
TO Č A  OKLESTILA  
VASI

Neuije s točo, kakršnega ne 
pomnijo že pol stoletja, seje 12. 
julija razbesnelo nad dobrniško 
dolino ter uničilo poljske pri
delke in vinograde. Toča je naj
večjo škodo naredila v Dobr
niču, Knežji vasi, Preski, Zagori- 

[ ci in Dobravi. Najbolj prizadeti 
so vinogradi na Liscu.

F. K.

PODPIS NI 
DOVOLJ

Občinska skupščina v Krškem je 
na zadnji seji ustanovila odbor, ki 
bo spremljal uresničevanje družbe
nega dogovora o kadrovski politiki v 
občin i Za člane je imenovala Fran
ca Pavliča iz Celuloze, Adama 
Molana iz Kovinarske, Veroniko 
Hlastan iz Elektrarne v Brestanici, 
Antona Pleterskega iz Rudnika na 
Senovem, Jožeta Vukčeviča iz pod
jetja SOP Krško, Cirila Puntarja iz 
Pionirja, Rafka Orožna kot preds
tavnika občinske konference SZDL, 
Marjana Markla od občinskega sveta 
Zveze sindikatov in Marinko Jakhel 
kot predstavnico občinske konfe
rence ZKS.

Protestna izjava 
iz Novega mesta

Novomeška občinska skupšči
na je sprejela na seji 20. julija 
naslednjo protestno izjavo:

..Delegati, zbrani na zasedanju 
vseh zborov ObS, ostro protesti
ramo ob sprejetju zakona o 
popisu prebivalstva in narodno
stnih manjšin, ki ga je sprejel 
parlament avstrijske republike. 
Zakon revidira državno pogodbo 
iz leta 1955, posebno tisti del, ki 
obravnava pravice slovenske in 
hrvaške manjšine. Zaskrbljeni in 
ogorčeni smo, ker je vlada re
publike Avstrije popustila 
neonacističnim silam, ki se 
bohotijo in že vrsto let rovarijo 
proti manjšinam ter jim želijo 
odvzeti pridobljene pravice, 
čeprav jim je po omenjeni po
godbi prepovedano delovanje. 
Zahtevamo, da se takšno stanje 
odpravi in zagotovi manjšini pra
vice, ki jim gredo po 7. členu 
državne pogodbe, to pogodbo pa 
je verificirala OZN. S tem 
dajemo podporo tudi stališčem 
slovenske skupščine z dne 12. 
julija 1976 glede položaja slo
venske in hrvaške manjšine v re
publiki Avstriji."

Pred zadružnimdomom na 
Bizeljskem bodo v soboto, 24. 
julija, odkrili spomenik, ki 
simbolizira pot obsoteljskega 
prebivalstva v izgnanstvo, vstajo 
jugoslovanskih narodov in trdne 
vezi med slovenskimi in hrvaški
mi partizani na obeh straneh

MESA NI
V Kočevju že okoli 20 dni ni 

dobiti dobrega mesa, svinjina pa 
je že prava redkost. Po doseda
njih izkušnjah sodeč, bi radi zvi
šali ceno mesu ali pa so na 
kakšnem tujem trgu -  kjer do
slej niso dovolili uvoza -  zdaj 
začasno nekoliko popustili in 
mi, kot je naša navada, moramo 
tujcem, ki nas poznajo le, kadar 
nas potrebujejo, hitro ustreči. 
Oni pa bodo na to našo ustrežlji
vost pozabili takoj, ko bodo 
dobili meso (ali kaj drugega) 
drugod.

m  » m ® ?

Prihodnjič »Tihotapec”
Danes se na straneh Dolenjskega lista izteka tragična 

usoda hlapca Jerneja, z njo pa tudi Cankarjeva povest »Hla
pec Jernej in njegova pravica14, ki smo jo ponatisnili v poča
stitev pisateljeve 100-letnice rojstva. Že od prihodnjega 
tedna dalje bo gost našega tednika Jurčičev »Tihotapec44. To 
je okoli 70 knjižnih strani obsegajoča povest iz tihotapskega 
življenja na območju Gorjancev. Pisatelj jo je zasnoval na 
podlagi resničnih dogodkov, saj je tihotapstvo živelo še, ko 
je bil Jurčič še v rosnih letih. Ce vemo še to, da je bilo 
tihotapstvo prepovedano, lahko pričakujemo napeto zgodbo 
iz domačih logov. Tak pa je »Tihotapec44 tudi v resnicL 

v  __________________  , •________________________________ j

upravni sporazum in razvojni načrt 
ptt prometa v obm očni skupnosti. 
Območnega samoupravnega spora
zuma pa skupščina ni sprejela, ker je 
ugotovila, da ustanovitelji prepočasi 
dostavljajo sklepe o sprejemu tega 
sporazuma. Sprejem sporazuma bo 
po pooblastilu skupščine objavil 
njen izvršni odbor, ko bo ugotovil 
zadostno število podpisnikov. Zato 
naj bi temeljne in druge organizacije 
združenega dela ter krajevne skup
nosti čimprej poslale sklepe o spre
jemu sporazuma, da bi tudi ta del 
postoj ka lahko kmalu končali

R. S.

CESTE RAZŠIRJAJO
Cesti na Trato v Kočevju te dni 

razširjajo, in sicer tisto, ki se odcepi 
za Trato s Kolodvorske ceste, in 
ono, ki se odcepi s Tomšičeve ceste. 
Na Trati je vedno več hiš, promet je 
vedno večji, ceste pa so ozke, da je 
prihajalo pogosto do nesreč. Na 
križišču s Kolodvorsko so zaradi 
boljše preglednosti podrli tudi 
kostanj, zaradi lepšega videza tega 
dela mesta pa bo treba čimprej pod
reti še staro barako, last kooperacije 
ZKGP, ki zaradi starosti že sama 
razpada.

V sredini tedna je pričel 
dotekati nad naše kraje hlad
nejši zrak, ki je povzročil 
nevihte. Do sobote bo pre
vladovalo oblačno vreme s 
pogostimi nevihtami in hlad
nejše bo. Nato bo postopno 
izboljšanje vremena

DVE NOVI 
FARMI

V Klinji vasi pri Kočevju bo 
ZKGP zgradilo sodobno farmo 
za 15.000 prašičev, v Koblarjih 
pa farmo za 240 krav. Gradnja 
se bo predvidoma začela te dni, 
končana pa bo še letos ali v naj
slabšem primeru v začetku pri
hodnjega leta. Zanju je zagotov
ljenih že 75 milijonov din, kar 
bo zadoščalo za gradnjo. Oba 
objekta bosta imela tudi čistilne 
naprave. To je še posebno po
membno zato, ker je doslej prav 
hlev ZKGP na Mlaki najbolj 
onesnaževal Rinžo in povzročil 
mnoge pogine rib.

^    J

O bm očna  samoupravna ptt  skupnost v N ovem  mestu predvideva v naslednji petletki zp 
več  kot 1 0 5  milijonov dinarjev naložb — Znaten napredek bo doživela predvsem te le

fonija

Območna SIS za ptt promet v Novem mestu ima v načrtu do 
konca leta 1980 znaten razvoj poštne, telefonske in telegrafske 
dejavnosti. Vse to je razvidno tudi iz samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana za srednjeročno obdobje 1976 — 1980, ki ga je 
skupščina te SIS 14. julija obravnavala hkrati z ustreznim republi
škim samoupravnim sporazumom.

Med drugim območna SIS predvi
deva za naložbe v naslednji ptt pet
letki 105,887.000 dinarjev. Od tega 
bo 86,040.000 dinarjev ali 81,3 
odstotka potrebnega denarja zago
tovilo novomeško PTT podjetje,
19.847.000 dinarjev ali 18,7 od- 
stotoka pa naj bi v tem času združili 
uporabniki ptt storitev.

Po petletnem razvojnem načrtu 
bo treba največ sredstev zagotoviti 
za naložbe v telefonske zmogljivosti 
V ta namen je predvideno
92.736.000 dinarjev ali 87,6 od
stotka vseh naložb. Za telefonsko 
opremo bodo namenili 49,683.000  
dinarjev. Za telefonsko omrežje naj 
bi šlo 12,030.000 in za objekte
2.351.000 dinarjev, ostalih
28.672.000 dinarjev pa bodo po
rabili za najrazličnejša 'transportna 
sredstva, inventar in pomembne ptt 
naprave.

V Novem mestu so po daljši raz- D R U Ž B E N I PLAN
pravi sprejeli le republiški samo- |\ / |£ g E C

Predlog družbenega plana raz
voja brežiške občine do 1980 bodo 
delegati občinske skupščine obrav
navali na seji 29. julija ter posredo
vali mnenja delegacij o predloženem  
dokumentu. Z vabilom za sejo so 
prejeli poročilo občinskega sodišča 
in sodnika za prekrške ter poročilo 
o problemih obveščanja v delegat
skem sistemu. V njem je beseda o  
gradivu za seje zborov skupščine, o 
informiranju prek brežiškega radia 
in Dolenjskega lista in utemeljitev za 
ustanovitev občinskega informacij- 
sko-dokumentacijskega centra. 
Skupščina naj bi za njegovo ustano
vitev imenovala iniciativni odbor, ki 
bo pripravil ustrezen družbeni dogo
vor med ustanovitelji. To so občin
ska skupščina, skupščina SIS in 
družbenopolitične organizacije.

| Naskok na milijardo j
£  Slovenija je izpolnila posojilno obveznost, niso pa je £  
£  še vse o b č in e  — Na vrsto pride bitka za presežke £  
*  —— —— — — — — — —— —  *
£  Po podatkih republiškega
*  štaba smo v Slovehiji že prejšnji
£  teden izpolnili in tudi že presegli
i f  vsoto javnega posojila za ceste.
J  Okoli pol milijona vpisnikov je

za ceste namenilo skoraj 907 
J  milijonov dinarjev, ta vsota pa je
41 že za 0,8 odstotka večja, kot
J  zahteva denarni načrt za
if. zgraditev in obnovo cest ter cest-

nih objektov v naslednji petletki.
*  Posojilno obveznost je pre-
*  seglo 34 občin. Že od vsega

začetka je pri uresničevanju te
J  naloge v ospredju Grosuplje, ki
*  je prvo v Sloveniji prebilo mejo
^  100 odstotkov. V zadnjih tednih

se je med vodilne prebilo Vele- 
j  nje, ki je bilo dolgo na repu.
¥  Popravile pa so se tudi vse ljub-
J  ljanske občine.
*  Med občinami, ki so med
J  prvimi izpolnile posojilno dolž-
3f. nost, jih je tudi sedem z obm oč
j i  ja, kamor vsak teden prihaja
*  Dolenjski list. Po petkovih po-
*  datkih sta pod črto, ki označuje 

uresničeno nalogo, le Metlika in
*  Sevnica. Treba pa je dodati, da
■V so občine na našem območju
J  začele vpisovati posojilo takoj
*  prve dni, ko je akcija stekla.
J  Ob prebiranju teh številk in
*■ podatkov lahko ugotovimo, da
J  je med dosedanjimi vpisniki
+  daleč največ zaposlenih v zdru-

ženem delu. Okoli 23.000 vpis-
+

nikov je posojilne vsote vpisalo v £  
krajevnih skupnostih. Svoj denar *  
je sklenilo posoiti za graditev £  
cest tudi 186 temeljnih in drugih *  
organizacij združenega dela.

Čeprav je posojilna obveznost 
izpolnjena, se bo akcija za vpis ♦  
nadaljevala do 31. oktobra. Zaje- + 
la naj bi še tistih 400.000 vpisni- j  
kov, na katere računajo, pa se 4  
do zdaj še niso odzvali. Zlasti se J  
bodo morale potruditi občine, J  
ki so pri izpolnjevanju obvez- J  
nosti še na repu (Ravne še pod J  
50 odstotki). Na splošno pa si j  
bo treba prizadevati, da bodo na J  
sezname vpisnikov prišle vse *  
delovne in druge organizacije, }  
kot posamezniki pa obrtniki, J  
upokojenci, kmetje in ljudje J  
drugih poklicev. Kot so nedavno *  
poudarili v Ljubljani, naj bi v J  
drugem obdobju akcijo prenesli *  
v krajevne skupnosti. *

Nemara bomo zdaj slišali tudi ♦  
novo vseslovensko geslo, pod *  
katerim bo akcija: ne več J
»Vpisati 900 milijonov" in se s *  
tem zadovoljiti, ampak »Kako J  
doseči milijardo dinarjev poso- *  
jila? “ To pa ni nič manj mikav- j  
no za občine, saj vedo: presežek *  
ostane tam, kjer se zbere, z njim *  
pa bo možno uresničiti marsikaj, *  
česar v »generalnem" republi- £  
škem načrtu zdaj n i  ' *

I. ZORAN *

*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

Še premalo podpisanih sklepov

JU S44 ZA PRIPEKO — Dolenjske vode doživljajo »invazijo44 ko- 
ilcev že vse vroče julijske dneve. Takole je bilo minulo nedeljo na 
lirni, kjer je bazen, odkar ima čisto vodo, »eldorado44 za kopalce 

od blizu in daleč. (Foto: Zdravko Kramar)

Pomnik izgnancem na Bizeljskem
Odkrili ga bodo  v sob oto ,  na slavje pa pričakujejo nekaj t isoč  Slovencev in Hrvatov — 
Ob odkritju spomenika bo  govoril inž. Marko Bulc, vodja delegacije SR S v skupščini

SFR J

Sotle. Na slovesnosti bo govoril 
vodja slovenske delegacije v 
zvezni skupščini inž. Marko 
Bulc.

Na počastitev dneva vstaje na Bi
zeljskem pričakujejo domačini ne
kaj tisoč obiskovalcev iz Slovenije in 
Hrvaške. To bo manifestacija brat
stva dveh sosednih narodov in hkrati 
osrednja prireditev v Posavju.

Pravkar je bila natisnjena tudi 
brošura pod naslovom »Bizeljsko". 
V njej so zanimivi sestavki z opisi 
Bizeljskega od davnine do današnjih 
dni. Pisci predstavljajo razvoj vino
gradništva in zadružništva, dogodke 
med narodnoosvobodilno vojno, iz
gnanstvo, povojni razvoj krajevne 
skupnosti in še več drugih zanimivo
sti, da bodo obiskovalci proslave 
lahko čimveč zvedeli o teh krajih. 
Inž. arh. Karel Filipčič v uvodu po
jasnjuje zamisel spomenika, ki bo 
poslej stal na Bizeljskem kot trajen 
pomnik izgnanstva, oboroženega 
upora proti sovražniku in prijatelj
stva med pripadniki narodnoosvobo
dilnega gibanja na slovenski in hrva
ški strani Sotle.

Prebivalci bizeljske krajevne skup
nosti so ponosni na ta spomenik, saj 
so tudi sami veliko prispevali zanj. 
Na odkritje gostoljubno vabijo vse, 
ki želijo priti mednje in s svojim 
obiskom dati praznovanju večjo 
veljavo.

J. T.

DOLENJSKI 
POSLOVNI VLA K

Po novem voznem redu, ki je za
čel veljati 30. maja letos, smo Belo
kranjci in Dolenjci bogatejši za novo 
vlakovno zvezo z Ljubljano. Na 
novo je uveden poslovni vlak, s kate
rim je vožnja nadvse udobna in 
hitra, saj prispe od Metlike do Ljub
ljane v dveh urah in pol. Vlak vozi 
vsak dan razen sobot, nedelj in praz
nikov in ima odhode: iz Metlike ob 
5.32, Črnomlja 5.49, Semiča 6.06, 
Novega mesta 6.44, Trebnjega ob 
7.09 in vozi od Trebnjega do postaje 
Ljubljana-Rakovnik brez postanka, 
tako da prispe v Ljubljano ob 8.06. 
Isti vlak se vrača iz Ljubljane ob 
14.16, vozi do Grosuplja (14.39) 
hrez postanka, do Ivančne Gorice 
(15.01) ustavlja na vsaki postaji, 
nato pa vozi zopet neprekinjeno do 
Trebnjega (15.21) in do Novega 
mesta. Iz Novega mesta ima odhod 
ob 15.47 in zopet ustavlja na vsaki 
postaji do Metlike, kamor prispe ob 
16.53. Ce bo vlak dovolj zaseden, 
bo ostala ta ugodna zveza tudi pri
hodnja leta, mogoče pa ga bodo 
uvedli tudi ob sobotah in praznikih 
ter nedeljah, kar bi Belokranjci in 
ostali Dolenjci zelo želeli.

V. D.

VOJAKI POMAGAJO NERAZVITIM -  Takihle prizorov je na
Dolenjskem čedalje več: vojaki in vaška mladina pomagajo neraz
vitim krajem do hitrejših prometnih zvez s svetom. Tale posnetek 
je iz Karteljevega, danes pa objavljamo več podobnih še na drugih 
straneh Dolenjskega lista. Vezi pripadnikov JLA s civilnim prebi
valstvom se krepijo, to pa je samo ena od nneštetih svetlih tradicij 
iz naše NOB. Ob 35-letnici vstaje proti okupatorju bi radi to še 
posebej poudarili.

N A P E N D IR JE V K I  
GOREL GOZD

V nedeljo je izbruhnil požar na 
Pendrijevki -  na gozdni parceli GG 
Novo mesto. Zublji so zajeli pol 
hektarja smrekovega in macesnovega 
nasada. Zaradi starih panjev se je 
ogenj širil tudi pod zemljo. Gasilci 
in delavci GG so ogenj pogasili in 
preprečili, da se ni razširil na 
sosednji j* ’ Uničenih je 1500 
smrekovih in macesnovih sadik. 
Škode je za 60.000 dinarjev. Vzroke 
požara še ugotavljajo.

zdriivill&če
Čaloftho

lop licH

Ghoteli S - t t H  emona

tradicionalna zabavnoglasbena prireditev

c a l E ^ c a  n o c
sobota, 7. avgust 1976

O tv o r i tev  z o g n je m e to m  ob  20 .  uri 
P a v l ih o v  sa t i r ičn i  k a b a re t :  

ŽELELI NISTE -  POSLUŠAJTE 
Z a b a v n o g la s b e n i  p ro g ra m ,  h u m o r ,  

p les  do  n e d e l j s k e g a  ju t r a
Vstopnina s parkirnino 50.- din

S W E E T H E A R T S  
ž e n s k i  v o k a l n o - i n s t r u m e n t a l n i  s e s t a v  

DOBRI ZN A N CI -  
M A R J A N A  D ERŽA J,  B R A C 0  K O R E N  

PLAVI -  v o k a l n o -  
i n s t r u m e n t a l n i  s e s t a v .  

P A V L E  V R C K 0
M ARTA P E S T A T 0 R ,  N IN O  VUJIČIČ .

M ILEN A  S T R A J N A R .  
J A N E Z  H O C E V A R -R IF LE

.*m r '



tedenski
mozaik

U pam o, da se ne bom o zm otili, 
v lem trenutku ko  p išem o te vrsti
ce, se am eriška vesoljska sonda  
Viking že  spušča na površino  
Marsa, rdečega planeta. V višini 
1500 km  nad planetom  je  začela 
zavirati, vključila je  retroaktivne, 
zaviralne rakete. M odul se je  spu 
stil v dolin i Chryse —  to  im e je  
grško in pom en i v grščini zlato  
dolino. A li bo d o  odkrili zlato, 
srebro, diamante? To je  gola fan 
tazija, A m eričani preveč m islijo  
na denar.

K daj se  bo  spustil človek na 
Mars? Leta 1981? Tedaj bo Mars 
najbližje naši Zemlji. Ta datum  je  
veliko prezgoden, sa j bi trajal 
po le t na rdeči p lanet kar osem  
mesecev. Naš organizem  še ni 
pripravljen za tak napor, rakete bi 
ostala na Marsu en mesec in 
po tem  bi se v osm ih mesecih vr
nila na Zem ljo. Torej b i trajal ves 
po le t kar 17 mesecev. A li je  na 
M arsu voda, ali je  bila m orda  v 
prejšnjih geoloških razdobjih  
voda  —  o tem bom o poročali v 
naslednji številki. In tudi če je  bila  
voda, življenja ni bilo.

D rugi planeti sicer niso tako  
strašno daleč, vendar so  preblizu  
Sonca, da bi lahko tam karkoli 
odkrili. Jupiter pa  je  baje sam  
plin , ne pa  velika masa suhe zem l
je. Temu planetu se bo  okrog leta 
2 0 0 0  p rib liža l človek na d i
skretno razdaljo. K aj pom en i to  
diskretno: 2 5 0 .0 0 0  kilom etrov?

Prehajam o na drugo temo: 
nafta. D obro  vem o, da je  nafta 
zla to  našega časa. V  tem trenutku 
nas zanim a sam o ta aspekt: kako  
je  N igeriji uspelo, da se je  p o v z 
pela  na lestvici petrolejskih držav  
kar na peto, torej odlično mesto? 
Nafta pom en i za N igerijo denar, 
se  pravi, da je  posta la  glavni 
m otor vsega gospodarstva, vseh 
načrtov. Nigerija se je  zelo  p o zn o  
vključila  v klubpetrolejskih  pro i- 
zvodn ikov.

Kitajska je  rešila prob lem  p re 
bivalstva. K itajska naraste letno 
za  1 ,7 5 % , se pravi, da naraste na 
leto  za  16 m ilijonov  —  to liko  ko  
Indija. Se pravi, da  država  
uspešno kontrolira gibanje preb i
valstva. Pač uspeh  —  ni lakote, 
prebiva lstvo  narašča v normalnih  
okvirih.

Stabilizaciji prednost
Ocene gospodarjenja v prvi 

polovici letošnjega leta kažejo, 
da so prizadevanja za stabiliza
cijo, ki smo jih začeli odgovor
no poudarjati že lani, obrodila 
vrsto rezultatov, s katerimi se 
lahko nedvomno pohvalimo. Še 
posebej zato, ker jih še odloč
neje tudi letos uveljavljamo.

Začeli smo namreč delati z 
večjim premislekom in poglavit
no je, da se nam je v kratkem 
času posrečilo temeljito znižati 
stopnjo inflacije in jo skorajda 
izenačiti s tisto, ki je značilna 
za razvite zahodne države. Za
vedli smo se tudi pomena odgo
vornega načrtovanja in tega, da 
ne moremo uveljaviti smotrov, 
če ne bomo temeljito izboljšali 
produktivnosti dela. Toda prav 
to vprašanje nas, kot kaže, še 
najbolj pesti.

Razen tega lahko spet opaža
mo hotenja, naj bi povečali 
uvoz in zvišali cene nekaterih 
proizvodov, predvsem tistih, za 
katere je jasno, da bi potegnile 
za seboj tudi druge cene. To 
kaže, da smo negativne težnie

TELEGRAMI 
DŽ E D A  — Tri arabske države: 

Saudija, Sudan in Egipt so sklenile 
sporazum o političnem in vojaškem  
sodelovanju. Ali je to odgovor na ak
cijo sirske vojske v Libanonu? Za
nimivo je, da išče egiptovski pred
sednik Sadat vse bolj oporo na kon
servativnem arabskem jugu.

ustavili, nismo pa ustvarili vseh 
pogojev, ki bi resnično zagotav
ljali trajneje ugoden položaj.

Razumljivo je, da se srečuje
mo z zelo zapletenimi razmera
mi na domačem in tujem trgu, 
jasno pa je tudi, da ukrepi ne 
bodo dosti pomagali, če ne 
bomo zagotovili pravilnega od
nosa do poglavitnih vprašanj go
spodarjenja. To še toliko bolj, 
ker so dosedanji ukrepi vplivali 
na zmanjševanje gospodarske 
rasti, kar je povzročilo da ni
smo uresničili zastavljene poli
tike splošne in družbene po
rabe. Sredstva za te namene so 
se namreč precej povečala in s 
tem se je reproduktivna moč 
gospodarstva še poslabšala. Po
leg tega je še precej organizacij 
združenega dela, ki so poslovale 
z izgubo in ki se niso mogle iz
kazati s povečanjem produktiv
nosti dela.

Akcija za stabilizacijo, ki jo  
usmeija predvsem Zveza komu
nistov, ima prav zato namen te
meljito oceniti razvojne progra
me. Na tej podlagi pa si prizade
vamo sprejeti ustrezne sklepe, s 
katerimi bi onemogočili že od
daljevanje od začrtane stabiliza
cijske in razvojne politike ter 
hkrati s tem pospešili gospodar
sko rast.

