju tr ih  za 
čredo živine in potem neskončne pokrajine pra
proti in  gloga, ko smo v kamnite vdolbine naselje
vali mokre dlani in z ve lik im i leskovimi listi pre
krivali drobna jezerca pred pogublja jočim i son
čn im i žarki. Na tih o  smo na paši m olzli krave in 
gosto, mastno tekočino  zlivali v kamne, v vdolb i
ne, naseljene z roso in temo, in p ili za žejo in za 
lakoto.

Nabirali smo tud i češnje in jagode in maline in 
robidnice in lešnike in kar naprej vrta li v zemljo 
za izvirom. T o lk li po vlažnem dnu doline in se 
selili kakor nomadi s svojim i živalmi. Ž ivali pa so 
imele vlažne gobce in so bile srečne.

Toda vse više med drevesi je drsalo sonqg in 
nenadoma smo izpareli in ostali na konicah kam
nov s potn im i dlanmi in razsušenim grlom in b ilo  
je, kakor bi se ustavil čas.

Vračali smo se v breg m imo ,,Male lužce", vse 
blatne, prepredene z žabjimi jajci in malim i 
menki, ki so neprestano migali in žgečkali krave 
in konje v gobce. psi pa so jih  grizlja li z nekakšno 
odvratno pogoltnostjo.

Ženske so bile še na njivah, ko smo živali zapi
rali v hleve in odpirali line za prepih. Konji so 
to lk li s kop iti in mencali po lesenih podnicah, 
flika li s košatim i repi in si odganjali mrčes.

Bil je čas vročega poletja in v velikih lončenih 
vrčih smo nosili vodo na njive. V rč i so b ili globo
ki to lm uni, ki so jih  ustvarjale roke lončarjev. 
Mali, pravi vodnjaki, hladni in napeti kakor no
sečnice. In če smo si jih  p ritiska li na trebuhe, so 
h ladili in b ilo  je kakor olajšanje.

Sonce nad Gorjanci je popilo  že vso roso. Z 
nogami smo delali oblake prahu in drseli naprej, 
do žejnih na njivi in košenici, do snopov in poko
šenih redi. In pod debelimi redmi je bila še zme
rom rosa, negibna in dišeča po travi, po rožah in 
znancu (tega drobnega trnja je b ilo  na vsakem 
koraku). Zatika li smo se ob ostre znančeve trne 
in krvaveli.
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