Cilj teh prizadevanj seveda 
nikakor niso samo nekakšne 
„višje“ družbene potrebe, tem-
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Libanonci beže iz svoje dežele. Bogati so jo že prej zapustili, zdaj so šli s trebuhom za kruhom tudi »revni«. 
Največ jih je pobegnilo v Sirijo pa Jordanijo. Tisti, ki imajo denar, so se odločili za Francijo. Kako se bo 
končala drama libanonskega narod?" Prva varna točka je otok Ciper. Ali se bodo še vrnili?

več potrebe vsakogar med 
nami. Zato tudi ni slučajno, da 
smo v številnih javnih razpravah 
o osnutku zakona o združenem 
delu lahko slišali mnenje, da 
moramo prizadevanja za stabili
zacijo tesno povezati tudi z raz
pravo o tem osnutku in nepre
stano ugotavljati ukrepe in sme
ri za akcijo.

JANKO KOROŠEC

IZ ZADNJEGA PAVLIHE

- On je na§ olimpijski up!
Še nikoli ni zamudil sestanka..

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Predsedstvo CK ZK Slovenije je tokratno intenzivno delo zlasti vseh komunistov, ki so Prav’ °  *eb vprašanjih pa so tudi poudarili, da 

sejo — prejšnji teden — posvetilo predvsem dolžni v svojem območju v občini in sleherni ^ljub ustavno določeni samostojnosti posa- 
vprašanjem našega kmetijstva, bolje rečeno kmetijski enoti oceniti dosedanje delo in do- mezn'h republik in pokrajin vendarle ne bi 
temu, koliko se uresničujejo že sprejeta sta- sežke ter oblikovati akcijski program, ki bo us- smeI° biti prevelikih razlik v kazenski politiki 
lišča o preobrazbi kmetijstva in naše vasi, sta- klajen z že sprejetimi smernicami in razvojnimi — *al f'1"1'’1 lirnnna lst,h  iH einnnnlitičnih nsnn- 
lišča o delovanju članstva ZK na tem področju, načrti.
Seveda je bil ob tem še poglobljen poudarek na Prejšnji tejjen — v sredo — je bila tudi seja 
razvijanju samoupravnih družbeno-ekonom- predsedstva CK ZKJ, na dnevnem redu je bila 
skih odnosov v družbenem in zasebnem kme- razprava o aktualnih idejnopolitičnih vprašan- 
tijstvu pri nas. j'h oblikovanja kazenske zakonodaje v SFRJ.

Rečeno je bilo, da je že skrajni čas, da ob Rečeno je bilo, da spremembe, ki nastajajo na 
znanih družbeno izoblikovanih zahtevah glede
kmetijske proizvodnje — ob tem, da se naj ta 
proizvodnja poveča, modernizira ter posodobi 
— določno spregovorimo o tem, kje smo z 
našim kmetijstvom in kaj pri tem hočemo. 
Nedvomno je, da postaja proizvodnja hrane 
ena najpomembnejših razvojnih postavk ne 
samo pri nas, ampak po vsem svetu, pa je torej 
nujno, da temu cilju posvetimo tudi mi več po
zornosti. V našem družbeno ekonomskem ra
zvoju pa moramo predvsem nadaljevati z ure
janjem položaja kmetov. Pobrigati se moramo 
za večjo produktivnost dela v kmetijstvu, 
usmeriti večja vlaganja v modernizacijo dose
danjih ter v odpiranje novih proizvodnih 
zmogljivosti. Poglabljati moramo samou
pravne odnose na vasi, spodbujati integracij
ske procese in uveljavljati dohodkovna ra
zmerja — da bo naš kmetijski proizvajalec 
zares vedel, kakšne so njegove možnosti v 
združenem delu ter kako je soudeležen v deli
tvi dohodka.

Ob tej razpravi so na predsedstvu CK ZKS 
poudarili, da si bo treba v prihodnje še bolj pri
zadevati, da bodo družbena kmetijska gospo
darstva vzor dobro organizirane, visoko pro
duktivne in racionalne proizvodnje, da bodo 
uvajala tehnološke novosti tudi v praksi zaseb
nega sektorja, da bodo skrbela za plemensko 
živino, sadike in semena, ter da bodo lahko 
boljši ponudnik kmetijskih proizvodov in pri
delkov. Za vse to, so rekli, bo potrebno še bolj

Nujna
preobrazba
kmetijstva

tem področju, ne predstavljajo kakšnih bistve
nih' sprememb v naši kazenski zakonodaji — 
razen v tistem delu, ki izvira iz deljene zakono
dajne pristojnosti (ko sodi oblikovanje te za
konodaje v pristojnost posameznih republik ali 
pokrajin, kar je v skladu z novimi ustavnimi 
načeli).

Nekatere pomembne spremembe v kazenski 
zakonodaji pa so vendarle predlagane, je bilo 
še rečeno, in le-te so bile nujne glede na dose
danje izkušnje ter v skladu s smermi in cilji na
šega nadaljnjega razvoja. To se še posebej na
naša na prizadevanja, da bi z ustrezno kazno
valno politiko kar najbolj pravno zaščitili so
cialistično samoupravljanje in družbeno last
nino kot temelj naše družbene ureditve. V raz-

saj temeljimo na istih idejnopolitičnih osno 
vah in ščitimo iste družbene vrednote.

Razvijanje samoupravnih odnosov je kljub 
že doseženim uspehom še vedno ena naših naj
pomembnejših nalog — je poudaril sekretar 
IK predsedstva CK ZKJ Stane Dolanc, ki je bil 
prejšnji teden več dni na obisku v SAP Kosovo. 
Ob tem se je v razgovorih v Prištini dotaknil 
tudi nedavnih sojenj skupin informbirojevcev 
ter iredentistov ter je dejal, da ni tako po
membno to, da je sodišče obsodilo te izdajal-^ 
ske napade na nas, marveč da je najpomemb
nejše, da je bila takšnadejavnostobsojenatudi 
od ljudi v tistem okolju ter od vse naše družbe. 
Šele tako postane jasno, je dejal Dolanc, da gre 
v takšnih primerih za osamljene skupine, ki ro
varijo proti naši družbi in pri nas nimajo nika
kršnega širšega zaledja.

Samo na kratko še omenimo nekaj po
membnejših novic iz prejšnjega tedna — saj 
družbenopolitična dejavnost navzlic vročini v 
teh pasjih dneh le ni čisto ponehala:

Posojilo za ceste v naši republiki je izredno 
uspešna družbena akcija ter je naletela pri ljudeh na 
polno razumevanje. V začetku tega tedna smo pred
videno vsoto javnega posojila (900 milijonov dinar
jev) že dokaj presegli, vpisovanje posojila pa se še 
kar nadaljuje. V nekaterih občinah so predvideni 
obseg zbranega posojila za ceste presegli že doslej 
kar za 10 odstotkov in več.

Navzlic hudi suši, ki nas pesti zadnji čas, so podatki 
o letošnji letini kar ugodni. Predsednik zveznega 
komiteja za kmetijstvo ing. Kuštrak je te dni izjavil, 
da letos rekordne letine pšenice sicer ne bo, da pa bo 
žetev vendarle izjemno bogata. Rekorden pridelek 
pa pričakujejo v Slavoniji in Baranji, odkoder raču
najo z 80.000 vagoni letošnje pšenice.

In še podatki o slovenski industrijski proizvodnji iz 
prejšnjega meseca: junija je bila ta proizvodnja v 
naši republiki za 2,8 % večja kot maja, žal pa je bila 
za dobršen odstotek manjša kot v prvih mesecih le
tošnjega leta. Ti statistični podatki vsekakor niso po
sebno razveseljivi.

tedenski zunanjepolitični pregled")
V teh vročih poletnih dneh bi 

radi servirali našim bralcem ime
nitne vesti. Obračamo liste, 
komaj kaj zanimivega odkrije
mo. Amerika ima zdaj svojega 
demokratskega kandidata za 
Belo hišo. Prvič po več desetlet
jih je to predstavnik Juga, tiste 
ameriške regije, ki se je včasih 
razvijala v okviru fevdalizma, a je 
zdaj krepko porinila naprej. 
Kajti ameriški Jug pooseblja 
nekaj svežega, medtem ko je in
dustrijski sever kar nekam pre- 
nasičen.

Demokratska stranka je pred
lagala svojega kandidata: Jimmy 
Carter je bivši guverner ameriške 
zvezne države Georgije. Za pod- 
predesednika je predlagala Wil- 
liama Mondala (izg. mandejla). 
Republikanci bodo volili svojega 
kandidata na konvenciji v Kan
sasu, ta se bo začela 16. avgusta.

Kdo ima več izgledov: pred
sednik Ford ali bivši kalifornijski 
guverner Reagan? Morda prvi. 
Pravijo, da je republikanska 
stranka razdeljena in razceplje
na, to zmanjšuje njeno moč. 
Sodeč po statistikah o razpolo
ženju ameriških volivcev, bi v 
tem trenutku verjetno zmagal 
Carter. Volitve bodo 4. novem
bra. Glavna karta Forda je pove
čanje ameriške zaposlenosti in 
slabitev inflacijskega pritiska.

V tujih listih smo zasledili to 
vest, morda bo točna: ameriško 
gospodarstvo se popravlja, sov-' 
jetska ekonomija gre skozi teža
ve, kakor pravimo. Žitna fronta 
ne gre v korak, Sovjetska zveza 
kupuje že vrsto let žito. ZR 
Nemčija je uspešno premagala 
gospodarske težave. Iz te močne 
gospodarske trdnjave bodo šli 
ugodni učinki na vse strani za
hodne Evrope.

Nič novega v svetu? V Liba
nonu je vsak dan kaj novega, na 
žalost v negativnem smislu. Boji 
se nadaljujejo na dveh frontah: 
sirske čete proti Palestincem in 
potem obračunavajo med seboj 
kristjani in muslimani. Če premi
slimo dobro: v Libanonu teče 
arabska kri, kajti tudi kristjani so 
Arabci, to vero so sprejeli pred 
tisoč leti, ko so v Libanonu go
spodarili križarji — evropski vi
tezi.

Ali ni žalostno: najbolj razvita, 
najbolj evropska država v arab
skem svetu doživlja najhujše 
udarce! In kar se dogaja, še ni 
vse, vse več govore o možnosti 
razdelitve Libanona na dve drža
vi, dve polovici. Sever naj bi do
bili kristjani, jug muslimani.

Še nekaj bi morali omeniti v 
tem pregledu. Doslej smo vedno 
pisali o ameriškem pritisku na 
Italijo — nobenih komunistov v 
vlado. Ondan je kancler Schmidt 
tiho zagrozil Italiji, da ne bo no

benih kreditov, če bodo sprejeli v 
vlado tudi predstavnike komuni
stične partije. Italijanski listi 
ocenjujejo to kot odkrito vmeša
vanje.

Kakšna bo nova italijanska 
vlada je še popolnoma odprto 
vprašanje. Italijanske krize se

Kdo ima
več

izgledov

vlečejo tedne in tedne. Novi 
mandatar Andreotti se pogaja s 
predstavniki republikancev. So
cialisti ne gredo v vlado brez ko
munistov. Vlada, kakršna bo, ne 
bo dolgo živela. Italija je dežela 
parlamentarne demokracije, ki 
lahko v vsakem trenutku zruši 
vlado.

TELEGRAMI

RADOM  — Na Poljskem se jt  
začel proseč proti hujskačem v voj
vodskem središču Radom. Na za
tožni klopi je šest ljudi, ti so junija 
napadli državne funkcionarje, ropali 
in kradli. V tistih dneh je poljska 
vlada sklenila, da poveča cene neka
terih pridelkov, predvsem mesa, za 
50 pa tudi 100%. Vlada je pozneje 
sklenila, da bodo zaenkrat povečali 
samo cene mesa.

BANGKOK — Ameriška vojska 
se polagoma umika iz tajskih oporišč. 
Nekdaj je bilo na Tajskem 50.000 
ameriških vojakov pa 700 ameriških 
vojnih letal. Morda bo ostala na Taj
skem samo. peščica ameriških sil. 
Okrog 15.000 tajskih deklet se je od
ločilo, da gre v Ameriko, ameriški 
vojaki so se poženili z njimi.

B A G D A D  — Nafta bo spet draž
ja? Ni izključeno, Irak pritiska.naj bi 
se cene nafte povečale za 15 %, tako 
namreč narašča inflacija v svetu. Ali 
bo Irak prepričal druge? Ni preveč 
verjetno, saj poraba nafte peša, 
mnoge države zdaj spet uporabljajo 
premog.

JERUZALEM  — Izrael je odprl 
mejna vrata, Arabci iz Libanona 
lahko kupujejo hrano v izraelskih 
krajih. Izrael bo od libanonskih kme
tov odkupil tobak in sploh živila.

DUNAJ — Etnocid je nova bese
da, ki si jo moramo dobro zapomniti. 
Naš slovenski živelj na Koroškem je 
pod hudim pritiskom. Avstrijski 
izvedenec za manjšinsko pravo dr. 
Vciter meni, da nadvlada nemščine 
preprečuje razvoj naše manjšine —  
vseh manjšin. Avtor ugotavlja, da je 
Avstrija med zadnjimi deželami, ki 
še niso potrdile svetovnega spora
zuma o človekovih pravicah. Manj
šine so postale v Avstriji neke vrste 
kulturni rezervati.

D(k£NjSKI I.1S1
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MANJŠI UVOZ
Slovenija je v prvem polletju 

uvozila za 10,4 milijarde dinar
jev najrazličnejših izdelkov, pol
izdelkov in surovin, to pa je za 
19 odstotkov manj kot v 
enakem lanskem obdobju. Izvoz 
se je povečal za 21,2 odstotka 
ali na 7,4 milijarde dinarjev. 
Tako je znašal polletni zunanje
trgovinski primanjkljaj naše 
republike 2,97 milijarde dinarjev 
in je bil kar za 3,74 milijarde ali 

* za 55,8 odstotka manjši od lan
skega v prvem polletju.

^_____________   J

Sejmišča
' NOVO MESTO -  Vročina ni kaj 
dosti vplivala na promet na pone
deljkovem sejmišču. Rejci so pri- 
peljali 310 prašičev, od katerih jih je 
bilo 24 starih od 3 -  6  mesecev. 
Cene so od zadnjega sejma ostale 
nespremenjene, prodali pa so vsega 
skupaj 158 prašičev. Cene: prašiči v 
starosti od 6 — 12 tednov so veljali 
od 510 -  750 dinarjev, prašiči, v 
starosti od 3 -  6 mesecev pa od 760 
do 1200 dinarjev.

BREŽICE -  Sobotni sejem s pra
šiči je bil v Brežicah občiajen. Rejci 
so pripeljali 400 do 3 mesece starih 
prašičev in 16 starejših živali. Mlaj- 

— sih prašičev so prodali 294 po 31 — 
" 32 dinarjev kilogram žive teže, pra

šičev, starih nad 3 mesece pa 9 po 
21 -  22 dinarjev kilogram.

Kmetijski nasveti

nespremenjene," so se pritoževali 
komunisti krške tovarne papirja na 
zadnji konferenci ZK. Tovariš Dular 
je ogorčeno poudarjal, da časopisni 
papir nikoli ne doseže ekonomske 
cene, prav tako kot je ne dosegajo 
delavci časopisnih podjetij za časo
pis.

V Celulozi so proti temu, da bi 
samo izdelovalci papirja in kolektivi 
časopisnih podjetij krili razliko, če 
je njihova dejavnost posebnega druž
benega pomena. Sporazum oziroma 
družbeni dogovor o ceni časopis
nega papirja bi bili morali podpisati 
v Jugoslaviji že pred štirimi leti, 
toda stvar se nikamor ne premakne. 
V Beogradu to odlagajo, zato je 
položaj v Celulozi kritičen.

Delavci morajo zategovati pasove, 
ker se zmanjšujejo njihovi realni 
osebni dohodki, in akumulativnost 
podjetja je vsak dan manjša. Poudar
jajo, da zaradi tega ne uživajo no
bene zaščite, niti carinske ne. „Pri- 
znavajo nam le evropsko produktiv
nost, to pa ni enakopravnost, ob 
kateri naj uresničujemo zakon o 
združenem delu“, je izjavil tov. Du
lar.

Kolektiv želi čimprej doseči za 
svoj papir tako ceno, ki delavcu ne 
bo odtujevala njegovega dela. To ne 
bo šlo zlahka, saj si bodo morah še 
marsikaj priboriti Kot največji po-
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Na slovenskih kmetijah 
naj bi poslej pridelali še več 
hrane. To je bila rdeča nit 
razprave na nedavnem četr
tem občnem zboru Zadruž
ne zveze Slovenije. Vsak 
kmet bi se moral vključiti v  
načrtno pridelovanje, seveda 
pa bi mu morali zagotoviti 
prodajo pridelkov. Tako je 
navsezadnje rudi naročilo 
srednjeročnega načrtovanja,

Opozorilo iz Krškega: cena ča
sopisnega papirja ne ustreza . . .

trošniki lesa se bodo morali bolj 
uveljaviti v samoupravni interesni 
skupnosti za gozdarstvo ter doseči 
večji vpliv v skupnosti jugoslovanske 
industrije celuloze in papirja. Vrsto 
problemov bodo morali razrešiti 
skupaj, vendar so pri tem dostikrat 
brez m oči, brez vpliva, zato bi jim 
lahko veliko pomagala SOZD Slove
nija papir.

J. TEPPEY

TRIJE PREDLOGI  
ZA OBVOZ

O načrtih obvozne ceste za Ko
čevje so te dni razpravljali tudi orga
ni krajevne skupnosti Kočevje-  
mesto. Po prvi predloženi inačici naj 
bi se obvoznica z ljubljanske smeri 
odcepila od glavne ceste med Bre
gom in Zgornjim Mahovnikom, šla 
preko Rinže in pod pobočjem Mest
nega vrha ter se pri strelišču spet 
priključila na glavno cesto. Po drugi 
inačici pa naj bi zavila nova cesta 
pod Mestni vrh oziroma v Podgor
sko ulico šele v podaljšku sedanje 
Ljubljanske ceste, in sicer bi šla od 
križišča pri Unionu po sedanji cesti 
do odcepa za Mahovnik in nato 
naprej preko Rinže oziroma v Pod
gorsko ulico.

Krajevna skupnost je zavrnila obe 
inačici in predlagala, naj bi se cesta 
odcepila pod Mestni vrh med Gor
njim in Srednjim Mahovnikom. Tu 
bi bilo najlažje cesto speljati, razen 
tega bi lahko hkrati najbolje uredili 
križišče za Novo mesto, ki pa bi ga 
morali nekoliko prestaviti v smeri 
proti Ljubljani.

po katerem moramo dati 
hrani, energetiki in še neka
terim panogam prednost.

Kako naj bi vse to do
segli? Začnimo pri številki, 
ki so jo omenjali tudi zad
ružniki: do konca sedanjega 
srednjeročnega obdobja naj 
bi v naši republiki posodobi
li 10.873 kmetij. Ko pravi
mo posodobili, mislimo 
predvsem na pridelovanje, Tei 
naj bi sčasoma postalo 
usmerjeno. Kajpak ne bo šlo 
brez novih naložb v objekte, 
mehanizacijo in podobno.

Računajo, da se bo pro
stornina silosov povečala od 
sedanjih 135.000 na
552.000 m3, jame za gnojev
ko pa od 59.000 na
287.000 m3. Vsaka od kme
tij, predvidenih za posodo
bitev, bo deležna okoli
278.000 dinarjev naložb. Ob 
tem načrtujejo kmetijske 
organizacije do konca leta 
1980 1.890 novih kmečkih 
skupnosti, od tega: 861 
strojnih, 424 mlekarskih, 60 
melioracijskih, 305 proiz
vodnih, 60 za sladkorno 
peso itd.

Morda več povedo števil
ke, naj bi v Sloveniji ob kon
cu sedanje petletke pošiljali 
iz hlevov na trg 156 milijo
nov litrov mleka (zdaj 66 
milijonov), 31.000 pitancev 
(zdaj 16.000) itd. Ob tem se 
moramo zavedati, da bodo 
te in vse druge številke pre
nehale veljati, če načrti ne 
bodo imeli ugodnih tal za 
uresničitev, oziroma če bi 
vmes posegla kakšna višje, 
sila. Čeprav se čudno sliši, je 
vendarle res, da lahko taka 
suša, kakršna je prizadela 
kmetijske površine v tem  
letu, postavi na glavo vse ra
čune. Sicer pa ne razmišlja
jmo samo o oblakih, ampak 
imejmo pred očm i predvsem 
čisto in vedro nebo, ki ga 
tudi kmetijstvu nakazuje 
zakon o združenem delu

I. Z.

tudi ekonomisti, zdravstveni in so
cialni delavci, pedagogi in pravniki.

Vse te raziskave so opravili in 
zbrali podatke z namenom, da bi 
mogli zakoličiti pota usmerjenega 
izobraževanja. S pripravami le-tega 
na Dolenjskem niso nič dlje kot dru
god v Sloveniji. Prav tako se še niso 
zedinili za koncept, po katerem naj 
bi razvijali usmerjeno izobraževanje. 
Nekoliko bolj iz obrisov je tako ime
novana prva faza, ki naj pomeni pre
hod na usmerjeno izobraževanje že v 
desetem letu šolanja. Kajpak je tu še 
zahteva, da je- nujno približati šolo 
mladini, kar bo nedvomno pogoje
valo odločitve, kakšne šolske centre 
bodo na Dolenjskem ustanavljali in 
kje jih bodo imeli.

I. Z.

varjajo s svojimi kooperanti (teh je 
nad 100). Ze zdaj IMV in koope
ranti izdelajo tri do štirikrat več 
delov in sklepov za avtomobile, kot 
jih sami potrebujejo.

Sergej Kraigher pohvalil usmeri
tev IMV.

100.000 „katrc”
Do leta 1980 nameravajo v IMV 

izdelati 100.000 popularnih „katrc“ 
(R4), hkrati s proizvodnjo teh avto
mobilov pa imajo v načrtu poveča
nje montaže do 50.000 osebnih 
avtomobilov na podlagi kooperacije 
( R12 in nekaterih drugih tipov). 
Kakor so povedali tudi predsedniku 
predsedstva SRS Sergeju Kraigherju 
med njegovim nedavnim obiskom v 
Novem mestu, jih k taki proizvodnji 
spodbujajo tržne analize.

V Novem mestu gredo ta čas h 
koncu dela pri graditvi nove tovarne 
avtomobilov. IMV ima že zdaj okoli
160.000 m 2 proizvodnih prostorov, 
z novo tovarno pa se površina pove
čuje na nadaljnjih 20.000 m2. V tej 
tovarni bodo lahko izdelali 50.000  
„katrc“, 10.000 avtomobilov R12 
in 5.000 dostavnih vozil. Postavili so 
tudi že zmogljivosti za izdelovanje 
šasij in šasijskih elementov. Tovarna 
je namreč zasnovana tako, da se 
lahko kar najhitreje prilagodi 
tržišču.

Do leta 1980 se bo v IMV pove
čal tudi izvoz kamp prikolic, sestav
nih delov za osebne avtomobile in 
gospodarska vozila -  računajo, da 
na 33 odstotkov. Za izvoz se dogo-

Naložbe v plinovod na pred
nostni listi.

Plinovod že avgusta
Ce bo šlo vse po napovedih, bodo 

začeli v Sloveniji že avgusta graditi 
607 km dolg plinovod, po katerem 
bomo že čez dve leti dobili prve 
„pošiljke“ plina iz Sovjetske zveze. 
Po sporazumu, ki so ga nedavno 
podpisali v Pragi, bo sovjetski plin 
prišel k nam prek Cehoslovaške in 
Avstrije. Po slovenskem in hrvaškem 
„kraku“ bomo dobili v Jugoslavijo 
letno milijardo in pol m3 plina iz 
Sovjetske zveze. Naša republika pa 
bo ob koncu sedanje petletke potre
bovala še okoli 90.000 ton tekočega 
naftnega plina.

Slovensko plinovodno omrežje, ki 
bo že od začetka vključeno v jugo
slovanski sistem, bodo gradili po
stopno v takemle zaporedju: najprej 
od jugoslovansko-avstrijske meje do 
Ljubljane, odcep proti Jesenicam in 
odcep do Anhovega. Računajo, da 
bodo vsa dela končana najkasneje 
januaija 1980.

Za plinovod na slovenskih tleh bo 
potrebno odšteti nič manj kot 3 
milijarde 178 milijonov dinarjev. 
Podpisniki sporazuma o gazifikaciji 
v naši republiki bodo sami prispevali 
350 milijonov (do zdaj je zbranih 
okoli 280 milijonov), preostali zne
sek pa bodo, kot kaže, bančna in 
druga posojila. Pri tem kaže 
omeniti, da se je v Sloveniji že pred 
dvema letoma odločilo (s samo
upravnim sporazumom) sofinanci
rati omenjeni plinovod 76 potrošni
ških in distributerskih hiš.

Maratonsko
sporazumevanje
„Vse se draži, cene časopisnega 

papirja pa so že štirinajst mesecev

— Svinjsko pečenko ješ?
— Kaj pa naj, saj je cenejša od krme .

(Karikatura: Marjan Bregar)

Z ZDRUŽENIMI MOČMI -  CESTA -  V nedeljo
se je pripadnikom JLA, ki grade cesto Vavta 
vas—Drganja sela, pridružilo tudi 50 mladincev te 
krajevne skupnosti, 45 občanov Drganjih sel in še 
50 pripadnikov novomeške vojaške enote. (Foto: 
M. Bauer)

VODOVOD NA PONTONIH -  Pred kratkim so 
vojaki enote Slavka Marinkoviča pomagali pod
jetju Vodovod položiti vodovodne cevi čez Krko 
v Novem mestu. Preden so spustili cevi na rečno 
dno, so jih namestili in naravnali vzdolž ponton
skega mostu. (Foto: J. Karlin)

ZA HRBTOM -  Štovičkov Valvasor pred rojstno 
hišo v Krškem se je minuli petek prizanesljivo 
„obrnil“ stran od prizadevanj naslednikov, ki se 
končno trudijo ustaviti glodanje časa na tej 
znameniti hiši. Na sliki: začeli so pri strehi. 
(Foto: Železnik)

STROKOVNJAKI V ZK -  Pred ocenjevanjem 
tega, kaj so v Jutranjki naredili kot „vzorčna“ 
tovarna v akciji ZKS glede presajanja zakona o 
združenem delu v življenje, so v četrtek sprejeli v 
ZK štiri nove člane. Med njimi je tudi dipl. eko
nomist Franc Kerš (drugi z desne).

Pomoč skozi liste rastline f
Že pred več kot 130 leti so dokazali, da je mogoče rastlinsko < [ 

bledico (klorozo) odpraviti s škropljenjem listja z raztopino že- <, 
lezove soli. Torej sprejema rastlina potrebna hranila tudi skozi <; 
listje, ne samo skozi svoj koreninski sistem, ki jih je potemta- <. 
kem mogoče gnojiti tudi drugače.

To dejstvo so sadjarji in vinogradniki poznali sicer že v času < > 
pred našim štetjem, vendar ni imelo praktičnega pomena vse 
dotlej, dokler niso v novejši dobi tovarne umetnih gnojil začele < ► 
izdelovati visoko koncentriranih umetnih gnojil, kakršna je na < > 
primer urea, ki vsebuje kar 42 odstotkov dušika. Z iznajdbo * > 
le-ieh se je odprla široka možnost tako imenovanega foliamega <» 
gnojenja, o katerem bodi danes beseda.

Listje vsrkava hranilne snovi celo nagleje kot korenine. S po- < ► 
močjo radioaktivnega dušika so ugotovili, da sprejme jablana, \  [ 
poškropljena z raztopljenim dušikovim gnojilom, polovico vsega < >

* dušika prej kot v štirih urah. Podobno so ugotovili tudi za druga * > 
hranila in prav to svojstvo je zelo pomembno, zakaj ravno s < ► 
foliamim gnojenjem je mogoče hitro posredovati, kadar je z 31 
rastlino kaj narobe. < J

Narobe je na primer, kadar rastlini primanjkuje sledovnih ele- <» 
mentov, kar je mogoče ugotoviti po njenem zunanjem videzu. } J 
To se česti zgodi v sadovnjaku,i, ko nasad starejših breskev trpi < > 

klorozo ali pa je treba hitro posredovati zaradi elementarne J [ 
nesreče. Če primanjkuje bora, kar je v dosti primerih, pomaga- < ► 
mo s škropljenjem s polodstotno raztopino boraksa; če manjka < ► 
magnezija, škropimo z raztopino magnezijeve soli (grenka sol), < J 
itd. Dognojevanje se obnese tudi v primeru, če zaradi hude suše < > 
rastline ne morejo dobivati dovolj hranil iz zemlje ali pa če je J \  

zemlja pretežka in mineralizacija gnojil prepočasna. Zelo dobro < > 
se obnese dognojevanje z ureo. < ►

* Tovarne izdelujejo že tudi posebna umetna gnojila, namenje- < > 
na prav gnojenju skozi listje. Tak je folifertil za sadovnjake, ki <, 
vsebuje vsa tri poglavitna hranila: dušik, fosfor in kalij, razen 
teh pa še potrebne sledovne elemente. Na voljo so še nekatera «.

1 druga gnojila, ki jih, kar je zelo pomembno, lahko uporabljamo {; 
tako, da jih dodajamo raztopini zoper bolezni in rastlinske <> 
škodljivce, in tako opravimo dvojno delo hkrati, torej z zelo J J 
majhnimi dodatnimi stroški. Inž. M. L.

Raziskave kažejo, da bi na 
Dolenjskem lahko dobilo kruh 
v naslednjih desetih letih novih 
22.685 'delavcev, kar pomeni, 
da bi se število zaposlenih v pri
merjavi z minulim letom pove
čalo za 58 odstotkov. Od teh bi 
naj imelo poklicno izobrazbo 
12.624 delavcev.

Kot je nadalje razvidno iz podat
kov, bi potrebovali: 1.302 delavca z 
visoko, 1.207 z višjo, 3.599 s sred
njo in 6.516 s poklicno šolo. Največ 
zaposlenih predvidevajo v novo
meški občini, kjer naj bi imeli ob 
koncu leta 1985 že 33.695 delovnih 
m est V tej občini so tudi največje 
potrebe po strokovnem kadru oziro
ma po delavcih s poklicno šolo. 
Tako naj bi do konca omenjene 
desetletke zaposlili 970 ljudi z viso
ko, 803 z višjo, 2.703 s srednjo in 
4.379 s poklicno šolo. Sicer pred
videvajo največji porast zaposlenosti 
v trebanjski občini (za 73 odstot
kov), v črnomaljski (45) in metliški 
občini (za 39 odstotkov). Zanimivo 
je, da načrtujejo v trebanjski občini 
le 90 zaposlenih z visoko šolo, v ne
kajkrat manjši metliški občini pa 
celo 101.

Iz teh številk je nadalje razvidno, 
da potrebuje združeno delo na Do
lenjskem zlasti tehnični kader -  od 
kovinarjev, monterjev, inštalaterjev, 
strojnikov in mehanikov do 
kemikov, elekttikarjev, gradbenikov 
m drugih poklicev. Povsod seveda 
prevladujejo potrebe po delavcih, s 
poklicno šolo. Zelo zaželeni bodo
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Nam bodo cene določali drugi?
Koordinacijski odbor za oblikovanje cen stanovanj v Novem  mestu zaman išče rešitve v 

dogovoru z izvajalci del — Ali bo res moral posredovati Zavod S R S  za cene?

Kot smo že poročali v eni prejšnjih številk, je koordinacijski 
odbor za izvajanje družbenega dogovora o načinu oblikovanja cen 
stanovanjske površine v Novem mestu na svoji četrti seji že določil 
izhodiščne cene kvadratnemu metru. Dodatno pa smo dobili po
jasnilo, da je bilo gradivo za navedeno sejo posredovano delegatom 
tri dni pred sestankom, tako da se ga nista mogla udeležiti poobla
ščena delegata samoupravne stanovanjske skupnosti Novo mesto in 
Izvršnega sveta skupščine občine Novo mesto.

V Kanižarici čakajo le še na po
sebno razstrelivo iz Madžarske, 
s katerim bodo razstrelili prvo 
vrtino, ki je zadela na apnenče
ve plasti, kjer je voda vdrla v 
jamo.

Čakajoč na 
razstrelivo

V Kanižarici b od o  kmalu
razstrelili vrtino

Prva vrtina, ki so jo delavci 
ljubljanskega Geološkega za
voda zavrtali s površine do 
vdornega mesta vode v jamo ka- 
nižarskega rudnika, je že dalj 
časa pripravljena za razstrelitev.
V kanižarski hosti je vsa po
trebna mehanizacija, vendar so 
morali z razstrelitvijo vrtine 
čakati, ker se je zapletlo pri 
uvozu posebnega razstreliva iz 
Madžarske.

„Vsa stvar se je zavlekla zaradi 
napačne fakture, ki so jo poslali 
Madžari; vendar se je to med tem že 
uredilo in razstrelivo bo še ta ali pri
hodnji teden v Kanižarici," je po
vedal direktor rudnika inž. Tomislav 
Plečko. Najprej bodo razstrelili 
apnenčeve plasti, kjer je voda vdrla 
v jamo. Pri kraju je tudi vrtanje 
druge vrtine. Po razstrelitvi prve 
bodo po posebnem postopku zabe
tonirali apnenčeve plasti, skozi 
drugo pa z betonom zapolnili tudi 
del jamskih prostorov. Ko bo sani
rano vdorno mesto, bo na vrsti črpa
nje vode iz zalitega rudnika.

„Ce bo sanacija potekala po na
črtih in se ne bodo pojavile kakšne 
dodatne težave, upamo, da bo 
rudnik začel obratovati čez eno 
leto,“ pravi inž. Plečko.

Iz sklada skupnih rezerv je Kani
žarica dobila premostitveno posojilo 
v višini petnajst milijonov dinarjev, 
jeseni pa bo narejena dokončna fi
nančna konstrukcija sanacije rud
nika.

A. B.

POPRAVLJENA CESTA
Cesta od Predgrada do Dola, o 

kateri smo poročali, da jo je neurje 
zelo poškodovalo, je že popravljena. 
Vendar je ostali del ceste od Pred
grada proti Kočevju zelo slab in 
jamast. Ta cesta je najbolj potrebna 
asaflta. Po predlogu občin Kočevje 
in Črnomelj naj bi cesto Brezovica- 
Predgrad-stari trg prekategorizirali 
v republiško (regionalno), v občin
sko pa bi spremenili sedanjo republi
ško od Brezovice proti črnomaljski 
občini, ki je manj prometna in ob 
kateri je manj naselij.

Delegat občinskega sindikalnega 
svčta se na navedeni seji ni strinjal s 
predlaganimi ocenami, zato so iz
hodiščne cene, ki so jih sprejeli, ne
veljavne, saj so v nasprotju z načrti 
dogovarjanja in veljavnim družbe
nim dogovorom o načinu obliko
vanja cen stanovanj v občini Novo 
mesto.

Da bi pospešila postopek dogo
varjanja in omogočila sklenitve 
pogodb s kupci stanovanj, je amo- 
upravna stanovanjska skupnost 15. 
julija sklicala sestanek z vsemi pred
stavniki družbenega dogovarjanja o 
oblikovanju cen in graditelji. Toda 
tudi tokrat ni bilo doseženo soglasje 
o cenah, saj izvajalca del Pionir in 
Novograd predlagata previsoke iz

hodiščne vsote, ki niso v skladu s 
sprejetim dogovorom o izvajanju 
politike cen izdelkov in storitev v 
letu 1976. Po izračunih Biroja grad

beništva Slovenije bi najvišja cena 
stanovanjske površine maja letos 
lahko dosegla vsoto 6.735,54 din za 
kvadratni meter.

V vseh teh labirintih predvidenih 
cen je samo dvoje izhodišč: narediti 
primerjalno analizo predlaganih cen 
Pionirja in Novograda s cenami po
dobnih objektov v Sloveniji ali pa 
prepustiti vso zadevo Zavodu SRS 
za cene, ki naj sam določi izho
diščne vsote. S tem slednjim pa bi se 
okviri družbenega dogovarjanja v 
novomeški občini podrli.

B. BUDJA

„Šole” za odrasle Posavce
Kaj so pripravile delavske univerze?

Te dni občani najbrž že pre
jemajo vabilo treh posavskih 
delavskih univerz, da se vključi
jo v eno izmed izobraževalnih 
oblik, ki so jih pripravile za od
rasle v sezoni 1976-77. So do
kaj številne in so jih sestavljavci

HVALEŽNI VOJAKOM -  V soboto zvečer je krmeljska krajevna 
skupnost pripravila miting na rokometnem igrišču. Predsednik KS 
Zvone Hočevar se je zahvalil vojakom iz enote starešine Veljkoviča, 
ki so krajanom z zemeljskimi deli na cesti prihranili 7 milijonov 
dinaijev. V spomin na Krmeljčane so dobili umetniško sliko. 
(Foto: Železnik)

programa razdelili v dve glavni 
skupini.

Prva, s tako imenovanimi „šolami 
za odrasle", daje vrsto možne ti, da 
si občani nadoknadijo pomanj Jjivo 
znanje, si pridobijo novo tud' v sred
njih, višjih ali celo visokih šolah. 
Medtem ko so med šolami admini
strativna in srednja ekonomska že z 
dolgoletno tradicijo, je tokrat v pro
gramu tudi nekaj novih za kadre, ki 
jih v regiji še kako potrebujejo. Med 
njimi naj omenimo le srednjo ko
mercialno šolo pa poklicno šolo za 
kmetovalce in šolo za varuhinje.

Tudi izredni študij na višji eko
nomski in višji upravni šoli sta že 
„utečena“, na novo pa se odpirajo 
možnosti za višjo upravno šolo in 
ekonomsko fakulteto. Ker je bilo že 
minulo sezono veliko zanimanja za 
nekatere tečaje, ki so prinesli tudi 
višjo kvalifikacijo, jih uvrščajo v 
novi izobraževalni program in jim 
dodajajo še nove: za tehnične risar
je, voznike viličarjev, skladiščnike in 
tako naprej. Dodajajo še vabilo na 
jezikovne tečaje, ki naj bi jih zdaj 
poskušali prvič pripraviti tudi za 
predšolske otroke.

Ob koncu naj pred novo izobraže
valno sezono zapišemo še to, da 
vsega v programu vsaka izmed treh 
posavskih delavskih univerz sama ne 
bo uresničevala v celoti, namreč so 
si nekatere oblike ponovno , .razde
lile". Katere in koliko, pa si bodo 
vsi, ki bi se radi dodatno izobraže
vali, izvedeli na-sedežih ustanov v 
Sevnici, Krškem in Brežicah.

930 metrov ceste - udarniško
Karteljevo ni v eč  tako  „da leč  od  sveta" — Kaj je povedala mladinka Milena Kramar

V soboto je bila na odseku ceste v 
Karteljevo delovna akcija, v kateri 
so sodelovali mladinci iz Kartelje- 
vega in vojaki starešine Slavka Ma
rinkoviča.

Vsi navedeni gradijo 930 m dolg 
odsek ceste, saj je stara ozka in ne
primerna za avtobusni promet. Z 
novo cesto bi se avtobusna proga 
med Karteljevim in Novim mestom  
skrajšala za nekaj kilometrov. Dela 
so se pričela že leta 1973, zaradi 
skromnih finančnih sredstev pa so 
prišli na pom oč vojaki novomeške 
garnizije in že lani opravili preko 
500 ur udarniškega dela.

Tudi v sobotni akciji je sodelo
valo veliko število vojakov, tamkaj
šnjih mladincev pa žal le nekaj. Ena 
izmed najbolj marljivih, Milena 
Kramar, je povedala:

„Clanica Zveze mladine sem od 
leta 1973, čeprav je začel mladinski

aktiv v Karteljevem aktivno delovati 
šele lani. Prirejamo športna tekmo-

O svojih načrtih za prihodnost je 
dejala, da ji je prvi in poglavitni 
smoter dokončati srednjo ekonom
sko šolo in se nato vpisati na eko
nomsko fakulteto.

Mladinci iz Karteljevega so po 
sobotnem delu ob pomoči starešine 
Milana Pekeča pripravili malico in 
sokove, vojake pa povabili na ogled 
svojega kluba v Karteljevem.

JURE KARLIN

Stane Dolanc:

Uveljavitev različnih poti
Lahko ugotovimo — tudi berlinska konferenca je nov 

dokaz za to -  da se tista načela, za katera so se Komuni
stična partija Jugoslavije, Zveza komunistov Jugoslavije in 
socialistična Jugoslavija desetletja bojevale in se še bojujejo 
in zaradi česar je naša partija svoj čas doživljala svojevrstno 
ekskomunikacijo iz komunističnega gibanja, danes nenehno 
uveljavljajo in vse bolj postajajo temelj odnosov med 
komunističnimi in delavskimi partijami ter drugimi napred
nimi in demokratičnimi silami; taka načela danes prevevajo 
prakso boja za demokracijo in socializem v nacionalnih in 
mednarodnih merilih. Dosledno spoštovanje in zakoreni
njenje teh načel, popolno uveljavljanje različnih poti v boju 
za napredek in socializem je neizogiben pogoj za uspešen 
razvoj socializma kot svetovnega procesa in prakse in še 
zlasti sodobne marksistične misli. V boju za popolno uvelja
vljanje takih osnov in vsebine pa Zvezi komunistov Jugo
slavije tudi v prihodnje ne bo žal truda in prizadevanj.

(Sekretar 1K predsedstva CK ZKS na zadnji seji pred
sedstva CK ZKJ)

Miloš Minic:

Titove zgodovinske zasluge
Danes, pred peto konferenco neuvrščenih držav, izrekajo 

predsedniku Titu priznanje mnoge države in ugledne oseb
nosti kot enemu od ustanoviteljev gibanja neuvrščenosti, ki 
si je s svojim osebnim deležem pridobil izredno velike za
sluge za razvoj tega velikega gibanja, ki je uresničilo perspek
tive izoblikovanja bolj pravičnega mednarodnega sistema 
brez kakršnekoli vrste dominacije in izkoriščanja v odnosih 
med narodi in državami. Zdaj, ko bomo na peti konferenci v 
Colombu obeležili petnajst let razvoja gibanja neuvrščenosti, 
je zares prava priložnost, da opozorimo na velike zgodovin
ske zasluge tovariša Tita, ki jih ima za razvoj tega svetovnega
gibanja neuvrščenosti.

(2Zvezni sekretar za zunanje 
predsedstva CK ZKJ)

Miloš Minic:

zadeve na zadnji seji

Pričakovanja iz Colomba
Neuvrščene države odhajajo na peto konferenco v 

Colombu z bilanco, ki je zgodovinskega pomena, zavedajoč 
se svoje moči in veljave doseženih uspehov, hkrati pa se 
zavedajo tudi težavnosti in kompleksnosti problemov ter 
nalog, kijih čakajo.

Osnovni interes naše države tako kot drugih neuvrščenih 
držav je, da bi peta konferenca pomagala utrditi in okrepiti 
gibanje neuvrščenih nasploh. ZKJ je nadvse zainteresirana, 
da bi peta konferenca šefov držav ali vlad v Colombu dosegla 
čim večji uspeh pri krepitvi dejavnosti neuvrščenih držav,, 
dejavnosti, povezane z zagotavljanjem miru in varnosti, 
enakopravnega mednarodnega sodelovanja in splošnega na
predka.

(Zvezni sekretar za zunanje zadeve na zadnji seji 
predsedstva CK ZKJ)

Zakaj bi delili na dva kosa?
Za obstoj višjega sodišča v N ovem  mestu je dovolj argumentov — Na Dolenjskem in v 

Posavju so  pripom be glede osnutka zakona o  sodiščih

Kaj prinaša osnutek zakona

0  ZDRUŽENEM DELU

Piše: V ladim ir Bajc

V zakonu je nato poudarjeno na
čelo odgovornosti Vsak delavec je 
posebej odgovoren, vendar ne samo 
pri izpolnjevanju svojih delovnih ob
veznosti, temveč tudi pri opravlja
nju svojih samoupravljalskih funkcij. 
Odgovorni so tudi delegati (delav
cem) pa člani izvršilnih organov in 
poslovodni organ. Ti so za škodljivo 
delovanje in sklepe odgovorni tudi 
materialna

Ne nazadnje je potrebno omeniti 
tudi samoupravne splošne akte, o 
katerih govori osnutek in jih posa
mično opredeljuje. Samoupravni 
splošni akti organizacij združenega 
del :i morajo biti v skladu z ustavo in 
zakoni Kot posebni in pomembni 
obliki pozna zakon družbeni dogo
vor in samoupravni sporazum, pri 
čemer opredeljuje njuno vsebino in 
določa postopek sprejemanja. V 
tem postopku pa je zlasti poudarje
no načelo enakopravnosti, prosto
voljnosti in javnosti. Med druge sa
moupravne splošne akte pa po 
osnutku sodijo statut, pravilniki, 
splošni sklepi, poslovniki in drugi, 
določena pa je tudi njihova hierarhi

ja.
Ce pride v organizaciji združe

nega dela do kršenja samoupravnih 
pravic, poškodovanja družbene last
nine ali družbenih interesov, lahko 
(v interesu družbenega varstva) proti 
taki organizaciji združenega dela na
stopi skupščina družbenopolitične 
skupnosti (na primer občine) z do
ločenim i začasnimi ukrepi (odstavi
tev poslovodnega organa, razpusti
tev delavskega sveta ali izvršilnih or
ganov, imenovanje začasnega organa 
idr.).

Tako nam je torej ob vsem pove
danem jasno, da nam novi zakon po
nuja možnost in širok prostor za 
vsakodnevno akcijo organiziranih sil 
socialistične zavesti. Te pa so v 
združenem delu zlasti sindikati, Zve
za komunistov, pa Socialistična zve
za delovnega ljudstva in druge stro
kovne in družbene organizacije. Med 
temi dejavniki so po zakonu vzpo
stavljeni takšni odnosi, da je omogo
čeno demokratično usklajevanje po
sameznih skupin in splbšnih intere
sov.

(Konec)

Milena Kramar

vanja v košarki, nogometu in šahu, 
svoje prostore pa smo si uredili v 
zgradbi nekdanje osnovne šole. Prav 
tako sta omembe vredni akciji po
hod v Štatenberg 1. maja in proslava 
ob dnevu žena. Na lanskoletnem  
republiškem tekmovanju klubov 
smo zasedli II. mesto, za kar je vsak 
mladinec prejel 1,500 din nagrade. 
Ob koncu naj dodam, da z novome
škimi vojaki sodelujemo že od lan
skoletnih delovnih akcij. “

MPPŠ: 350 mladih
Z letošnjo mladinsko poletno 

politično šolo — peto po vrsti — 
je želela republika konferenca 
Zveze socialistične mladine 
omogočiti mladim poslušalcem, 
da bi poglobili svoje teoretično 
znanje in ga v bodoče kar naj
bolj spretno uporabljali pri svo
jem vsakdanjem mladinskem 
političnem delu.

V petih dneh je več kot 350 mla
dih, med njimi okoli 40  Dolenjcev, 
razdeljenih po skupinah, poslušalo 
številna predavanja, v popoldanskih 
urah pa so udeleženci sole poslušali 
predavanja znanih družbenopolitič
nih delavcev. Tako je o aktualni 
idejnopolitični in ekonomski situ
aciji v SFRJ govoril France Popit, 
svobodno menjavo dela po sprejemu 
nove ustave je ocenil dr. Avguštin 
Lah, Roman Albreht je govoril o 
idejnopolitičnih vidikih družbenega 
planiranja in o osnutku zakona o 
združenem delu, Marjan Orožen je 
mladim orisal naloge pri nadaljnjem 
utrjevanju družbene samozaščite, 
dr. Anton Vratuša pa neuvrščenost 
kot svetovno gibanje.

Ustava iz leta 1974 je prinesla določilo, da se sodne funkcije 
prenesejo na republike in pokrajine, s tem pa je nakazala tudi 
bistveno spremembo pravosodnega sistema. Tudi republika Slove
nija se na te novosti že dalj časa pripravlja. Ko bodo pristojni zbori 
skupščine sprejeli zakon o rednih sodiščih, zakon o samoupravnih 
sodiščih, zakon o javnem tožilstvu in zakon o javnem pravobranil
stvu, bodo šele podani pravni temelji za nadaljnjo preobrazbo pra
vosodja.

Vsi ti zakoniti predpisi bodo 
namreč omogočali uresničevanje 
temeljnih načel ustavne preobrazbe, 
da čimveč zadev rešujejo občani in 
delovne organizacije v svojih sredi
nah; da dobivajo vsi občani in drugi 
družbeni organizmi čim bliže 
pravno pomoč; da je sodstvo enotno 
in da se praviloma odloča o vseh 
zadevah že na niž il) (temeljnih) 
sodiščih, medtem ko naj višja sodi
šča odločajo samo o pritožbah 
zoper odločbe niž il) sodišč, na prvi 
stopnji pa samo o najtežjih kaznivih 
dejanjih. Vloga višjih sodišč naj bi 
bila zlasti usmerjevalna, da se raz
bremeni sojenje, pač pa bistveno 
okrepi pri zagotavljanju enotne 
uporabe zakonov na vseh pravnih 
področjih.

PRI NAS: DVE  
TEMELJNI SODISCI?
Teze za zakon o rednih sodiščih 

so predvidevale v Sloveniji samo 15 
temeljnih sodišč (sedaj 42 občinskih 
sodišč) in 4 višia sodišča (sedaj 8 
okrožnih sodišč). Tako naj bi na 
območju novomeškega sodnega 
okrožja delovalo samo temeljno 
sodišče v Novem mestu z oddelko
ma v Črnomlju in Trebnjem ter 
sodišče v Krškem z oddelkoma v 
Brežicah in Sevnici V Novem mestu 
višje sodišče ni predvideno. 
Območje okrožnega sodišča naj bi 
se uredilo tako, da bi temeljno

sodišče v Novem mestu prešlo v 
območje ljubljanskega, temeljno 
sodišče v Krškem pa v območje celj
skega višjega sodišča. S tako zastav
ljeno organizacijo sodišč pa se na 
Dolenjskem in v Posavju niso stri
njali, zato osnutek zakona o rednih 
sodiščih že upošteva nekaj pripomb, 
ne pa vseh. Tako predvideva osnu
tek 28 temeljnih sodišč, medtem ko 
so tudi zdaj predvidena samo 4 višja 
sodišča. Skratka: temeljno sodišče 
naj bi poslovalo v Črnomlju in v 
Novem mestu z oddelkom v Treb
njem ter temeljno sodišče v Breži
cah in v Krškem z oddelkom v Sevn
ici. Ostaja pa še vedno razdelitev na 
ljubljansko in celjsko območje glede 
višjih sodišč. Dolenjska s Posavjem 
bi bila v tem primeru deljena, 
medtem ko je zdaj to delo oprav
ljalo okrožno sodišče v Novem 
mestu.

Občina je najvišje organizirana 
družbenopolitična in samoupravna 
skupnost na določenem teritoriju, v 
kateri se stekajo vse ostale pristoj
nosti, in ima tudi vrsto institucij 
družbenopolitičnega in ekonom
skega značaja. Skladno s sistemom  
bi torej bilo, da ima tudi temeljno 
sodišče, če izpolnjuje zahteve za 
obstoj. Zahteva se minimalna 
sistemizacija 4 do 5 sodnikov, 
ustrezni prostori in kadrovska za
sedba. Vse to imajo na vseh zdajš
njih občinskih sodiščih v novo
meškem okrožju. Zoževanje mreže 
sodišč pa ne zagotavlja uresniče

vanja ustavnega načela, naj bi bila 
sodišča čim bliže občanom, pomeni 
pa tudi odtegovanje pravnega kadra 
z manjših središč.

Smernice in resolucija o srednje
ročnem in dolgoročnem razvojnem 
programu dajejo Novemu mestu vlo
go enega večjih regionalnih centrov, 
na Novo mesto pa se že po tradiciji, 
geografski legi in prometnih zvezah 
vse bolj povezuje vsa ož aJDolenjska 
z brežiško-krškim območjem. Iz 
vsega navedenega sledi, da bi bilo 
napak, če ne bi dolenjsko-posavska 
regija, ki ima že zdaj okrog 180.000  
prebivalcev, imela svojega višjega 
sodišča.

Velja še om eniti da je naloga 
višjih sodišč tudi v tem, da sodniki 
dajejo pripombe in predloge k novi 
zakonodaji. Tako delo je lahko 
uspešenjše, če sodniki poznajo po
sebnosti določenega območja, 
življenjske navade ljudi itd. Tako 
poznavanje pa prav gotovo omogoča 
tudi primernejšo kaznovalno 
politiko in življenjsko reševanje cele 
vrste zadev. Naloga okrožnega oz. 
višjega sodišča pa je tudi v dajanju 
pravne pom oči nižjim sodiščem v 
obliki seminarjev, strokovnih preda
vanj, delovnih posvetov, ne gre pa 
podcenjevati tudi vsakodnevnih 
stikov med sodniki niž ilj in višjih 
sodišč. Vse take oblike sodelovanja 
so lahko uspešne, če ni prevelike 
krajevne oddaljenosti

Ce ob koncu dodamo še, da je 
okrožno sodišče že od nekdaj 
veljalo za najboljšo pravno šolo pri 
delu z mladimi pravniki, in to ne le 
za sodniške pripravnike, ampak tudi 
za ostale diplomirane pravnike, je 
naštetih bržčas dovolj tehtnih argu
mentov za nadaljnji obstoj višjega 
sodišča v Novem mestu, posebno še, 
ker je bilo tudi dosedanje delo novo
meškega okrožnega sodišča zmeraj 
dobro ocenjeno.

R .B .
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Vroč julijski večer je. Žejna 
zemlja zaman kliče po dežju. 
Kvartuhovi s Kontnega pri Veli
ki Dolini so se pravkar vrnili z 
dela v vinogradu. Zdaj morajo 
postoriti še doma, pri živini. Na 
dvorišču srečam sivolasega mo
žaka Janeza Kvartuha z živah
nim vnučkom:

„Moj Miha,“ ga predstavi. 
„Ne bi ga dal za vse na svetu, 
kot tudi svoje zemlje ne. Dovolj 
dolgo sem okušal tujino, zato 
znam ceniti dom. Toda mladi 
danes pozabljajo na zemljo, vle
če jih čez mejo. Ko prebiram 
Šetinčevo knjigo o izgnancih, si 
mislim, kako zelo je bila po
trebna. Mladi nam marsikdaj ne 
verjamejo, ne znajo si predstav
ljati življenja v taboriščih, tu pa 
je vse kot na dlani.

Ko mi je lani tovariš Šetinc 
pisal kartico iz Šlezije, sem se 
takoj vprašal: „Ali je pa bil v 
Betlehemu, v kraju, kjer je bila 
izgnana moja družina? Takrat

„Z veseljem bom  prebral Šetinčevo  knjigo, da si bom  osvežil spom in na preteklost in vedel kaj v eč  o  krajih našega
izgnanstva," pravi Ivan Prah iz Koritnega

JANEZ KVARTUH

si nisem mislil, da bo Franček 
popisal to v knjigi. Rad jo pre
biram, vse v njej je tako resnič
no in izgnanci smo mu zanjo 
hvaležni.

Nikoli ne bom pozabil tistega 
novembra 1941. Bilo je na vseh 
svetih dan, ko smo morali od 
hiše: ata, mama, midva z ženo 
in štirje otroci. Z vsako roko 
sem vodil po enega otroka, pri
letni oče pa je podpiral mamo. 
Šli smo kot čreda, ne da bi 
vedeli kam. Vso vas so izselili v 
enem dnevu. Ob prihodu v 
Šlezijo so strpali po petindvaj
set družin v en sam prostor. V 
taborišču nas je čakala dva dni 
stara kaša, a doma smo pustili 
toliko dobrot.

Delal sem v gramoznici. Pet 
nas je kopalo pesek, po 37 
kubikov na dan. Odvažali smo 
ga z vagončki. Od taborišča do

delovnega mesta sem naštel 
4420 korakov. Jedli smo 
dvakrat na dan. Pred odhodom 
v gramoznico smo dobili zajtrk, 
za večerjo pa so nam dali 
postan opoldanski obrok. 
Hlebec kruha, ki sem ga dobil 
za ves teden, sem prerezal na 
dvoje. Pol sem ga namenil ženi 
in otrokom, pol sem ga zadržal 
zase. Ničkolikokrat sem si osli
nil prste, da sem pobral drob
tine.

Dnevi so počasi minevali, a 
smo le dočakali konec vojne. 
Domov sem se vrnil 24. avgusta. 
Hiša je bila prazna, Kočevarji so 
odšli. Najbolj me je razveselil 
pogled na sadovnjak. Slive so 
bile polne in tudi drugo sadje je 
obetalo dobro letino. Nikdar v 
življenju nisem tako dobro spal 
kot tisto noč. Naslednji dan mi 
je sosed posodil muli, da sem 
šel v Brežice po družino. Edino 
mama ni dočakala vrnitve: po
kopali smo jo na poti domov 
pod nekim hrastom. Bilo je 23. 
maja. Omagala je, revica, še pre
den se ji je izpolnila njena naj
večja želja.“

Janez Kvartuh ima danes že 
13 vnukov. Najstarejša, Maija- 
na, je stara 17 let, najmlajši 
komaj 20 mesecev. Na domačiji 
gospodarita skupaj s sinom 
Ivanom, ki je prevzel posestvo, 
a je hkrati zaposlen pri Gozd
nem gospodarstvu in vozi s 
traktorjem les iz gozdov. Pri 
hiši imajo stroje (nakladalnik, 
traktor, kosilnico), in tako z 
manj truda obdelujejo posestvo 
kot nekoč.

OSTAL JE NA  
ZEMLJI

Kvartuhov sovaščan kmet 
Martin Prah je doživljal izgon 
na tuje kot dvanajstleten deček. 
Tistih trenutkov se do podrob
nosti spominja, prav tako 
kasnejših dogodkov v taborišču 
in veselja ob vrnitvi.

„Tudi naša družina je imela 
le dve uri časa za pripravo naj
nujnejšega do odhoda v nezna
no,“ pripoveduje. „Odpeljali so 
nas v rajhenburški grad, kjer 
smo dva ali tri dni poležavali na

slami, ne da bi vedeli, kaj nas 
čaka. V izgnanstvo nas je šlo 
vseh šest otrok skupaj z očetom  
in materjo. Vrnilo se nas je 
deset, ker sta se dva rodila v 
Nemčiji. Brata Jožeta sem izgu
bil po osvoboditvi, 1947 leta: 
zbolel je za tifusom in umrl v 
brežiški bolnišnici.

Iz prvega taborišča so nas 
prestavili drugam. Z očetom sva 
delala pri gozdnem podjetju. 
Proti koncu vojne so pribežali k 
nam Vogrinovi. Umaknili so se 
pred bližajočo se fronto. Sku
paj smo delali, ko pa so prišli 
do vasi Rusi, smo se skrili v 
klet. Nemci so nas odkrili in 
prisilili, da smo bežali. Ustavili 
smo se v Sudetih. Tam smo 
čakali do 7. maja, a do nas niso 
prišli niti Rusi niti Američani. 
Ostali smo pri Čehih kot na 
otoku. Kraj smo zapustili 9. 
maja. Potovali smo s transpor
tom, namenjenim v Subotico.

V Brnu smo pobegnili in si za 
vrnitev v domovino izbrali bliž
njico preko Dunaja. Do Dunaja 
smo potovali z vlakom, čez 
zasilni most na Donavi pa smo

morah peš. Nosili smo najmlaj
šega bratca Stanka, starega 
devet mesecev, in še ne triletno 
sestrico Angelco.

Z vlakom smo preko Šentilja 
končno prispeli na cilj. Na bre
žiški železniški postaji smo iz
stopili 24. junija ob devetih 
dopoldne. Dom na Koritnem je 
bil prazen. Eno kravo smo na 
srečo našli v sosednji vasi, kar je 
bilo za tiste čase pravo boga- 
stvo.“

Ivan Prah se je posvetil kme
tovanju. Ostal je na zemlji in ni 
mu žal. Kmetijo je lepo uredil. 
Ima štiri otroke. Hčerka Zofka 
je trgovka, Jožica je v kmetijski 
šoli, Helenca bo šla jeseni v 
konfekcijsko šolo v Lisco, za 
dvanajstletnega Miha pa še ne 
vedo, kako se bo odločil. Na 
tihem seveda upajo, da bo ostal 
doma in gospodaril najprej.

Oče Ivan po vrnitvi iz izgnan
stva še ni videl Šlezije, čeprav 
ga zanima, kakšna je danes. „Z 
veseljem bom prebral Šetinčevo 
knjigo,“ pravi, „da si bom osve
žil spomin na preteklost in 
zvedel kaj več o krajih našega

izgnanstva danes. Tudi otrokom 
jo bom dal. Naj spoznajo naše 
otroštvo, naj primerjajo seda
njost s preteklostjo!41

Podobno usodo je doživljalo 
na tisoče izgnancev iz Posavja 
in Obsotelja, kar je v svoji knjigi 
doživeto opisal Franc Šetftic.

»Spomini na Šlezijo so toliko 
bolj dragoceni, ker se doslej ni 
nihče lotil pisanja.11 meni zgo
dovinar dr. Tone Ferenc, ki je 
zaključil spremno 'besedo k 
Šetinčevi knjigi „Izgnanci“ s 
tole mislijo:

„SIovenski izgnanci so morali 
na svoji trnovi poti izgnanstva 
iti skozi več kot tristo nemških 
taborišč v raznih nemških, polj
skih in francoskih pokrajinah 
od Šlezije do Alzacije. Samo v 
Šleziji so bili v več kot 54 ta
boriščih. Marsikatera družina je 
morala celo skozi petnajst ali 
več taborišč in je slednjič nosila 
svojo prtljago le še v drobnih 
culicah.

V tej množici slovenskih iz
gnancev je bil tudi mladi Fran-

MARHN PRAH
ček Šetinc, pisec te knjige. 
Trnova pot izgnanstva se mu je 
neizbrisno vtisnila v spomin in 
o njej nam je do sedaj že marsi
kaj zanimivega razodel v svojih 
spominskih člankih. Prva nje
gova izpoved je bila Šlezijska 
kronika, ki je izhajala v Našem 
delu v letih 1951-1952. V Šle
zijo se je vrnil po tridesetih 
letih; obiskal jo je kot politični 
delavec, da se seznani s spome
niki davne poljske preteklosti in 
uspehi povojne poljske graditve. 
Vendar ga je srce z neizmerno 
silo vleklo v kraje, kjer so med 
poslednjo vojno živeli in trpeli 
slovenski izgnanci. Želim, da bi 
se s to doživeto in prepričljivo 
napisano izpovedjo seznanil 
čim večji krog bralcev.41

JOŽICA TEPPEY

&
Franc Šetinc se podpisuje roja- 

1 kom izgnancem v knjigo na sre
čanju, ki ga je v Brestanici pri
redila Partizanska knjiga. 
(Foto: Partizanska knjiga)

Od 2.000 zvez le ena ne dela
Črnomaljski radioklub je navezal stike po  vsem svetu. Čeprav si dom a na čistih amater  
skih osnovah prizadeva širiti tehn ično  kulturo, ni de ležen  skoraj nikakršne denarne  

podpore in je prepuščen svoji iznajdljivosti

Inž. Leopold Bahor

Čeprav sodi črnomaljski 
Radioklub Mirana Jarca v vrh 
slovenskega radioamaterstva, 
zlasti na področju konstruira
nja, je o njegovem obstoju in 
delovanju slišati bore malo.

„Na lastni koži občutimo, da 
je skrb za širjenje tehnične kul
ture pri nas prepuščena bolj ali 
manj zavzetim posameznikom; 
če je že ta odnos takšen, je 
jasno, da je financiranje teh de
javnosti popolnoma neureje- 

f  no,44 je s priokusom grenkobe 
povedal predsednik črnomalj
skega radiokluba inž. Leopold 
Bahor.

V Črnomlju je deloval radio
klub najprej do leta 1955, po
tem pa je ta dejavnost zamrla za 
dobrih petnajst let, dokler niso
1971 ustanovili sedanjega, ki 
šteje 24 članov, od tega 13 
pionirjev.

„V začetku je kazalo, da 
bomo lahko delali v normalnih 
razmerah in ob pomoči družbe. 
Naša prizadevanja je podprl 
črnomaljski vojni odsek, ki nam 
je nad glasbeno šolo v Ulici 
Mirana Jarca priskrbel klubski 
prostor in zanj nekaj časa pla
čeval najemnino. Dobili smo 
tudi nekaj denarja za nakup naj
nujnejšega materiala, kmalu pa

je ta pomoč splahnela in ostali 
smo prepuščeni sami sebi,44 
pojasnjuje Bahor.

Ker klub ni mogel poravnati 
najemnine, se je začel celo na 
sodišču. Spet jim je priskočil na 
pomoč vojni odsek, saj je bilo 
tisto bore denaija, kolikor jim 
ga je namenil občinski prora
čun, premalo za normalno de
lovanje, kaj šele, da bi zado
stovalo za najemnino.

„Gotovo je bil najsrečnejši 
dogodek, ko nam je bivši pred
sednik Ljudske tehnike pove
dal, da je nekje hranilna knjiži
ca, na kateri je 15.000 dinarjev, 
in da lahko ta denar uporabi 
naš klub,44 se spominja inž. Ba
hor. S tem denarjem so si kupili 
staro kratkovalovno radijsko 
postajo in v začetku 1975 orga
nizirali prva predavanja o osno
vah elektrotehnike in telegrafi
je; operaterski izpit je naredilo 
dvanajst članov. S tem je bila 
črnomaljskemu radioklubu 
odprta pot v svet. »Vključili 
smo se v sistem slovenskih in ju
goslovanskih radioamaterskih 
zvez, naša QSL kartica,, na 
kateri je odtisnjen značilen be
lokranjski vzorec, pa ima poziv
ni znak YU 3 DMJ.

Do danes smo vzpostavili 
okoli 2.000 zvez z društvi in 
posameznimi radioamaterji po 
vsem svetu. To štsvilo bi bilo 
lahko še večje, vendar gledamo,

da vzpostavljamo samo toliko 
zvez, kolikor je naša obveznost. 
To je namreč zvezano z nekate
rimi stroški: v radioamaterstvu 
je pravilo, da tistemu, s katerim 
prvič vzpostaviš zvezo, pošlješ 
svojo QSL kartico. Stroški za 
tisk teh kartic pa precej obre
menjujejo naš že tako skromni 
proračun. Tudi tekmovanj se 
udeležujemo zato, da naredimo 
nekaj novih zvez, ne pa, da bi se 
gnali za diplome.

„SAMI  
IZDELUJEMO"

Lepe uspehe smo dosegli pri 
konstruktorstvu; sami izdeluje
mo amaterske radijske UKV po
staje, razne instrumente, manjše 
sprejemnike. Drugi klubi kon- 
struktotstvo precej zanemar
jajo, mi pa se ravno zaradi po
manjkanja denarja lahko najbolj 
izkažemo na tem področju.

Radi bi, da bi se z našim 
delom in uspehi seznanili tudi 
naši občinski možje. Večkrat 
smo jih že vabili, pa ni še nikoli 
nihče prišel. Samo primer: no
vomeški, semiški in naš radio
klub so se udeležili srečanja 
vezistov NOV v Primostku; iz 
Črnomlja je prišel le ravnatelj 
gimnazije, ki je član vezistov. 
NOV.

Ravno zato, ker nas, kot 
kaže, nihče ne jemlje resno, se 
otepamo s takimi težavami. Do

sedaj smo iz občinskega prora
čuna dobivali 4.000 dinarjev na 
leto, za najemnino pa smo 
morali takoj odšteti 2.300 din.

Člani odbora delamo vse za
stonj, velikokrat pa posežemo v 
svoj žep, če nočemo, da bo 
delo zamrlo. Da se lahko ude
ležujemo seminarjev, izkorišča
mo dopust, vse stroške plačamo 
sami; vendar nam za to ni škoda 
ne časa ne denarja, kajti tako 
mi pojmujemo pravo amater
stvo. Lahko trdim, da je vsak 
od osmih starejših članov vložil 
v radioklub po 2.000 dinarjev. 
Sami kupujemo tudi material, 
da lahko pionirji, ki smo jih 
navdušili za to vejo tehnične 
kulture, sploh kaj delajo in po
kažejo svoje sposobnosti. Tudi 
zveza hoče oživiti konstruktor
sko, ker so raziskave pokazale, 
da se pri nas vse manj ljudi 
odloča za tehnične poklice. 
Zato nam zveza precej pomaga: 
tam dobivamo poceni stare, ne
rabne aparate, ki jih razdremo 
in posamezne dele koristno 
uporabimo.

V dvanajst Iskrinih tovarn po 
Sloveniji smo poslali prošnje za 
pomoč; nam zelo prav pride 
material, ki zanje morda nima 
nobene vrednosti več. Srečni 
smo, da smo tu naleteli na razu
mevanje.

Naš cilj je, da bi v Beli kra
jini, kjer so delovali prvi parti

zanski vezisti, širili zanimanje - 
za radioamaterstvo in tehnično 
kulturo sploh. Ne samo da pri' 
tem nismo deležni skoraj ni
kakršne pomoči, nekateri nam 
celo očitajo nekakšno zasebni- 
štvo. Ne zavedajo se, da imamo 
vsi starejši člani izpite, da si 
lahko vsak nobavi svojo postajo 
in se gre radioamaterstvo sam 
zase. Večkrat smo že bili na 
tem, da bi vse skupaj pustili, 
vendar čutimo odgovornost do 
pionirjev, naših mladih članov, 
ki smo jih pritegnili v radio
klub, jih navdušili za to dejav
nost in jih sedaj ne moremo 
pustiti na cedilu.

Poleg tega bi morah vsi ti 
vedeti, da ravno po zaslugi na
šega kluba poznajo Črnomelj 
radioamaterji po vsem svetu. 
Možnosti za predstavitev našega 
kraja, občine in Bele krajine 
sploh pa so še velike; samo pri
mer: na našo kratico bi lahko 
natisnili simbole jurjevanja ah 
kakšne druge kulturne in poli
tične prireditve. Tako bi svet 
seznanili z našo deželo.44

OKOLJE GLUHO?
Črnomaljski radioamaterji si 

prizadevajo, da bi bil v vsaki 
krajevni skupnosti vsaj en kra
jan član kluba. Klub bi vsaki 
KS dal doma narejeno radijsko 
postajo; tako bi bile vse KS v 
občini povezane med seboj in z 
občinskim središčem, kar bi 
vsem koristilo pri organizaciji 
civilne zaščite in splošnega ljud
skega odpora, hitreje bi stekla 
pomoč pri morebitnih večjih 
nesrečah, nujnih primerih pa 
tudi pri vsakdanjih drobnih 
uslugah.

Letos so sodelovali na po
hodu rezervnih vojaških starešin 
od Dragatuša do Vinice, ki so se 
ga udeležili člani ZRVS iz 
Črnomlja, Metlike, Duge Rese 
in Ozlja. Klubi iz drugih občin 
so imeli s sabo najnovejše voja
ške aparature, Črnomaljci pa so 
prišli s šestimi, doma narejenimi 
postajami. „Lahko je dobiti 
zvezo s tovarniško izdelano 
postajo, toda pravi radioamater 
se izkaže s tistim, kar je sam na
redil; tako tudi ni od nikogar 
odvisen. Vse, kar imamo, smo 
sami skonstruirali in izdelali s 
skromnimi lastnimi sredstvi,44 
ponosno pravi Bahor.

V klubu delajo štirje inže
nirji, dva tehnika, dva poklicna 
delavca kovinske stroke, ostalo 
pa so učenci osnovne šole. 
„Radi bi pridobili čim več čla
nov s srednješolsko izobrazbo, 
mladincev in pa starejših pod
pornih članov,44 našteva želje 
predsednik. „Potem bi se morax 
tudi odnos do nas spremeniti. 
Res, sedaj, ko vidimo, da se 
nihče ne zanima za nas, da smo 
tako rekoč vsakemu odveč, 
nam to jemlje voljo do dela. Pri 
takem popolnem pomanjkanju 
zanimanja za tehnično kulturo 
odgovornih forumov je težko 
držati skupaj peščico zanesenja
kov. Ljudska tehnika v Črnom
lju združuje šest društev, eno 
od teh smo tudi radioamaterji. 
Če bi vsako od nas dobilo na 
leto stari milijon, bi naše delo 
drugače zaživelo. Kaže pa, da 
tega v naši občini ne moremo 
spraviti skupaj, in tako za sra
motno nizko ceno pustimo pro
padati ljudsko tehniko v Beli 
krajini.44

A. BARTELJ
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PEVCI — Čeprav je
>oje. Letos smo mlade

„Deželo Petra Klepca" je prejel celo 
Kajuhovo nagrado, ki jo podeljuje 
založba Borec najboljšim knjigam. 
Knjigo ..Partizansko podzemlje", v 
kateri je na zelo zanimiv način 
opisal dela v partizanskih tiskarnah 
in tehnikah, pa je dokončal le malo 
pred prezgodnjo smrtjo in še ni 
izšla.

Tudi knjige je pisal z izrednim 
čutom  odgovornosti do vseh ljudi in 
dogodkov, ki jih je opisoval. Ni mu 
bilo žal, da je za na videz še tako 
malo pomemben podatek opravil na 
sto in sto kilometrov poti. Vse je 
neštetokrat preveril, da ne bi komu 
storil krivice, da ne bi objavil napač
nega podatka. V svojih knjigah je 
predstavil svetu nekatere zanimivo
sti iz narodnoosvobodilnega boja v 
Ljubljani (skrite tiskarne), v Kočev
ski dolini, Ribniški dolini in drugod, 
z največjo ljubeznijo in najbolj na
tančno pa je opisal rodno Čabran- 

olpsl 
želo Petra Klepca.
sko in Kolpsko dolino, se pravi de-

Vedno, posebno pa zadnja leta, se 
je boril za vsestranski napredek 
„dežele Petra Klepca", se zavzemal, 
da bi ta dolina dobila industrijske 
obrate in vse drugo, kar je potrebno, 
da ta lepi košček slovenske zemlje 
ne bi izumrl. O svoji dolini je pisal z 
bolečino, saj je čutil, da se ji dela 
tudi danes krivica, da je ostala iz- 
nemogla, izkrvavljena in pozabljena.

Anton Ožbolt je napisal še druge, 
manjše knjižice s področja lova, o 
spomenikih na Kočevskem, dopi
soval pa je tudi v mnoge časopise in 
revije, med njimi tudi v Delo in 
Dolenjski lis t

Za svoje delo v NOB je prejel več 
odlikovanj, za pisateljsko Kajuhovo 
nagrado, za delo na ostalih področ
jih pa razna priznanja, med drugimi 
zlati znak OF, ki mu pga je podelila 
republiška konferenca SZDL.

Kočevska zemlja je v nedeljo za 
vedno sprejela sinu, ki jo je neizmer
no ljubil, zanjo veliko pretrpel, ker 
je želel njej in njenim prebivalcem le 
vse najboljše. Sorodnikom izrekamo 
v našem imenu in imenu bralcev Do
lenjskega lista iskreno sožalje.

JOŽE PRIMC

Zvest gasilstvu
Ignacij Stupar 85-letnik

V ponedeljek, 19. julija, 
je dopolnil 85 let upokojeni 
ravnatelj Prve dolenjske po
sojilnice in častni pred
sednik občinske gasilske zve
ze v Metliki Ignacij Stupar. 
Med to dvoje — med službo 
in delom v organizacijah, 
predvsem v gasilstvu — je 
razpeto njegovo bogato 
delovno življenje. O tem 
govore številna priznaja, od 
republiških in zveznih gasil
skih pa do državnih odliko
vani.

Naj se ga tu spomnimo pred
vsem kot nadvse prizadevnega 
člana gasilske organizacije, pri 
kateri sodeluje skoraj sedem
deset let. Gasilca sta bila tudi 
njegov oče in stari oče, to pa je 
pravzaprav že začetek gasilstva 
na Slovenskem, ki je svoje 
korenine leta 1869 rognalo prav 
v Metliki. Od tod njegova velika 
privrženost gasilstvu, od tod nje
gova delovna zagnanost in orga
nizacijski čut, da še danes vzor
no opravlja posle tajnika občin
ske gasilske zveze.

Bogati so njegovi spomini, ko 
je še kot gasilski mladinec zaje
mal vodo s slamnatimi vedri in 
jih podajal brizgalničarjem, ko je 
bos v mrzlem Obrhu pral cevi m 
čistil gasilsko orodje, ko je sam 
gasil in se udeleževal nastopov in 
parad, ko je delal v vodstvu 
Belokranjske gasilske zveze, ko 
je postal društveni častni član in 
častni predsednik pa še in še. Ne 
samo aoma, širom po Sloveniji 
poznajo „strica Stuparja"! 
Vsakemu in vsem je prijatelj, 
svetovalec, vzornik.

Tak živi med nami, naš jubi
lant. Zato mu žolimo prav iz 
srca: Se naprej, do skrajnih 
meja, dragi stric Stupar!

/  • ;   '

___

Čeprav tile vroči poletni 
dnevi najbrž niso kaj prida pri
merni za , .plavanje" po tokovih 
take ali drugačne družbene pro
blematike, bi kljub temu ne 
smeli povsem odmisliti nekaterih 
zadev, ki čakajo na razrešitev po 
končanih dopustih.

Tu mislimo predvsem na 
tedne Komunista, na katerih naj 
bi letos razglabljali o vprašanjih 
kulture. Na našem območju 
bomo imeli te tedne predvidoma 
od avgusta dalje -  tja do jeseni. 
Časa za priprave ie nedvomne še

Za tedne ..K’
dovolj, ker pa ni vseeno, kaj 
bomo povedali ali slišali, bo po
trebno priprave zastaviti tako, 
da bodo v tednih Komunista 
prišla na dan res najbolj pereča 
vprašanja kulture.

Odveč bi bilo pričakovati, da 
bomo na zborovanjih ob tednih 
Komunista poslušali „visoko 
filozofiranje" o kulturi. Če bi 
kje razprava krenila v tako smer, 
bi tam prav gotovo ne dosegli 
poglavitnega smotra, ta pa je, naj 
bi kulturo pojmovali zgolj kot 
obliko družbene dejavnosti, in 
ne kot njeno nadgradnjo. Zato 
bomo prav gotovo poslušali raz
lage o tem, kako kulturo še bolj 
vključiti v območje združenega 
dela, kako ob tem razbiti starin
ske okvire dosedanjega pojmo
vanja o njej, ko se je še dogajalo 
in govorilo: ta kultura je za iz
brance, ta za ,,nižje" sloje . . .

O tem in še o mnogočem  
bodo imeli dovolj povedati zlasti 
predstavniki združenega dela, še 
posebno tako imenovani anima
torji kulture v delovnih organi
zacijah. Nadalje bo to prilož
nost, da si bodo temeljiteje po
gledali v oči zbori izvajalcev in 
uporabnikov v skupščinah kul
turnih skupnosti, politični de
javniki pa bi morali kaj reči o 
idejni naravnanosti kulture, 
kakršno občani zdaj „zauživa- 
jo“. '

I. Z.

„Moje vodilo  je enostavnost,"  pravi Erih van Spronsen

Dežela Petra Klepca žaluje
Prejšnji teden je umrl T one O žbolt, pisatelj, publicist, Kajuhov nagrajenec

GLEDALIŠKI AMATERJI V 
TREBINJU -  Devet najboljših 
amaterskih gledališč iz Jugoslavije in 
iz zamejstva je sodelovalo na tradi
cionalnem 20. srečanju v Trebinju. 
Slovensko ustvarjalnost so zastopali 
gledališčniki iz Trsta. Vse skupine 
so prejele posebno priznanje -  zlato 
masko.

TABOR GLASBENE MLADINE 
V SELlSČIH -  V Seliščih, kjer 
Združenje likovnih skupin Slovenije 
prireja slikarske kolonije, bo letos 
tudi tabor Glasbene mladine Slove
nije. Tabor bo od 10. do 20. avgu
sta, zasnovan pa je tako, da bo na 
njem poleg predavanj in najrazlič
nejših pogovorov tudi več koncer
tov, do katerih bodo imeli dostop 
tudi kmetje.

,.SARAJEVSKI ATENTAT" 
GRE PO SVETU -  Jugoslovanski 
film o dogodkih leta 1914 v Saraje
vu bodo videli obiskovalci številnih 
kinematografov po vsem svetu. Film

..Atentat v Sarajevu" je odkupilo že 
40 držav.

POJASNJENI DALMATIN -  V 
Muenclinu je slovenski založnik 
dr. Rudolf Trofenik izdal nov zve
zek svoje zbirke ..Geschichte, 
Kultur und Geisteswelt der Slowe- 
nen“. Gre za 236 strani obsegajoči 
zbornik o Juriju Dalmatinu.
Zbornik (v redakciji dr. Antona 
Slodnjaka in dr. B. Berčiča) z no
vimi, znanstveno veljavnimi dogna
nji izpopolnjuje odsedanje vedenje o 
tej veliki osebnosti slovenske refor
macije.

ŠVEDSKI ROMAN O KRAGU
JEVCU -  Švedski pisatelj Per 
Hansson je nedavno izdal roman 
..Oktober 1941“, v katerem obrav
nava dogodke v Kragujevcu v času 
zločinskega nacističnega pokola 
talcev. Pisatelj je predtem že nekaj
krat zastavil pero za popisovanje 
naših ljudi in dežele, predvsem pa so 
ga zamikale usode iz okupacijskih in 
narodnoosvobodilnih dni pri nas.

KOLONIJA V 
IZLAKAH

Ta teden se je v Izlakah končala 
slikarska kolonija, ki se je je udele
žilo 17 umetnikov, med drugimi 
tudi ustvarjalci iz Trsta in Krškega. 
Razstavo letos ustvarjenih del bodo 
odprli prihodnje leto v delavskem 
domu v Zagorju za slovenski kultur
ni praznik.

DOMSKI DELAVCI  
N A  POHODU

Dijaški domovi na Dolenjskem že 
vrsto let d bro sodelujejo, kar po- 
tijuje tudi skupni pohod njihovih 
članov skozi Brestanico na Bohor. 
Udeleženci letošnjega pohoda so na 
cilju pripravili partizanski miting in 
se seznanili z junaštvom Bohorskega 
bataljona.

Tudi naslednji pohod po poteh 
NOB in Ivana Cankarja je bil enako 
pester, saj je udeležence pot vodila 
od Sevnice, Krškega, Brežic vse do 
Novega mesta. Tukaj so se jim pri
družili še ostali udeleženci in pot 
nadaljevali skozi Škofjo Loko, Po
ljansko dolino vse do Cerknega ter 
bolnišnice „Franje“. Zadnja posto
janka tega pohoda je bila rojstna 
hiša našega največjega pisatelja 
Ivana Cankarja. Izlet je nedvomno 
dal novih pobud za delo v dijaških 
domovih Dolenjske.

Kip je že

Sam s svojim dosedanjim delom  
nisem zadovoljen, zato mi vsaka 
končana plastika služi kot izhodišče 
za nadaljnje ustvarjanje. Moje vodilo 
pri tem je enostavnost- Pri varjeni 
plastiki povezuješ manjše kose, in 
tako kip raste, deblo pa stoji pred 
tabo kot blok. Skulptura je ze v 
drevesu, samo poiskati jo je treba. 
Tu moram podvajati dimenzije, ki 
sem jih vajen doma, razmerja pa 
ostajajo ista. Sele ko doživljaš pla
stiko od blizu in na ta način do 
neke mere odmisliš okolje, dojameš 
njeno monumentalnost.

Koncept galerije, kakršna je tu v 
kostanje viške m samostanu, se mi zdi 
idealen. Omogoča spoznavanje 
kiparstva različnih dežel, pa tudi 
srečanje s tujimi kiparji bogati naša 
spoznanja in prispeva h kvaliteti del, 
ki tu nastajajo."

Njegova žena Krekel dela največ v 
lesu, predvsem hrastu in različnih 
vrstah afriškega lesa. Tudi njeni 
starši so kiparji. Za študij na kipar
ski akademiji seje odločila na njiho
vo željo, vendar ji tega ni žal. Njena 
skulptura je svet preprostih likov -  
kvadrata, trikotnika in kroga. Pred 
nekaj leti se je ukvarjala s proble
mom polihromacije, kjer se je 
omejila na osnovne barve -  modro, 
rumeno, in rdečo, ki se vežejo z že 
omenjenimi liki. Vse te elemente 
povezuje v evolucijsko logična za
poredja. Veliko ji pri tem pomeni 
glasba, ki ji narekuje ritem menja
vanja oblik in barv.

Na malce provokativno vprašanje, 
kaj meni o ženski kot likovnem 
umetniku, pravi: „Morda je kaka 
razlika med doživljanjem in senzi
bilnostjo med moškim in žensko, ne 
bi pa tega mogla reči za kreativnost 
in izrazno moč." Pri tem ji pogled 
nehote zdrsne na šestletno hčerko, 
ki ob njej neutrudno obdeluje kos 
lesa z dletom in kladivom, ter doda: 
„Rojena je bila na akademiji, morda 
pa bo še kaj iz nje."

ZANIMIVA RAZSTAVA -  Učenci iz oddelka podaljšanega
bivanja na novomeški osnovni šoli „Katja Rupena“ so pred ne
davnim na omenjeni šoli pripravili razstavo likovnih del, ki prika
zujejo življenje in delo med podaljšanim bivanjem v šoli. (Foto: 
foto krožek OŠ »Katja Rupena“)

KK1DNE KOKE — Domin Lunder iz Finkovega pri Ortneku je pred 
dvema letoma postal kooperant KZ Ribnica. V tem času sije kupil 
traktor, ker pa še nima nakladalnika, mu pri košnji in spravljanju 
sena pomagajo sorodniki. V teh vročih dneh dela Lunder tudi po 
12 ur na dan; sebi in drugim hoče dokazati, da se da s pridnimi 
rokami tudi na majhni kmetiji veliko pridelati. (Foto: France 
Modic)

N i reforme brez denarja
Šolsko  reformo m oram o vnesti v razvojne načrte tozdov ,  

KS in drugih skupnosti — Pregraje morajo proč

Nizozemsko zastopata v 
letošnji Formi vivi Erih in 
Krekel van Spronsen. Tudi njiju 
so k nam napotili prejšnji 

-Lženci simpozija. Sele 
irrtn, ko sta prejela odgovor 

na prijavo, sta izvedela, da 
bosta delala v lesu.

Erih ne daje prednosti nobenemu 
od klasičnih materialov, dela pa naj
več v jeklu, ker mu je najlažje do
segljiv. Z lesom se je spoprijel samo 
dvakrat, še na Royal Accademy of  
Plastic Arts v Haagu, kjer je doštu
diral kiparstvo.

O svoji stroki je dejal: „Mojo 
kiparsko govorico sestavljajo ravne 
linije in ploskve, ki jih komponiram 
v matematičnih razmerjih. Mere 
ritmično ponavljam, podvajam, naj
raje pa uporabljam zlati rez kot naj
preprostejše razmerje. Odkrivanje 
oblik je kot odkrivanje samega sebe. 
Tako proces ustvarjanja kot nato 
doživljanje skulpture nista vizualno 
determinirana, temveč je v obeh pri
merih vključenih vseh pet čutov.

Sandi Leskovec: AVTO
PORTRET, lipa, 1976 
(35 x 30 cm).

na 7. tabor sloven
skih pevskih zborov so v Šentvi
du pri Stični 3. julija odkrili 
spomenik v čast pisatelja Ivana 
Cankaija: kipar Peter Jovanovič 
je v hrastu upodobil motiv 
umetnikove zgodbe o Skodelici 
kave in Hlapcu Jerneju.

S l .  $ L

V spomin

MLADI PEVCI -  Čeprav je šotaijev na Gori mak), njihov zbor
ubrano poje. Letos smo mlade pevce z Gore slišali že na več prosla
vah, med drugim tudi na nedavni na Gori. (Foto: Primc)

Doseči moramo, da bo refor
ma srednjega šolstva sestavina 
razvojnih načrtov vsakega 
tozda, krajevne, interesne in 
družbenopolitične skupnosti. V 
pogovorih z delavci bi morali to 
še posebej poudariti, meni 
Franc Šali, član IK predsedstva 
CK ZKS, ne nazadnje zato, ker 
reforme ne bo brez sredstev za 
graditev šolskih centrov, za 
kabinete, tehnične delavnice, 
učiteljska stanovanja, dijaške 
domove in druge dobrine.

Pomembno je, meni dalje Franc 
Sali, da ne ostanemo samo pri me
njavi dela v izobraževalnih SIS,

v drevesu

Srce gozdnega delavca, akti
vista in lovca, povojnega poli
tičnega delavca in pisatelja 
Antona Ožbolta iz Kočevja se 
je v petek, 16. julija, umirilo za 
vedno. Kočevska, predvsem pa 
dežela Petra Klepca, njegova 
rodna Čabranska in Kolpska 
dolina, je izgubila zvestega sina, 
ki je najbolj ljubil ta kos sloven
ske zemlje, ki jo je prvi dostoj
no predstavil svetu in ki se je 
tako rekoč do zadnjega diha 
zavzemal tudi za njen gospodar
ski napredek.

Anton Ožbolt se je rodil leta 
1919 v Belici v Čabranski dolini. Se 
ne trinajst let star je moral opustiti 
šolanje, čeprav se je zelo želel šolati 
naprej in je moral z očetom  na delo 
v slavonske gozdove. Kasneje je vse 
do začetka vojne delal kot gozdni 
delavec v kočevskih in hrvaških 
gozdovih ter pragozdovih.

Že od leta 1941 je delal za 
in je bil med organizatorji 
rodni dolini Italijani so ga 
obsodili na smrt in 
internirali. Po zlomu 
vrnil in nadaljeval boj 
torjem. Bil je tudi k< 
skarne „Tone Tomšič".

Po vojni je opravljal več odgovor
nih partijskih in drugih dolžnosti na 
Kočevskem in drugod. Ker je bil 
vedno pošten, delaven, pravičen in 
dosleden, si je pridobil med ljudmi 
velik ugled, prijatelje pa tudi zavist
neže in sovražnike. Tudi po vojni je 
moral celo od svojih tovarišev pre
stati marsikatero krivico, kar ga je še 
posebno bolelo. Vendar, dober kot 
je bil, ni nikoli nikomur zameril, 
pač pa je vedno upal, da bo za-

KDO SE NORČUJE  
IZ POTNIKOV?

Krajani Sevnice in Bučke smo 
ogorčeni zaradi odnosa odgovornih 
pri celjskem Izletniku do nas pot
nikov. Sedaj, v času šolskih počit
nic, namreč ni nobenega promet
nega sredstva za prevoz potnikov z 
Bučke v Sevnico. Obljubljeno nam 
je bilo, da bo avtobus sedaj vozil 
dvakrat na teden, sredo in petek, 
vendar ni tako. 2. VII. letos nas je 
osem potnikov zaman čakalo v 
Sevnici na avtobus, morali smo pot 
do Bučke prepešačiti, kar pa ni bilo 
lahko za obroke in starce, ki so bili 
med nami. Vsi prizadeti prosimo 
odgovorne ljudi, naj se ne norčujejo 
iz nas potnikov in naj storijo to, kar 
so obljubili

SR EČ A N JE  
MLADIH MOČI

Mladina Dolža je v počastitev 4. 
julija, dneva borca, pripravila zani
mivo srečanje s svojimi VTstniki iz 
okoliških vasi. Mladi so se s proslavo 
in obiskom spomenika padlim bor
cem na Dolžu spomnili velikih dni 
naše NOB in tako dali svoj delež k 
proslavljanju dneva borcev. Hkrati 
pa so izrazili željo, da bi bilo takšnih 
srečanj čim  več.

SLAVICA GAL

OBČ A N I RAKE  
SLAVILI

Vaščani iz vasi Podulce, Dolenja 
vas in Površje so pred kratkim slavili 
pomembno delovno zmago: otvori
tev 3 km dolge asfaltirane ceste, ki 
bo povezovala navedene vasi Pri 
otvoritveni slovesnosti smo slišali, 
da so večino dela opravili občani 
sami in dali samoprispevek za grad
njo. Nekatera gospodinjstva so pri
spevala tudi po 5.000 din, posebno 
prebivalci Dolenje vasi in Površja.

Cesto je izročil namenu predsed
nik ObS Krško Ciril Plut, nato pa so 
učenci OŠ Raka izvedli krajši kul
turni program.

M. LEŠNJAK

ampak da pospešujemo in uveljavi
mo neposredno sodelovanje med 
šolo in gospodarskim ter širšim 
družbenim okoljem. Taka podlaga 
pa naj rabi za utrjevanje samouprav
nih odnosov med šolo in združenim 
delom. Le tako bomo lahko podrli 
pregraje med šolo in življenjem.

peljani spregledal in verjel, da bo 
resnica končno le zmagala.

Komaj si je spet opomogel, že ga 
je izredno hudo prizadela sinova 
■smrt, k ije do konca svojega živlienia

Tone Ožbolt

ni mogel preboleti. Zagrizel se je v 
delo in pisal, pisal, pisaL Tako so 
nastale tri knjige: „Šerceijeva bojna 
pot“, „Dežela Petra Klepca" in 
„Utrinki podzemlja". Prvi dve sta že 
izšli in dosegli velik uspeh. Za
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Tatovi nimajo dopusta
Preden greste na dopust, dobro poglejte, če  ste stanovanje ali hišo res dobro zaklenili

— Sosedska p o m o č

Ko večina delovnih ljudi v 
pasjih dneh počiva na morski 
obali ali v hribih, se začne ob
dobje največje „delovne vne- 
me“ enega izmed rodu nepri
dipravov. To so tatovi in vlomil
ci v stanovanja, ki so jih lastniki 
bolj ali manj skrbno zaklenili.

Proti stanovanjski vlomilski 
sodrgi praktično ni orožja, veliko pa 
zaleže, tako trdijo izkušeni krimina
listi, če se pred odhodom na dopust 
temeljito prepričamo, če so vsa vra-

P O T A
I i \  STHf

Dežurni 
poročajo

VLOM V AVTO -  Andreju Jere- 
letu iz Stopič je še neznan storilec v 
ponedeljek, 12. julija, vlomil v zasta
vo 750. Fičko je prenočeval v za
silni garaži. Vlomilec je nasilno od
prl pokrov motorja in vzel razde
lilno kapo. V naglici jo je poškodo
val, zato se je „zadovoljil“ le z žica
m i

TAT ODŠEL Z DOLGIM NO
SOM -  V ponedeljek, 12. julija do
poldne, je nekdo vlomil v hišo 
Jožeta Štineta iz Urinih sel. Vlo
milec se je  priplazil v stanovanje 
skozi podstrešno lino. Obiskal je, 
očitno iskaje denar, vse prostore in 
razmetal stvari. Denarja ni našel, 
zato mu ni preostalo nič drugega, 
kot da je odšel, spet skozi pod
strešno okno.

NEVESELA VESELICA -  Božo 
Turk iz Dolenjega Maharovca je pri
javil, da mu je nekdo v nedeljo, 11. 
julija, zvečer z veseličnega prostora 
pri šentjemejskem hipodromu ukra
del kolo s pomožnim motorjem.

TREŠČILO V KOZOLEC -  V 
ponedeljek, 12. julija popoldne, je 
treščilo v kozolec Karla Zupančiča 
v Dolnjem vrhu pri Dobrniču. Zgo
relo je 4 tone sena in nekaj pšenice. 
Cenijo, da je škode za 40.000 dinar
jev. V bližini kozolca so tudi gospo
darska poslopja, vendar je prosto
voljnim gasilcem in sosedom uspelo 
požar pravočasno omejiti.

KRVAVA SLED -  Minuli 
četrtek so v Trebnjem ugotovili, da 
je nekdo vlomil v prostore kina 
Partizan. V poslopje je vlomilec zle
zel skozi straniščno okno, ki ga je 
prej razbil. Vlomil je še vrata in pri
šel v pisarno, kjer je našel za 200 din 
drobiža. Ugotovili so, da se je nepri
diprav ob vlomu porezal na okenski 
šipi. Sledovi torej so.

GA BO ZEBLO? -  Pred dnevi je 
nekdo z dvorišča poklicne šole v 
Novem mestu izmaknil okoli 60 
metrov cevi za centralno gretje. 
Kriminalisti menijo, da jih tat ne bo 
imel časa vgraditi, sicer pa tudi v 
zaporih ni ravno mraz.

ta naše hiše ali stanovanja res zakle
njena. Posebno pozornost je treba 
posvetiti vratom na balkonu in dru
gim izpostavljenim vhodom: jaškom 
za kurjavo, sUaniščnim oknom, 
zračnikom itd.

Ni tudi odveč, če dopustnik pri
jaznega soseda ne prosi samo, naj 
mu zaliva rože na vrtu; sosed naj bi 
od časa do časa tudi preveril, če je 
res vse tako trdno zaklenjeno kot ob 
odhodu na dopust.

Kaj storiti, če lastnik ali sosed 
ugotovi, da so stanovanje ali dom 
obiskali vlomilci? Prvo pravilo je, 
naj se ničesar v stanovanju ne doti
kamo, vse naj ostane na svojem 
mestu. Seveda je treba takoj obve
stiti najbližjo postajo milice. Ce 
bomo stvari pustili tako, kot so, 
bodo kriminalisti veliko laže izsledili 
storilca. S tem pa bo tudi veliko več 
možnosti, da bomo ukradene stvari 
dobili nazaj. Lani je bilo na obm oč
ju novomeške uprave javne varnosti 
vlomljeno v okoli 200 hiš in stano
vanj. Čeprav so delavci UJV izsledili 
večino storilcev, vedno znova po
udarjajo, da so imeli največ dela 
ravno zaradi tega, ker so razburjeni 
lastniki uničili sledove. Še enkrat 
torej velja poudariti, da je treba ob 
vlomu vse stvari pustiti tako, kot 
smo jih našli, ter poklicati 92.

Včasih se zgodi, da sosed ali last
nik tatove zaloti na delu. Če že 
nima toliko moči v rokah in nogah, 
da bi tatu zadržal, naj napne oči in 
si zapomni nepridipravove značilno-

UKRADEL ZA  
2 .2 5 0  DIN RIB

V noči na minuli petek je nekdo 
vdrl v bazen z ribami gostilničarja 
Jožeta Prešerna iz Dol. Kronovega. 
Bazen, pokrit z mrežo, je v potoku 
za gostilno, pokrov je varovala klju
čavnica. Vlomilec je naredil v mreži 
odprtino in odnesel za 2.250 dinar
jev rib.

sti: višino, obleko, barvo las, s 
kakšnim avtom je pobegnil itd. 
Čeprav so to na videz malenkosti, 
pa ravno ti drobci zgrade okostje, na 
katerem kriminalisti začno preiska
vo. Čim več sledov in podatkov o 
tatovih, tem hitreje bo ljubitelj tuje 
lastnine za zapahi

Ko pišete seznam stvari, ki jih 
morate vzeti s sabo na dopust, naj 
torej ne bo zadnja točka „dobro 
zakleniti vsa vrata". Sicer se vam kaj 
lahko zgodi, da boste z morja pri
nesli temno polt, doma pa vas bo 
čakalo „pospravljeno“ stanovanje.

V LEVO IN
V SMRT

14. julija dopoldne se je na 
magistralni cesti pri Obrežju 
smrtno ponesrečila 39-letna 
Zagrebčanka Marija Stankovič, 
trije ljudje pa so bili ranjeni 
Stankovičeva je z osebnim avto
mobilom vozila iz zagrabške 
smeri proti Ljubljani Pri Obrež
ju je iz neznanega vzroka za
peljala v levo in čelno trčila v 
tovornjak s prikolico, ki ga je na
sproti peljal Rade Bogdanovski 
iz Kumanovega. Trčenje je bilo 
tako silovito, da je tovornjaku 
odbilo prednji blatnik in ga vrglo 
na cesto. Stankovičeva je umrla 
na kraju nesreče.

Nekaj trenutkov kasneje je iz 
zagrebške smeri pripeljal z oseb
nim avtomobilom Italijan 
Filippo Croce. Zapeljal je na 
odbiti tovornjakov blatnik. Od 
tam ga je zaneslo v levo, trčil je 
v tovornjakovo prikolico in 
obstal na cesti. Poleg Filippa sta 
bili ranjeni tudi sopotnici Ana- 
maria in Custantina Croce. Vse 
tri so odpeljali v brežiško bol
nišnico. Gmotne škode je za
50.000 din, za tri ure pa je bil v 
obe smeri zaprt tudi promet.

ČRNA TOČKA -  Mariborski ford je v soboto na zloglasnem 
mostu pri Boštanju nasadil škodo S. Žiberta, ki je v nedeljo želel 
prvič po desetih letih (gradnja hiše!) s še svežim avtomobilom s 
tehničnega pregleda tudi na dopust. Domačini poznajo črne točke, 
kar pa ni vedno dovolj, ker sta ob nesrečah udeležena po navadi 
vsaj dva. S tem naj računa vsak dopustnik! (Foto: Železnik)

Zasebniki „po svoje”
Med junijskimi vzroki prometnih nesreč vodi neprimerna 

hitrost — Brez dovoljenja kar 111 voznikov

V juliju je bilo na novomeškem območju 148 prometnih nesreč, 
ki so terjale eno življenje, 42 ljudi pa je bilo ranjenih. Gmotne 
škode je bilo za 120.000 dinaijev. Na magistralni cesti 
Bič—Bregana je bilo 38 prometnih nesreč, ranjenih je bilo 17 ljudi, 
škode pa za več kot 500.000 dinaijev.

I
Med povzročitelji nesreč v juniju 

je 97 voznikov osebnih avtomobi-

» m .
METLIKA: MOČNEJŠI IMA

VEDNO PREDNOST -  Slavko 
Težak iz Slamne vasi je v ponede
ljek, 12. julija, v Metliki s tovor
njakom s stranske ceste zapeljal v 
Cesto bratstva in enotnosti. V 
tistem trenutku je po prednostni 
cesti pripeljal z osebnim avtomo
bilom zdomec Arif Džaferovič iz 
Male Kladuše. Trčenje seje  končalo 
z 8.000 dinarji škode.

NOVO MESTO: TUJKA ZBILA 
PEŠCA — Nizozemka Johana Jansen 
je v ponedeljek, 12. julija, popoldne 
pri SGP Pionir v Bršlinu na prehodu 
za pešce zadela 16. letnega Franca 
Derganca iz Velikih Brusnic. Der
ganc se zdravi v novomeški bolniš
nici. Gmotne škode je za 4.000  
dinarjev.

ŠENTJERNEJ: NI POGLEDAL
V LEVO -  Milan Gornik iz Dolenje 
Stare vasi se jc v torek, 13. julija, 
popoldne peljal na kolesu s pomož
nim motorjem od doma proti Šent
jerneju. V Šentjerneju je hotel zaviti 
v levo, ne da bi prej pogledal, če je 
cesta prosta. Ko je bil na sredi ceste, 
je iz novomeške smeri pripeljal z

osebnim avtomobilom Vlado Janise 
iz Kostanjevice. Kolesarja je avto 
zbil na tla, vendar jo je Gornik na 
srečo odnesel le s poškodbami, ki so 
jih lahko pokrpali v šentjemejskem 
zdravstvenem domu. Gmotne škode 
je za nekaj stotakov.

K R V A V  SOSEDSKI  
O B R A Č U N

Minulo soboto je prišlo do 
krvavega obračuna med 49-let- 
nim Jožetom Zagorcem in 
34-letnim Stankom Blatnikom. 
Oba sta iz Gor. Vrhpolja. Blat
nik je stal pred hišo, ko je mimo 
v osebnem avtu pripeljal Zagorc 
in začel Blatnika zmerjati. Blat
nik se je pred točo besed umak
nil. Zagorc je odpeljal, vendar se 
je kmalu vrnil, potegnil iz žepa 
nož ter Blatnika zabodel v ramo. 
Kljub temu, da je bil Blatnik 
ranjen, je Zagorca obvladal, 
odvzel mu je tudi nož. Nadalje
vanje pretepa so preprečili 
sosedje. Zagorc se bo moral 
zagovarjati pred sodnikom.

lov, 30 voznikov tovornjakov, 6 voz
nikov avtobusov, 13 kolesarjev, 6 
pešcev, 4 motoristi ter po en Uak- 
torist in voznik vprege. Med udele
ženci prometnih nesreč je bilo tudi 
18 tujcev, 10 jih je nesrečo po
vzročilo.

Med vzroki prometnih nesreč je 
še vedno na prvem mestu neprimer
na hitrost (35 nesreč), nepravilno 
prehitevanje ( 21), izsiljevanje pred
nosti (15), vožnja pod vplivom alko
hola (15 nesreč) ;td.

Junija so prometni miličniki 
podali 448 predlogov za uvedbo 
postopka o prekrških, mandatno je 
bilo kaznovanih 900 kršiteljev, za 
manjše kršitve pa so miličniki izrekli 
349 opozoril. Brez vozniškega dovo
ljenja je junija vozilo kar 111 ljudi. 
Miličniki so začasno odvzeli vozni
kom 140 vozniških dovoljenj, 
največ na magistralni cesti ( 112). 
Med vozniki, ki so začasno ob dovo
ljenja, je tudi 21 poklicnih šoferjev.

Po odredbi o omejitvi prometa na 
javnih cestah so junija izločili iz pro
meta 21 tovornjakov, štiri voznike, 
ki odredbe niso upoštevali, so prija
vili sodniku za prekrške, 12 pa jih je 
bilo kaznovanih mandatno. Zani
mivo je, da so vložili miličniki tudi 
dva predloga zoper delovni organiza
ciji in odgovorne osebe, ki so poslali 
tovornjakarje na pot kljub odredbi o 
omejitvi prometa. Sicer pa je mne
nje, da vozniki tovornjakov letos 
bolj kot lani upoštevajo odredbo o 
omejitvi prometa. To velja predvsem 
za družbeni sektor, medtem ko za
sebniki še vedno radi vozijo ,,po 
svoje".
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Zmagala S0K  — Pred kratkim se je v Kočevju končalo občinsko 
sindikalno prvenstvo v kegljanju za ženske. Nastopilo je šest ekip, 
ki so se pomerile v tekmovanju 4x100 lučajev. Vrstni red ekip: 1. 
SDK Kočevje 1410, 2. Zidar 1369, 3. Avto Kočevje 1268,4. LIK 
Kočevje 1244, 5. Tekstilana 1181, 6. Mercator, tozd Trgopromet 
1089. Na sliki najboljša vrsta od leve proti desni: Jožica Figar, 
Karolina Osterman, Valentina Pretnar in Metoda Kos. (Foto: 
France Brus)

Novomeščanke najboljše
:inale najboljših kegljavk z Dolenjskega so  dobile  te k m o 

valke iz Novega mesta

NOVO MESTO -Pred kratkim je 
bilo na stadionu pri OŠ Grm občin
sko tekmovanje v atletiki za mlajše 
atlete — cicibane in cicibanke. Na
stopilo je 20 ekip. Rezultati -  cici
bani, 60 m: Padovan (Grm) 9,1; da
ljina: Novak (Katja Rupena) 410; 
met žogice: Čop (Grm) 38,30; cici
banke: Pavlovič (Grm) 9,2; daljina: 
Grabrijan (Katja Rupena) 370; met 
žogice: Željko (Bršlinl 24,86. (L. 
B.)

V ŠENTJERNEJU  
LABIZONA

Na šentjemejskem hipodromu je 
bila pred kratkim velika konjeniška 
prireditev, osrednja točka programa 
pa je bil vsekakor četrti tek krožne 
dirke Slovenije. Kot je bilo priča
kovati, je zmagala Labizona s 
tekmovalcem Hojsom, pred Tara
som II (Prešeren) in D ukom

Pred kratkim se je v Mirni 
peči končal letošnji finale naj
boljših kegljavk iz Dolenjske. 
Na Novljanovem kegljišču so se 
pomerile tekmovalke iz Brežic, 
Novega mesta in Trebnjega.

Tudi tokrat so bile najboljše! 
Novomeščanke. Dokazale so, da v

ŠK A FA R  -  DOBRI 
REZULTATI

Minulo nedeljo se je v Ljub
ljani končalo letošnje slovensko 
prvenstvo v plavanju za člane in 
mladince, na katerem so uspešno 
nastopili tudi plavalci iz krškega 
Celulozarja.

Najboljši rezultati -  400 m 
mešano moški: 3. Škafar
5:20,87, 400 m mešano ženske: 
3. Škafar 6:09,00, 200 m kravl 
moški: 3. Škafar 2:13,48,
100 m, hrbtno ženske: 2. Blat
nik 1:21,98, 4 x l 0 0 m  kravl 
moški: 4. Čelulozar 4:16,37, 
400 m kravl moški: 4. Škafar 
4:44,05, 200 m mešano moški:
3. Škafar 2:30,40, 4 x 200 m 
kravl: 4. Čelulozar 9:27,51, 
200 m hrbtno ženske: 2. Blatnik 
2:56,00, 100 m delfin ženske: 5. 
Škafar 1:23,80, 200 m mešano 
ženske: 3. Škafar 2:56,50,
4 x 100 m kravl ženske: 4. Čelu
lozar 4:56,55.

NOVOTEKS DRUGI
Na minuli meddruštveni kole

sarski dirki v Dolu pri Ljubljani
-  nastopilo je več kot 150 kole
sarjev iz Slovenije in Hrvaške -  
so tekmovali tudi člani iz novo
meškega kolesarskega društva. 
„Novoteksovci“ so bili v svojih 
skupinah med najboljšimi; v 
konkurenci turistov -  nastopilo 
je 36 udeležencev -  pa je 32 km 
dolgo progo prevozil Krčan 
Podbrščak kot tretji, vendar s 
časom zmagovalca.

Rezultati: mlajši mladinci: 1. 
Žaubi (Rog) 1:08,28, 2. Vehar 
(Novo mesto) 1:08,46, starejši 
mladinci: 1. Zanoškar (Rog), 2. 
Mijajlovič, 3. Zrimšek (oba No- 
voteks), vsi 1:06,36. V ekipni 
konkurenci so Novomeščani 
osvojili odlično drugo mesto.

dolenjski metropoli že lep čas resno 
delajo in ta čas nimajo prave konku
rence. Tokrat je bila med njimi naj
boljša Helena Baškovič iz „Krke“. 
Njena klubska kolegica Rosenber- 
gerjeva je tokrat metala nekoliko 
slabše, a vendar tako dobro, da je 
osvojila drugo mesto. Sele na peto 
mesto je prišla Vebletova iz Treb
njega, in kot kaže. tudi v njenem 
klubu vse bolje delajo, tako da 
lahko že v kratkem pričakujemo še 
en močan ženski kegljaški klub.

Končni vrstni red: 1'. Baškovič 
1219, 2. Rosenberger (obe Krka) 
1192, 3. Konda (Novo mesto) 1186,
4. Dalmacija (Krka) 1183, 5. C. 
Veble (Mercator -  Trebnje) 1178, 
6 . Barič (Krka) 1175, 7. D. Veble 
(Mercator -  Trebnje) 1173, 8. 
Turšič (Brežice) 1164, 9. Kacin 
1155, 10. Poljak (obe Novo mesto) 
1155.

Minulo prvenstvo najboljših 
kegljavk na Dolenjskem je dokazalo, 
da se vse več deklet in žena odloča 
sprva za rekreativno kegljanje, ven
dar zavoljo resnih klubskih delavcev, 
trenerjev, kmalu prično nastopati 
aktivno. Nemara ne bi bilo napak, 
ko bi delo novomeškega, brežiškega 
in trebanjskega kluba začeli posne
mati še kje drugje.

Antončič: z malo več sreče 

boljša uvrstitev
(Marčič), (vsi iz Ljubljane) . V preo 
stalih šestih dirkah so imeli največ 
uspeha tekmovalci iz Ljubljane, 
Ljutomera in z Bizeljskega.

ZMAGAL DULAR
V Suaži je bil redni'm esečni 

hitropotezni šahovski turnir za 
mesec julij, na katerem je sodelovalo 
14 šahistov. Prvo mesto je osvojil 
Dular z 11,5 točke. Sledijo: Škerlj, 
Virant, Penava in Mitrovič po 9,5,' 
Medved 8,5 itd. V skupni razvrstitvi 
po treh turnirjih vodi Medved pred 
Bačnikom.

S. M.

BELIN O V A  SE JE 
O D R E Z A L A

Na nedavnem državnem prven
stvu v jadralnem letenju, ki je bilo v 
Novem Sadu, sta sodelovala tudi 
Novomeščana Šmid in edina ženska 
predstavnica na tekmovanju Klanč
nik-Belinova.

Slednja je, navzlic temu da je 
prvič letela nad tem ozemljem, 
osvojila odlično 7. mesto in pustila 
za seboj mnoge znane tekmovalce. 
Zbrala je 4 .270 točk, takoj za njo 
pa se je uvrstil drugi Novomeščan 
Smid s 4.217 točkam i Državni 
prvak v jadralnem letenju je postal 
Zrenjaninec Frenc s 5.480 točkam i

MLADI KOŠARKARJI  
ODPOTOVALI

Mlada košarkarska reprezentanca 
Jugoslavije, ki sc je v Novem mestu 
pripravljala za avgustovsko evropsko 
prvenstvo v Španiji, je te dni od
potovala iz dolenjske metropole. Po 
besedah trenerja Stančiča so pri
prave dobro uspele, tako da lahko v 
Španiji upamo na osvojitev ene 
izmed medalj.

Vodstvo reprezentance je bilo 
zadovoljno z možnostmi za vadbo v 
Novem mestu, organizacija Uenin- 
gov je bila odlična, ob takšnih pojih 
pa tudi dobri rezultati ne morejo 
izostati

OBETAVNA VRSTA -  Košarkaiji iz Dolenje vasi so na letošnjem 
prvenstvu prijetno presenetili, saj so osvojili v ljubljanski področni 
ligi drugo mesto. Za Dolenjo vas so nastopili (od leve proti desni); 
trener Srečko Vrbinc, Bojc, J. Henigman, Kljun, Rus, Trdan, I. 
Henigman; (čepijo): Fajdiga, B. Henigman, F. Henigman, Medved, 
Pahulje in Gorše. (Foto: M. Glavonjič)

Boljši časi kolesarjenju
Največji uspeh mladinskega kolesarjenja

Pred kratkim sta se s svetov
nega mladinskega prvenstva v 
kolesarjenju, ki je bilo v belgij
skem Liegeu, vrnila Novome
ščana, člana naše državne repre
zentance, ki je na tem tekmo
vanju dosegla svoj največji 
uspeh. Novoteksovca Božo 
Mijajlovič, ki je vozil v konku
renci posameznikov, m Franc 
Zrimšek v ekipni vrsti, ki je 
dosegla izvrstno 5. mesto.

Bozo je med posamezniki sicer 
odstopil, vendar to ni nobena trage
dija, če vemo, da so vozili v hudi 
vročini saj tudi večina ostalih ni 
vzdržala do cilja. Zato pa je toliko 
bolj razveseljivo 5. mesto državne 
reprezentance, ki jc s to uvrstitvijo 
dosegla svoj daleč največji uspeh. 
Kot nam je dejal Franc Zrimšek, so 
za nami ostale take reprezentance, 
kot so: Vzh. Nemčija, Nizozemska, 
Belgija, Francija itd. Jugoslovani so 
za zmagovalno ekipo Italije zaostali 
3:33 min, poprečna hitrost naših 
kolesarjev pa je bila 44 km /h. Nekaj 
časa so bili Zrimšek, Zanoškar, 
Šubelj in Bulič celo na 2. mestu, 
vendar so zaradi krize slednjega nato 
prristali na petem.

Za mlada Novomeščana je to 
vsekakor velik podvig in priznanje, 
posebno če upoštevamo, da takšne
ga uspeha doslej niso dosegli kole
sarji, lci so sedaj v vrhu jugoslovan
skega kolesarstva: Marinkovič,
Ropret, Grajzer itd. Jugoslovan
skemu in še posebej novomeškemu 
kolesarstvu se torej obetajo boljši 
času Mladi rod to potrjuje.

B. B.

FRANC ZRIMŠEK -  Na sve
tovnem prvenstvu je z jugoslo
vansko reprezentanco dosegel 
svoj največji uspeh.
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Nosečnost
Posebno v drugi polovici nosečnosti žene iz razumljivih 

razlogov težko dalj časa sedijo kot na primer strojepiske, 
šivilje in jim je potrebno olajšati delo, da lahko večkrat vsta
nejo in se sprehodijo.

Ravno tako pogoste so težave v začetku nosečnosti, v 
prvih mesecih. Ima jih približno vsaka druga nosečnica. Te 
težave so kaj različne. Najpogostejše je bruhanje. Žena lahko 
bruha že zjutraj na tešče ali po vsaki hrani, zato se v tem 
času ne zredi, ampak shujša. Pogoste so slabosti, vrtoglavice, 
utrujenost in omedlevice. Bolj redke so žene, ki nimajo prav 
nobenih težav in se odlično počutijo. Pri bruhanju priporo
čamo, naj žena zauživa hrano večkrat in po malem, morda 
vsaki dve uri, naj si sama izbere hrano, ki ji bolj ustreza. Ne 
priporoča se uživanje sadja zjutraj in dopoldne nekako do 
enajste ure. Sicer je sadje zelo priporočljivo, vendar rado 
nadraži želodec in bruhanje je močnejše.

Upoštevati moramo tudi duševne obremenitve, ki so prav 
posebne v nosečnosti, npr.: skrb za ureditev družinskih raz
mer, za delovno mesto, za stanovanje in številni drugi obre
menilni momenti.

Iz vseh teh razlogov moramo nosečnici večkrat predpisati 
tudi bolniški stalež, ne priporočamo vožnje, posebno po sla
bih cestah ne. Nosečnica ne sme delati ponoči (izjema je 
samo zdravstvo), ne sme delati nadur, ravno tako je prepove
dano delo z organskimi topili. Ni primerno tudi dolgotrajno 
stoječe delo in dviganje težjih bremen.

Vsaka krvavitev v nosečnosti je znak, da nekaj ni v redu in 
daje potreben pregled pri zdravniku.

D R -

(poieni«fci ii«< preti 20 leti
Več za kmetijstvo in standard (
DRUŽBENI PLANI, tako zvezni, republiški, okrajni in f  

občinski, dajejo našemu celotnemu gospodarstvu smer intenziv- 1  
nejšega gospodarjenja s finančnimi sredstvi, in sicer tako, da gre I  
manj investicij za kapitalno izgradnjo ključnih objektov in več j  
poudarka na investicije v kmetijstvu in za družbeni standard.

M
KMETIJSKE ZADRUGE novomeškega okraja odkupijo vsak I  

dan nekaj tisoč kilogramov borovnic in lisičk, ker je cena ugod- |  
na, bi morali ta odkup še boljše in bolj na široko organizirati.

ZA JUBILEJ kostanjeviške šole bomo v veži šolske zgradbe 1  
odkrili spominsko ploščo vsem tistim, ki so se iskreno trudili, |  
da je Kostanjevica dobila tako mogočno šolsko poslopje. Isto- f  
časno bi radi odkrili spominsko ploščo na rojstni hiši kiparja 
Gorjupa in glavo pesnika Jožeta Cvelbarja. V ta namen seje že 
zbral pripravljalni odbor, ki razmišlja, kako bi prišli do sredstev. 
Proslava bo jeseni.

SEZONSKE DELAVCE, ki so prišli že junija na Kočevsko, je 
do nedavno oviralo slabo vreme. Sedaj nekaj dni jim je vreme 
naklonjeno in tako so uspeli spraviti več sto ton sena. Res, da 
sezonski delavci precej delajo, je pa tudi obračun ob koncu 
meseca lep, tako nekateri zaslužijo celo do 2.000 din dnevno.

NA OBLETNICO Trdinove smrti je okrajni Svet zveze Svo
bod in prosvetnih društev v Novem mestu podelil letošnje 
Trdinove nagrade. V dvoranici Dolenjskega muzeja so se zbrali 
povabljeni gostje -  zastopniki družbenih organizacij, ljudske 
oblasti in ustanov -  in letošnji Trdinovi nagrajenci: akademik, 
slikar Božidar Jakac, akademik, skladatelj Marjan Kozina ter 
zastopnika obeh nagrajenih društev: DPD Svoboda iz Kanižarice 
in Prosvetnega društva Lojze Košak iz Kostanjevice. Nagrajenec 
Ivo Pirkovič, publiccist, osebno ni mogel priti.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
20. JULIJA 1956)

SVETU OKOLI
ŠTIRINOŽNI MOSKOV

ČANI — Sovjetsko velemesto 
Moskva gre po sledi zahodnih 
velemest. Nedolgo tega so nam
reč v sovjetski prestolnici odprti 
frizerski salon za pse, v katerem 
visoko kvalificirani frizerski 
strokovnjaki narede štirinožnim 
kosmatincem pričesko po želji. 
Kdo ve, ali je sovjetskim psom 
bolj pri srcu socialistična ah 
kapitalistična pričeska? Morda 
si da kakšen pes celo vrezati 
brke a la Stalin?

VRAČEVA POMOČ -  Z
meteorologi imajo po vsem 
svetu enake izkušnje, zato so v 
Maleziji, kjer je bilo mednarod
no prvenstvo v golfu, poklicali 
na pomoč vrača Hadža Ahma- 
duja. Njegova naloga je bila 
urediti, da bo vreme ves čas 
tekmovanja lepo. Ne vemo, za 
kolikšen honorar se je vrač lotil 
dela; dejstvo je, da je bilo ves 
čas tekmovanja nebo kristalno 
čisto. Ne vemo pa tudi, ali ni 
vrač morebiti iz hvaležnosti 
„dal za mašo“.

VROČA KRI -  Huda vro
čina pesti zahodnoevropska 
mesta. Ljudje pipijejo osvežil
nih pijač na tone, pivo teče v 
potokih, kopališča so polna. 
Polnijo pa se tudi vodnjaki. 
Tako vsaj sodimo po slikah, ki 
so prispele v številne tuje re
dakcije. Tri mlade dame so v 
Angliji zlezle v vodnjak na Tra- 
falgar Squaru. Vljudni angleški 
bobbiji bi jim to morda celo 
oprostili, toda mladenke so v 
vodnjaku čofotale kar brez 
zgornjega dela že tako skrom
nih bikinov. Policaji so posre
dovali, da seje ta grda nemoral
na zabava prekinila. Vročina 
gor, vročina dol!

BOMBA!!! — Na jeruzalem
ski tržnici je zavladal preplah. 
Našli so manjšo črno škatlo in 
Izraelci so pač taki, da so v nji 
videli takoj bombo. Enako je 
menil tudi policijski strokov
njak. V škatlo so previdno 
vtaknili detonator, da bi bombo 
aktivirali. Ker ni bilo eksplozije, 
so škatlo nadvse previdno 
odprli. V nji je bil klarinet. 
„Bombo“ je pozabil pač eden 
od pozablivih glasbenikov.

Kaj so pred 80 leti pis Dolenjske Novice.

Celodnevna šola škoduje otrokom
( N a š  v r l i )  poslanec je stavil predlog, 

katerega bi vi dolenjski možje pozdravili z naj
večjim veseljem, predlog, naj se na kmetih 
vpelje le podlnevna šola, ker je sedanja celo
dnevna predraga, pretežavna ter naravnost škod
ljiva. Škoduje otrokom, ker v mladi dobi stra
dajo — dobe jesti samo zjutraj in zvečer, ko 
imajo še hudobneži po ječah opoldne gorko 
hrano; škoduje starišem, ker jim otroci ne 
morejo pomagati pri delu, kar bi se lahko zgo
dilo, ako bi bili nekateri zjutraj, drugi pa 
popoldne v šoli. Draga je sedanja šola, ker se 
morajo šole vedno bolj razširjati ali nove zidati, 
s tem novi učitelji nastavljati; ako bi bili neka
teri otroci dopoldne, drugi pa popoldne v šoli, 
bi bilo treba zanje manj prostora in manj uči- 
telejv.

( K d o r  ve) ,  kako težko je v zimskem 
času in spomladnem postreči z dobro prikuho 
lačnemu želodcu, _tâ  tudi ve ceniti jelenja^, lg 
fazhim strankam pomaga, rta zadovoljijo svoje 
goste, svojo družino. Ena najbolj priljubljenih

1

I

prikuh pa je nadzemeljska koleraba. Imamo pač 
mnogo vrst poletnih kolerab, a zimskih 
malodko pozna. Zato je pa namen teh vrstic, 
opisati vrsto kolerabe, katero že tri leta gojim z 
najboljšimi uspehi. Barve je belo -  modre. 
Spomladi debeli se jako počasi, na jesen pa 
hitro kakor repa in doseže izvanredno težo. 
Podpisani je sam vzgojil v čisto pustej zemlji po 
pet kilo težke kolerabe.

( T r e b a n j s k o )  graščino sta kupila od 
gospe Gressel-ove gg. Hren iz Ljubljane in Mat. 
Hočevar iz Vel. Lašč baje za 100.000 goldinar
jev.

( S v a r i l o . )  Slavno občinstvo uljudno 
prosim, da bi blagovolilo mojega bolnega sopro
ga G. D., fizerja v Novem mestu, v potrebi so
čutno zavračati in mu znabiti malo nadlego pri
zanesti; nikakor pa mu denar ali blago zaupati, 
ker bi ničesar več zanj ne plačala.

........................  (Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. julija 1896)

Nos v službi
nosom v boj za sva?, 

zrak

Kako si vsi želimo svežega 
in zdravega zraka, ni potreb
no posebej poudarjati. Do
volj je že, da ob teh lepih 
poletnih dneh za trenutek 
pogledamo v naravo in našli 
bomo na tisoče tistih, ki jim 
je že dovolj neprestanega 
vsrkavanja, milo rečeno, 
onesnaženega zraka.

Resnici na ljubo pa mora
mo zapisati, da se je proti 
temu zlu v zadnjih časih 
vzdignilo ogromno glasov. 
Vse več je tistih, ki s svojimi 
zahtevami potiskajo strokov
njake ob zid in od njih zah
tevajo rešitve. V inštitutu 
Bay Area v San Franciscu 
imajo za odkrivanje škodlji
vih smradljivih delcev v zra
ku že dalj časa na razpolago 
najsodobnejše instrumente, 

sebne monitorje, razne 
kalije, ki bi naj pokazali 

človeku škodljive tvarine v 
okolju, ki ga obdaja. Pa ven
dar so nekajletne raziskave 
napeljale sledi v povsem dru
go smer in potrdile staro 
spoznanje: najobčutljivejši, 
najzanesljivejši in najcenejši 
aparat za testiranje zraka je 
-  človeški nos.

V ta namen bodo celotno 
osebje omenjenega inštituta 
pritegnili v akcijo, kjer bodo 
s pomočjo nosa skušali najti 
kraje, kjer sestava zraka ne 
ustreza potrebam človeka. 
Tako bodo nastavili sto lju
di, katerih naloga bo, da z 
vdihanjem zraka opozarjajo 
na njegove nezdrave elemen
te. Trem raziskovalcem 
bodo nato dali pod nos 20 
primerkov zraka, v desetih 
steklenicah bo čist, v desetih 
pa onesnažen. In če bosta 
dva od treh „nosov“ izločila 
najmanj osem posameznih 
primerkov, bo to dejstvo že 
bliže odgovora na vprašanje, 
ali je vonj v raziskavah „vre- 
den omembe“. Ne moremo 
namreč mimo ugotovitve, da 
je nos najtrdnejši in najza
nesljivejši kontrolor našega 
okolja. Raziskave bodo to 
potrdile.

Erotika in letovanje sta tesno 
povezana.

Morsko sonce 
ljubezni

Kaj iščejo le tov iocr ji?

Dopusti so v poletnem raz
mahu. Mnogi so se že vrnili po
temneli od sonca v službe in v 
svoje domove, mnogi so na poti 
k soncu in morski obali. Vsako 
poletje se izvrši ta nenavadni 
pohod kopenčanov proti 
moiju. Kaj iščejo?

Prvi odgovor je: počitek. 
Strokovnjaki, ki preučujejo le
tovanje in obnašanje ljudi na le
tovanju, menijo, da je res tako, 
vendar dodajajo, da pod počit
kom ljudje ne razumejo samo 
lenarjenje na plaži, pitje piva in 
morebiti še ples ob večerih. Za 
besedo počitek se skriva veliko 
več.

Strokovnjaki še posebej pro
učujejo tako imenovani pojav 
letovanjske erotike. Bolj pre
prosto povedano: ljubezenske 
in spolne dogodivščine počit- 
kaijev. Organizatorji letovanja 
se zavedajo, kako pomembna 
sestavina sodobnega poletnega 
turizma je erotika, zato so iz
našli več oblik letovanja, s ka
terimi na diskreten način omo
gočijo razmah letovanjske 
erotike. To so razni jadralni 
tečaji, križarjenja, tečaji potap
ljanja, skupinska letovanja. Pri- 
javljencem celo omogočijo, da 
si izberejo „idealne partnerice41, 
osamljenim ženskam pa „čust- 
vene partnerje44.

Morda je zanimiva tudi ugo
tovitev, da po letovanju erotič
na zagnanost upade. Ljudje se 
spočiti vrnejo v domače dežele 
in so morebiti celo pripravljeni 
ogorčeno zavrniti trditve psiho
logov, ki trdijo, da je danda
našnji erotika sestavni in bist
veni del letovanja.

I
mt
Pa drugič

„Hej, Martin, že tri dni te 
čakam, da se primaješ mimo 
moje hiše, tebe pa od niko
der," mi je  zavpil Dolinarjev 
Janez z dvorišča, kjer je pri
pravljal škropivo proti ušem.

„Kaj bo dobrega, ko si 
tako nestrpen? " ga vprašam 
in stopim bliže.

„Tebe, ki vse veš, vpra
šam: kako dolga je po t od  
Tožbanje vasi pa do Rima? “

„ Tega pa res ne bi vedel," 
sem mu odkrito odgovoril.

„Celih trinajst nesrečnih 
kilometrov je prašnega in ja- 
mastega pota, vse naprej je 
pa asfalt tia do Rima."

„Anti me nisi klical zgolj 
zavoljo tega? “ skušam obr
niti pogovor.

„Ne, ne. Le-to bi rad, da 
zapišeš, zakaj pri nas še 
nismo vsi vpisali posojila za 
ceste. 44

„Čemu neki, saj nimate 
niti pedi asfalta? "  ga prepri
čujem.

„No, ravno zato. Do zdaj 
ga nismo dobili n iti pedi in 
tudi s posojilom ga ne 
bomo,-Čemu bi potlej še  da
jali? "

„Treba je drug drugemu 
pomagati: enkrat ti meni, 
drugič jaz tebi. Čim več nas 
bo, bolje in hitreje bodo re
šene vse težave. 44

„Pri nas jih rešujemo sami 
in drugi že celih trideset let, 
pa se niti za korak ni spre
menilo na boljše. Kdor vidi v 
programu samega sebe, ta 
zlahka daje, ker ve, da mu 
bo z bogatimi obrestmi 
vrnjeno. Nas pa vidijo zgolj 
takrat, ko je treba dajati."

„Ne smeš kar naprej tar
nati. Zgrabite na pravem 
koncu, saj si delegat."

„Sem, vendar naša dele
gatska vprašanja postavijo na 
rep dnevnega reda Najprej 
premlevamo gore papirjev, 
potlej nekateri govorniki 
mlatijo ure in ure prazno sla
mo, saj sklenemo tisto, kar 
je bilo že prej predlagano v 
papirjih. Ko pridejo naša 
vprašanja na vrsto, je  že trda 
tema in pol delegatov odide 
domov, da nismo sklepčni. 
,Pa drugič,' nas tolažijo. Kaj 
meniš, koliko let se bo ,pa 
drugič' še vlekel, da bomo 

- prišli do rešitve?'>' * - 
MARTIN KRPAN

Tožba za 
„nebeški dar”

B odo dom ačin i uspeli v 
borbi za pravico? - Ptičje

govno

Angleška krona in družbe 
B^P.C., ki se ukvarja s fosfat
nimi gnojili, sta obtoženi, da sta 
izkoriščali in goljufali domači
ne na Oceanskih otokih. Ta atol 
leži skoraj točno na sredi poti 
med glavnim avstralskim me
stom Sindey in havajskim 
mestom Honolulu; otočje je 
obdano s Tihim oceanom, za 
soseda pa ima Gilbertove otoke. 
Banabani, kot se domačini 
imenujejo, obtožujejo angleško 
vlado in družbo B.P.C. tudi za 
iznakaženje njihove dežele, saj 
so namesto nekdanjega raja 
otoki danes postali bolj po
dobni „hudo pokvarjenim

r R ešitev  prejšnje križanke

Takole si sodnik, Id ima v rokah 
obtožnico, ogleduje zaloge 
poapnelega ptičjega govna.

zobem, iz katerih so izpadle 
plombe44.

Začetke te velike tožbe, s 
katero sedanja britanska kolo
nija išče pravico in osnovo za 
morebitno ekonomsko in poli
tično osamosvojitev ter neod
visnost, segajo nazaj v leto 
1900, ko je mladi kemik Albert 
Ellis obiskal otoke. Hitro je 
ugotovil, da so prava naravna 
zakladnica „nebeških darov44. 
Nekateri otoki so namreč po
kriti z več metrov debelo pla
stjo posušenih ptičjih iztreb
kov, izredno dragocenih v 
proizvodnji fosfatnih gnojil. S 
takratnimi poglavarji je sklenil 
pogodbo, po kateri je za letno 
izplačilo 50 funtov dobil pra
vice izkoriščanja naravnih zalog 
ptičjih iztrebkov za 99 let.

Od takrat so se časi spreme
nili. Tudi Banabani so spoznali, 
da jih tujci brezobzirno izkori
ščajo ter si na račun njihovih 
naravnih bogastev kujejo dobič
ke, od katerih oni sami nimajo 
kaj dosti koristi.

Kako se bo ta tožba končala, 
še ni znano.

Miki Muster 
Janez Trnove
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Preteklost je upanje na bodočnost
Sahara ni že od  nekdaj puščava — Jezero pod saharskim peskom  obljublja lepše

čase

Ves ogromni severni del Afrike je prekrit s peskom in 
tvori največjo puščavo na svetu — Saharo. Razteza se od 
obal Rdečega morja do obal Atlantskega oceana ter od 
Sredozemskega morja do planin Atlasa. Ta ogromni prostor, 
ki meri 8 milijonov kvadratnih kilometrov, ni bil vedno tako 
neobljuden. Mnogi strokovnjaki so prepričani, da je bila 
Sahara nekdaj zelena, plodna pokrajina, pravi raj na Zemlji.
Mnogi upajo, da bo to spet, ko bomo zmogli zbrati ogromna 
sredstva za izkoriščanje velikanskega rezervoarja vode, ki se 
skriva pod saharskim peskom. To bo zmoglo le vse člove
štvo. Takrat bo Sahara spet plodna in domovina nove civili
zacije.

„raj na zemlji" odkritje italijan
skega slikarja in arheologa Fabri- 
cia Morija, ki je v planinskem ma
sivu Akakus na libijsko-alžirski 
meji odkril veliko število fresk iz 
časa, ko še ni bilo puščave. Risbe 
mož in žena, živali, morskih valov 
in čolnov tiho pričajo o preteklo
sti.

Veliko sladkovodno Albijensko 
morje, ki leži v globini med 300 in 
1000 metri pod vročim puščav
skim peskom, je le eno od zalog 
sladke vode v skrivnostnem pod
zemlju Sahare. Je pa tudi eden od 
pričevalcev, da pesek ni večni 
vladar na tem delu sveta.

Znanstveniki ne dvomijo, da je 
bila Sahara nekdaj povsem dru
gačna, kakor je danes. Britanski 
raziskovalec Scot Elliot meni, da 
je bila pokrita z morjem, ki je v 
času geoloških in meteoroloških 
sprememb izginilo in pustilo za 
seboj puščavo. Po Elliotovem 
mnenju se je to zgodilo pred 
11 000 leti; torej v času, ki ga 
mnogi danes priznavanjo kot čas 
svetovne katastrofe, v kateri je 
izginila Atlantida ter so se še ne
kateri drugi deli kopnega pogrez
nili v morje. Stara izročila govore 
tudi o velikanskih poplavah.

SO CVETELI 
V PESKU?

Samo s to skopo trditvijo se 
nekateri znanstveniki ne strinjajo

in menijo, da je po času, ko se je 
morje umaknilo z današnjega 
ozemlja Sahare nastalo še veliko 
sprememb. Tako naj bi osušeno 
morsko dno kmalu postalo plodna 
zemlja, Sahara pa pokrita z gozdo
vi in savanami, polnimi pestrega 
življenja številnih živalskih vrst 
Svoje trditve naslanjajo na stare 
tekste, freske in druge izdelke 
človeških rok, ki govore o velikih 
rekah v Sahari, številnih naseljih in 
bogastvu. Vse to pa naj bi počasi 
izumiralo, ko so se dogajale na
daljnje vremenske spremembe. 
Zelene planjave naj bi postajale 
vse bolj puščobne, revne življenja. 
Počasi so se, kot trdijo zagovor
niki teh teorij, spremenile v 
puščave in pesek, ki je zakopal 
priče nekdanjega življenja.

Nastanek puščave je uničil in 
izbrisal cvetočo civilizacijo, za 
katero mnogi arheologi menijo, da 
so jo razvila ljudstva, ki so kasneje 
postavila temelje egipčanski in 
ostalim starim afriškim civilizaci
jam.

Morda je eden najbolj zgovor
nih dokazov, da je bila Sahara res

VELIKI BOG 
MARSOVCEV

V Sahari so v zadnjih nekaj 
desetletjih odkrili veliko dokazov 
o starodavnem življenju. Toda 
med vsemi velja največ nestrokov
nega zanimanja freskam na planoti 
Tasili n’Ajjer. Starodavne risbe 
prikazujejo ljudi velikane. Ženska 
in moški, visoka po 2 in 3 metre, 
sta obkrožena z manjšimi o b o ž e 
valci". Nekatere druge risbe prika
zujejo ljudi z rdečimi lasmi. Po
dobne lase še danes najdemo pri 
plemenu Massai v vzhodnem delu 
Afrike.

Največ zanimanja pa velja slo
viti risbi ..Velikega boga Marsov
cev", kot je najdbo imenoval fran
coski arheolog in etnograf Henri 
Lotte. Risba prikazuje postavo, ki 
je resnično podobna astronavtu, 
kot je o nji dejal znani fantast 
Daeniken.

Za strokovnjake pa je veliko 
bolj zanimiva mumija otroka, ki 
so jo prav tako našli v Sahari. 
Mumija je stara 5400 let in je 
pravi dokaz, da so starodavna 
ljudstva Sahare spoštovala kult

mrtvih. Ta najdba povezuje hipo
tetično saharsko civilizacijo z do
volj raziskano in poznano egipčan
sko civilizacijo.

ČE GA  
NI BILO,
NAJ BO!

Ker se v današnjem svetu s pre
teklostjo veliko igra in je arheolo
gija, postala plodno polje domišlji
je, je prav,' da mnoge razburljive 
teorije jemljemo s pridržkom. 
Vendar pa bi misel, da je Sahara 
nekdaj cvetela, zmogla pobuditi 
misel, naj puščava ponovno ozele
n i Zelena Sahara pa bi pomenila 
tudi manj revščine na tleh črne 
Afrike!

Vrezana risba, ki buri domi
šljijo.

ZA O Č E T O M
> " n - -  .

» ^ 5

49

P roti večeru sta dečka prispela po državni 
cesti do m ale indijanske vasi, kjer sta sk le 
nila prenočiti. Starejša Indijanca, ki sta živela  
v  revni koči na začetku vasice, sta ju  z v ese 
ljem  vzela pod streho in jima za večerjo še 
postregla s polento in lamjim m lekom . Kos 
p o len te  je ostal, tudi za Kumja, kj jo je  naglo  
in hlastno pospravil. Nato sta legla na travo.

5 0

N aslednjega dne sta prispela do stopniča
ste ceste, vodeče po bregu navzgor, naravnost 
čez gorski greben. B ila  je še ostanek prom etne 
poti izza časa vladanja Inkov. Stari Tavantin- 
sujci niso poznali voz, zato so im eli speljane  
čez gore le  stopničaste poti. K uni je stek el po 
njej naprej, B ojan je vodil na vrvi lamo, 
Zoran pa je  stopical navzgor zadnji.

51
P opotovanje po stopničasti cesti je  dečka 

močno utrudilo. N ajrajši bi bila ostala kar na  
vrhu in tam  počivala, a tega nista ne m ogla  
ne sm ela storiti. V edela sta, da m orata brž 
ko m ogoče priti do kake dolinice, da napaseta  
lamo in si zajam eta vode za pitje in  kuhanje. 
Na grebenu sta zptp ostala le  nekaj m inut in  
zrla navzdol v  globoko gorsko dolino pod po
bočjem .

PRIPELJALI SMO SE V  
ALBACETE

Po štirinajsturni vožnji nas je vlak naposled pripeljal v 
mesto Albacete, kjer je bilo zbirališče prostovoljcev iz evrop
skih in drugih držav.

Namestili so nas v vojašnici civilne garde „La Cuartel de la 
Guardia Civil44. Seveda je bila vojašnica izpraznjena, saj so 
njeno posadko republikanci razorožili že takoj na začetku 
Francovega upora.

Naša skupina je imela posebno srečo, saj smo prostovoljci 
v njej že četrti dan po prihodu v Albacete dobili vojaške 
obleke: angleške/hlače, ameriške jopiče in francoske čepice 
(baretke). Orožja nam niso dah, ker ga ni bilo.44

V BATALJONU „CAPAJEV"
„Kmalu so začeli ustanavljati trinajsto internacionalno 

brigado,44 se je spominjal Miha Počrvina, nam že znan k o t. 
Pedro Rodriguez. „V brigadi smo bili prostovoljci osemnaj
stih narodov iz Evrope, Afrike in Amerike. Američani so 
pozneje oblikovali svoje enote. Jugoslovane, vseh nas je bilo 
osem, so razporedili v bataljon „Čapajev“ . Bili smo v eni četi 
oziroma vodu, razen enega, ki je bil dodeljen vodu za zvezo. 
Ker so za nami prihajali novi prostovoljci, smo kasneje imeli 
v prvi četi bataljona „Čapajev“ balkanski vod. V naš vodje 
prišlo še nekaj Jugoslovanov, med njimi tudi neki pehqtni 
podoficir, ki je pobegnil iz kraljeve jugoslovanske arirtade. 
Izbrali smo ga za inštruktorja, saj nas je bilo potrebno v 
marsičem poučiti: kako ravnati z orožjem, kako se razpo
rediti v strelce, kako napadati in kako se braniti. Terenskih 
vaj nismo imeli malo.

Novembra 1936 je Franco s štirimi kolonami pritiskal na 
Madrid. .Teta,44 se je hvalil angleškim novinarjem, „me pri
čakuje v Madridu.44 Pa se je zmotil: ni ga čakala peta kolona, 
ampak delovno ljudstvo, ki je mesto s skoraj milijonom pre
bivalcev spremenilo v eno samo bojišče.

V pouličnih bojih Madrida se niso bojevali le borci s 
puškami. Francove enote je napadalo vse ljudstvo. Ženske so 
pognale v beg več eskadronov maroških konjenikov. Napa
dale so jih z vsem, kar so našle v kuhinjah. Najrazličnejši 
kuhinjski predmeti so deževali na konjenike iz vseh nad
stropij. Konji so podivjali in jezdeci so Madridu morali poka
zati hrbet.

BOJI Z A T E R U E L
Med tem so se vrste prostovoljcev še krepile. Prihajale so 

nove manjše skupine. Med njimi je bilo nekaj Jugoslovanov. 
..Balkanski44 vod se je pred naslednjimi boji tako okrepil, da 
je bilo v njem že osemnajst Jugoslovanov. V vodu, kije štel 
38 ljudi, so bili še Bolgari, Romuni, Čehi.44

Počrvina je takole opisal boje za Teruel:
„Z drugimi enotami se je tudi naša približala frontni črti 

-  Teruelu. Mesto smo napadli. Sovražnik je imel okrog zelo 
utrjene postojanke. Še zlasti težko dostopen je bil tisti del 
mesta, ki je štel za nekakšen koridor in ga je napadala naša 
enota.

Komandir čete, Jugoslovan iz hrvaškega primorja, je na 
čelu enote zavzemal postojanko za postojanko.

Prvo postojanko so napadli ob petih zjutraj. V treh urah 
smo napredovali za tri kilometre. Sovražnik je pustil na 
bojišču nekaj ranjencev in vse lahko orožje.

Nekaj sto metrov pred mestnimi vrati -  bilo je prvi dan 
boja -  je topniška granata zadela našega četnega komandirja 
in ga razmesarila. Za njim nismo žalovali le Jugoslovani, 
ampak vsi borci in komandirji. Bil je hraber in skrben po
veljnik ter vsega spoštovanja vreden tudi kot tovariš. V tem 
boju je padel tudi inštruktor, podoficir jugoslovanske vojske.

Mesto smo napadali še drugi in tretji dan. Zavzeti ga 
nismo mogli. Kasneje smo ugotovili, da zato, ker naš napad 
ni bil usklajen z napadanjem drugih enot in ker nismo imeli 
topništva. Medtem se je tudi sovražnik tako okrepil, da je 
bila naša naloga še težja. Zato je brigadno poveljstvo uka
zalo, naj prenehamo napadati, da pa se moramo vkopati pred 
mestom.

V boju za Teruel bi morala z našimi enotami sodelovati 
anarhistična kolona. Le-ta pa je z napadom zakasnila za tri 
ure, tako da so morale naše enote prestrezati tudi bočni 
ogenj.

V enotah anarhistov je prevladovala „široka demokracija44. 
Če je bila večina borcev za boj, so se borili, če ne, se boja 
niso udeležili. Kajpak se je spet izkazalo, da je bilo takega 
prepričanja zgolj poveljstvo anarhistov, medtem ko so borci 
hoteli drugače. Več jih je prišlo k nam. Glasno so izjavljali, 
da se sramujejo biti še nadalje pod tako komando, kakor je 
anarhistična, in da se zavedajo krivde, da mesto ni bilo osvo
jeno. ,JPrišli smo v boj proti fašizmu, ne pa razmišljat, alibi 
streljali ali ne,44 je pojasnil nekdo med njimi.

Taborska jama vas vabi
T aborska jam a pri G ro

supljem  je ena najlepših in 
najbolj urejenih slovensk ih  
pod zem eljsk ih  jam. V celo ti  
je elektrificirana. Po njej so  
speljane zavarovane p o ti 
skozi 6  dvoran, v katerih je 
velik o  lepih kapnikov in 
kapniških skup in . O gled  
jam e traja 4 5  m in u t in j e  v 
sprem stvu vodnika.

Redni ogledi so  vsako  
nedeljo  ob 11., 14 ., 1 5 .3 0  in 
17. uri.

O gled jam e je m o g o č  tudi 
kadar koli m ed ted n o m , č e  
Se prijavi skupina nad 10

ob isk ovalcev . T e le fo n sk e  na
jave so  na te le fo n sk o  štev il
ko >061) 7 7 1 -2 3 6 .

V stopn in a: odrasli 15  d in , 
o troci d o  14. leta 6  d in , šo 
larji osn ovn ih  šoj 8  d in , 
štu dentje  12 din . Č e je sku
pina m anjša kot 10 o b is k o - ' !  
valcev, p lačajo  1 5 0  din k ot  
pavšalno v stop n in o .

D o sto p  do jam e je  m o g o č  
z vsem i prevozn im i sredstvi. 
Jam a je  oddaljena od G ro
supljega 7 km , od  Turjaka 
pa 6  km.

V abi vas
T U R IST IČ N O  D R U ŠT V O  

G RO SUPLJE
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Kaj so B enetke? B en etk e  so  nekaj za vsak o
gar. Za o tr o k e  je to  m učna stvar, ko jih starejši 
in m očnejši za ušesa dvigajo v zrak in jim  
..pok ažejo  B enetke"; za D olen jce  so B enetke  
kar K ostanjevica, za Prim orce Vipava; krajev, ki 
si pritikajo p o d o b n o st s tem  slo v eč im  m estom , 
pa je najbrž po vsem  svetu veliko.

Kljub tem u  so  B enetke  en e  sam e. Sam o en o  
m esto  na svetu o b išč e  to lik o  tu r istov  vsako  
leto , sam o na glavnem  trgu enega m esta na 
svetu isti hip brni to lik o  film sk ih  kam er in 
škljoca to lik o  fo to a p a ra to v . Sam o en o  m esto  na 
svetu stoji na t iso č ih  deb elih  ko lih  iz hrastov, ki 
so nekdaj m o g o č n o  rasli na skopi zem lji jadran
ske obale . S am o v enem  m estu na svetu se je na 
m ajhnem  prostoru nabralo to lik o  bogastva, 
to lik o  graditeljske fan tazije, to lik o  lepega. 
B enetke  so res en e  sam e; so sim bol, ki zna biti 
svetal in tem an , so lep ota , bajna roža, a tudi 
gniloba, korupcija, so očaranje in do lgčas. 
B enetke  so navsezadnje tud i z dolarji nabasani 
A m eričani in lastn ik i jaht pa gondoljeri, ki jim  
desn o  nogo pri hoji m e č e  vstran in ki dobivajo  
državno p od p oro , da še naprej opravljajo nfe- 
d o b ičk o n o sn i posel čolnarjenja črn ih  gond ol po  
um azani vodi kanalov.

KRILATI  LEV IMA TEK

B en etk e  so nastale kot naselje prebeglih  
V e.le to v  na o to č k ih  legune. Še pred koncem  
prvega tiso č le tja  so bile B enetke  m o čn a  in 
bogata p lem iška republika. S trgovanjem  in 
liberalnim i p o lit ičn im i pogled i so postajale vse 
bogatejše in vplivnejše. B ogastvo Istre, 
D alm acije, Cipra, Krete se je stek a lo  v m esto  na 
koleh , da je postajalo  vse lepše, razkošnejše, vse  
bolj svetovljansko. Izurjeni gradbeniki,

arhitekti, kam noseki, kiparji, slikarji so kot 
mravlje tkali m arm orne pa lače, cerkve, zlate  
m ozaik e bazilike, polagali kam nite p lo šče  tal. 
Marmor, z la to , denar so dali ljudje v drugih  
krajih. Beneški krilati lev je bil požrešna žival. 
Kjer ni zalegel nam azani trgovski jezik , je spre
govorila m o č  p lačancev . Zato je v m arm ornih  
pročeljih  palač, v z la tih  m ozaik ih , v rezanem  
marmorju cerkva in v m oza ičn ih  tleh  v loženega  
veliko trpljenja. Prav tega pa dandanašnji ne 
v id im o, ko o b ču d u jem o  to  zan im ivo in res lepo  
m esto . Je prav, da se je to lik o  lepega zbralo na 
enem  sam em  m estu? K do ve.

SIMBOL TONE
B enetke  so m esto  — sim bol. B ogastvo in m oč  

sta m inljivi dobrin i, trpljenje je po p la ča n o , tiran  
strt. Ta slepa vera ljudstev, ki jih je nekdaj 
krilati lev pok oril, se je izp oln ila  sto letja  po  
tem , ko so N ap o leon  in nove m orske p o ti pre- 
nažrtem u levu zavozljali prebavo. Najprej je 
m esto  trgovsko shiralo, p o tem  pa je prišla na 
dan ^e novica, da m esto  to n e  v blato lagune.

N ovica je razburila svet in vse za u m etn o st in 
lep o  navdušene ljudi. B enetke  je treba rešiti! In 
svet je ponud il denar.

T oda B enetke  so postale m esto  — strah še 
dolgo  pred tem . Prebivalstvo se je zap oslilo  v 
novih velikansk ih  rafinerijah na obali, v velikem  
pristan išču , v industriji, ki še raste pred nosom  
starega m esta. D elavci, ki so v Italiji o sveščen i, 
na severu te  države pa neprim erno bolj kot na 
jUgu, bijejo svoj boj pred nosom  zlatega m esta s 
tistim i, ki naj bi m esto  rešili, a so, kakor je 
pisalo italijansko časop isje , denar zapravili za 
druge reči. MeJto pa se enkrat ugreza, drugič  
spet dviga, sk ladno z „najnovejšim i dognanji"  
časnikarjev vseh vrst.

S ledovi d o lo č en ih  popravil so v m estu vidni. 
Tu in tam  je kakšna hiša p o p o ln o m a  prazna in 
jo prenavljajo, pročelja nekaterih stavb so za
krita, nekateri kanali so zaprti in čakajo , da jih 
b od o  zalili s trdno m aterijo nam esto  vode.

T oda m esto  to n e . T one v navalu turistov, ki 
so zvodenili prave prebivalce, kri m esta, v 
uslužne natakarje, čoln arje , prodajalce. B rez
brižno hod ijo  turisti in strm e v z la to  ob o k a n e  
strope bazilike, a vegastih tal ne vidijo. O či 
strm e v slikarske m ojstrovine na stenah d oževe  
p alače, a gredo slepo  m im o dvorišča , ki grbi 
svoj m o za ičn i hrbet. Turisti gredo m im o hiš, s 
katerih ]e pod  udarci valov, ki so prišli od  veli
kanskih tankerjev, odpadel o m et in kažejo svoje 
rdeče  o p e č n a to  rebrovje. Canal G rande nosi s 
seboj tud i p la stičn e  vrečke, stek len ice , papir, 
izm ečk e  civ ilizacije. A kdo to  vidi?

V endar je tu d i to  m esto , tud i to  so B en e tk e1
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Sevnišk i radiom aterji ne zam udijo  prilike, da 
se s svojim i, sicer skrom nim i napravam i vk lju č i
jo v tekm ovanja , bod isi d o m a  ali pa izza m eje. Z 
iznajdljivostjo zanje pravih meja tud i ni.

K onec m inulega tedna  so  zvlek li dom ala  vse, 
kar prem orejo , na to č k o ,  kjer je svoje ča se  stala  
piram ida na Lisci. Od so b o te  p o p o ld n e  d o  ne
delje o b  17 . uri je nam reč p o tek a lo  evropsko  
prvenstvo  na U K V prim opredajnikih . Pred
sed n ik  sevniškega radiokluba A m ater Janko  
Kuselj (ali Y U  3  T K J, k o t im a napisano pri 
hišn em  zv o n cu ), Ivan Jazb inšek  (Y U  3 T l J) in 
še če tv o r ica  enakih  m ladih zanesenjakov se vseh  
2 4  ur n iso  ganili od šo to ro v .

V so b o to  d o p o ld n e , ko je na p lan oti pod  
vrhom  p otek a la  s lo v esn o st v p o č a stite v  dneva  
borca, so  se že  posku ša li, kako d a le č  sežejo . Naj 
se  sliši še  tako neverjetno, vendar je res, da so  
na U K V  poslušali M oskvo (U V  3 ) .  
Pojav so  si razlagali s so n če v o  aktivnostjo , v 
nasprotju s tabornik i so  si n am esto  kristalno  
č istega  neba želeli ob lak ov . S icer pa v tok ra t
nem  T eslovem  m em orialu  niso bili pri nas 
najvišji. L jubljančani Y U  3 AJK so  postavili 
svoje naprave na sam em  o č a k u  Triglavu! V 
takšnem  tekm ovanju  ni b istven o  le č im  več  
zvez, te m v e č  govoriti s kar največ državam i. V 
p o d o b n em  tekm ovanju  lani so Sevn ičan i s 
sto tim i zvezam i pristali v državnem  m erilu na

GNEČA
VAMAIEHSKEM
ETRU
11. m estu . Kako se b o d o  uvrstili z letošnjim i 
145 , še ne ved o , ker b o  to  zn an o  šele  č e z  nekaj 
m esecev. Eno priznanje pa je v seen o  k ot že na 
dlani: gre za d ip lo m o , ki si jo pridobi ek ipa , č e  
obd ela  d ese t držav. S evn ičan i se lahko  
poh valijo , da so  im eli na svoji postaji: Ukrajino  
<UB 5 ), Italijo, A vstrijo, ZR N em čijo , Madžar
sk o , Č eh oslovašk o , Poljsko, R om unijo; v takem  
se ni braniti niti žep n e  državice San M arino in 
seveda šopa Ju goslovan ov  (največ Srbov in 
B osancev).

Ž ilica  jim  kajpada ni dala m iru, da ne bi 
takoj izm erili najdaljše zveze. Ukrajina (L l 15  
G) je pokazala  na QTH lokatorju n ič  manj in 
nič  več  k o t 6 3 3  km .

Fantje so  sk rom ni, vse zvozijo  na Lisco s 
svojim i avtom obili in zn osijo  na najprim ernejši 
kraj. P ijačo za o sv ež itev  in hrano si kupijo sam i, 
Liscin T o n č k o v  dom  pa jim  je d ovo lil m ale  
aparature prik ljučiti na sa m evajočo  v lečn ico . 
T isti, ki n iso  dijaki ali štu d en tje , so  bili v p o n e 
deljek  ža na svojih d elovn ih  m estih , m izar 
Janko Kuselj v S tillesu , delavec Ivan Jazbinšek  v 
Jugotan in u , d om a pa dijaki Jank o R ebern ik i 
m l., Franci Rupar, Jure Z u p a n č ič  in T o n e  
Kranjc. Z an ten o  so  se m u čili en ted en . Da pa 
so 2 4  ur lahko govorili s to lik šn im  kosom  
Evrope, jim  je pom agal 60-vatn i oddajnik!

A L F R E D  ŽE L E Z N IK

1 ARNOLD
OSVAJA

C ountry glasba, katere zvok i so  za nekaj časa  
u ton ili v p o za b o , p o n o v n o  pridobiva veljavo in 
vse več  je tak ih , ki jo znova  radi poslušajo . Z ato  
je prav, da se tok rat sp o m n im o  na m oža , ki je s 
svojo g lasbo naredil pravcato revolucijo  na ta 
kratni g lasbeni sceni. T o  je E ddy A rnold  ali 
Mr. C ou ntry , kakor ga še  danes nekateri radi 
im enujejo zaradi sloga glasbe, katero je igral. 
N jegov č is ti in prijetn i zv o k  je pom enil prijetno  
o svežitev  v takratnih  to k o v ih  C ountry glasbe.

N jegova strm a p o t  glasbenika se  je za če la  leta  
1 9 6 6  v znani C ou ntry  M usič Hall, že  naslednje  
leto  pa je bil proglašen za zabavljača leta. Naj
večje  ovacije je doživel 2 3 . m arca 1 9 6 8 , ko je za 
svoj k on cert prejel to lik o  priznanj in pohval kot  
m alokateri g lasbenik  pred in za njim . T okrat so  
ga im enovali za n ed vom n o enega največjih  o b li
kovalcev naše g lasbene zgo d o v in e . N jegovih 72  
najpopularnejših h itov  je znanih  p o  vsem  svetu , 
zbrani pa so  v album u p o d  naslovom  VVelcome 
to My W orld.

O E ddyu A rnoldu je b ilo  napisanih že  m nogo  
besed , naj o m en im o  le, da ga je znani am eriški 
časn ik  N ew  Y ork  T im es o zn a č il k o t e n o  gon il
nih koles pop u larne glasbe, slov iti glasbenik  
John Cash pa ga je o zn a č il k o t č lo v ek a  z  „naj- 
lepšim  glasom  v našem  p ok licu " . E ddy A rnold  
k ot živa legenda glasbene u m etn o sti pa po to 
liko letih  znova  osvaja g lasbeni svet.

K oza je pri nas
enkrat tud i povrgla k o z lič e . M alo zares, m alo  za 
razvedrilo  so  enega obd rža li, pa nas je zače l  
km alu na sp lo šn o  veselje prevračati. Prav d ob ro  
je vedel, h u dom u šnež, da si nas, n eb o g ljen ce, ki 
sm o kom aj sh od ili, p ovsem  brez skrbi in tud i 
uspešn o  p rivošči. Č e  si prišel na p asišče , kjer se 
je sm ukal okrog svoja kozje m atere, privezane  
na dolg i vrvi, se  je najorej p o tu h n il, kot da se 
sp lo h  ne zm en i zate. Ko se  je prepriča l, da nisi 
v e č  p ozo ren  nanj, z lasti še, č e  si mu obrnil 
hrbet, pa se  je p o  vseh kozlovsk ih  predpisih  pri
pravil za naskok , se  v ese lo  pognal in z vso m o 
č jo  bu tn il z b u tic o  sredi hrbta, da si se, n esreč
než, prekucnil, kot si d o lg  in širok. Ko je s hi
tr im  od raščanjem  pridobival na m o č i in že  p o 
stajal nevaren za najm lajše prebivalce p osta je , je 
m oral od  h iše. Ker tud i za m lek o  v vasi ni b ilo  
več  teža v , so  z m la d ičem  prodali tud i k o zo . S ta 
ri m ateri se  je nekaj d n i to ž ilo  p o  njeni d o lg o 
bradi varovanki, s katero se je im ela  še  to lik o  
p og o v o r iti, km alu pa se  je še  sam a sprijaznila s 
prazno stajo .

Le s kuščarji, m očerad i, kačam i in drugim i 
plazilc i se n isem  m ogel n ik o li sprijazniti. Nava
d il sem  se nanje le to lik o , da ne zgubim  glave 
k ot m arsikdo, ko uzre k a čo  ali zelen ca  pred 
seboj; znam  jih iz varne razdalje m irno o p a z o 
vati, pa tud i o b č u d o v a ti t is te  redke izbrance, ki 
znajo  s strup en o k a čo  ravnati ta k o  kot s kakšno  
drugo prijetnejšo  in m anj nevarno živaljo. Črno- 
logar, vodja radoškega nak ladališča , je o č itn o  
prav užival, č e  se je m ogel izkazati pred č im  
v ečjim  štev ilo m  g led alcev  — največkrat je bila 
to  vsa postajna o to č a d  -  s svojo  to č k o  s kačo . 
D elavci, ki so  nakladali na vagone drva, h lo d e  in 
druge lesne izd elk e  z R ad oh e, so v to p lih  dnevih  
pog o sto k ra t nd leteli na gada ali m odrasa, ki se 
je grel m ed  drvm i. Č rnologar, ki je bil navadno  
m ed d e lo m  na nak ladališču , je bil brž zraven, 
ko je zaslišal delavca, ki je zaprep adeno najavil 
stru p en jačo . Ž e  vnaprej je im el pripravljene le
sk o v e  p a lice  s precep om , pa je k a čo , č e  mu ni 
ušla p od  sk ladovnicam i drv ali v b ližnjem  
grm ovju, v e šč e  ujel, jo dvignil predse v doseg  
roke ta k o , da jo je s p ro sto  roko zgrabil za rep 

- in  p o teg n il iz precepa. K ača, ki je zdaj p ro sto  
visela v njegovi roki z glavo navzdol, s e j e  krče
v ito  zvijala in se vzpenjala v prizadevanju, da bi 
dosegla  rok o , ki jo je držala za rep, vendar ni to  
nik oli n ob en i usp elo . S ča so m a  se je utrudila, se 
za tren u tek  um irila, da si je nabrala m o č i, pa 
sp et nadaljevala s praznim  prizadevanjem . Ko jo 
je d o v o lj utrudil, jo je navadno o d n ese l h kretni
c i o zk o tirn e  ž e lez n ic e  na njihovem  nakladali
š č u ,  jo naglo p o leg el m ed  tirn ici, ki sta jo v

m ic
PISMU
a m m u  
m si .
istem  tren u tk u  z m ečk a li, saj je na t o  že  priprav
ljeni d e lavec  hkrati prestavil kretn ico .

P ot, ki je p osta jn o  o jr o ča d  n u jno  najprej p o 
peljala z d vorišča  k sosednjem u o tro šk em u  tro 
pu iz ču vajn ice  na izhodu postaje  proti S e m iču ,  
je peljala m im o našega čabeln jaka . Lep, nov le
sen čeb eln ja k  za o k o li d ev e td ese t panjev tipa  
A lberti-Ž n id aršič  ali s kratico A Ž , ki so  takrat 
hitro  osvajali so d o b n o  sloven sk o  čeb elarstvo , je 
o č e  postavil na ed in em  preosta lem  prostoru  pri 
postaji, to  je m ed  našim  vrtom  o z irom a m ed  
današnjim  postajn im  n ak ladališčem  in nasipom  
z z a k lju čk o m  o zk o tirn e  že lezn ice  z R ad ohe. Še  
danes je videti iz vlaka zidani pravokotn i tem elj 
nekdanjega čeb eln jak a , kot tudi g o z d ič  akacij, 
ki se je z leti razm nožil po strm ini postajnega  
nasipa iz dveh, treh akacijevih sadik, ki jih je 
o č e  zasadil za izboljšanje pom lad an sk e  čeb elje  
paše. D anes silijo  te  akacije že  na sam o p o sta jo ,  
saj vsako leto  p o žen e  kakšno n ovo  drevo  tam , 
kjer so bili popred  tiri, kar ji daje še bo lj ž a lo 
sten  v idez z a p u ščen o sti, zanem arjenosti in ne
ustavljivega um iranja.

Č eb e le  so ga priv lačevale že  kot o trok a , pa je 
to  nagnjenost k ot tudi siceršnjo privrženost b i
strega viničarskega fa n tiča  d o  skrivnosti in d o 
m iselne urejenosti narave opazil njegov uč ite lj  
pri Sv. Juriju v S loven sk ih  goricah, sam  čeb elar.

in ga za če l seznanjati tud i s čeb ela rsk o  abeced o . 
Ob prvi p r ilo žn o sti, in to  je b ilo , ko je prišel z a . 
prom etn ika  v R ožn i d o l, kjer je b ilo  tud i ugod
no o k o lje  za čeb elarjen je , si je um islil prve  
pan jiče  in od tlej za vselej zapisal du šo  in ves 
svoj prosti ča s  — „m uh am ".

Ko je o č e  prepeljal sredi avgusta tistega  leta 
panje na ajdovo pašo v Mirno p e č , je postal 
izpraznjeni čeb eln ja k  naše d o d a tn o  igrišče, č e 
prav je osta lo  v njem  d om a nekaj pan jičev  z  
rezervnim i družin icam i, tako  im en ovanih  praši
č k o v . V v ro čem  avgustovem  dn evu , ko sm o bili 
sp et v čeb eln ja k u , so  č e b e lic e  pridno izletavale  
in n iso  h ote le  n ikom ur n ič  žalega. Kdo bi vedel, 
kakšna raziskovalna vnem a m e je sp odb udila , da  
sem  se poskušal vzpeti na sk lad ovn ico  pan jičev , 
ne da bi m e kdo p ravočasno  opazil, pa m i ne
varno nakano preprečil. R azm erom a lahke  
vrhnje p a n jiče , ki sem  se  jih oprijel, sem  seveda  
z lastno te ž o  p o tegn il za seboj v čeb eln jak , in to  
ta k o , da sem  o b tič a l v kotu , trije porušen i 
pan jič i, iz katerih so vznem irjene in jezn e  č e b e 
le kar vrele, pa so mi zaprli p o t. Če ne bi b ilo  
starejšega brata, ki je tvegal p ik e  p o b esn elih  č e 
bel in p resk o č il pan jiče , m e pograbil in brž o d 
nesel z nevarnega kraja, bi m e  b ržčas razdražene  
„m uh e"  ok la le  d o  sm rti. Ž e  tak o  in ta k o  m i je 
m am a p o tem  česa la  žela iz glave, pa prem enjati 
je m orala nekaj m okrih  rjuh, v katere m e je 
zavijala, da je vsaj d e ln o  ublažila  o tek lin e  na 
n a jm očn eje  op ikanih  delih  telesa . T o  je bil več  
k ot ognjen i krst b o d o če g a  čebelarja!

Vagoni

Na č e tr tem  tiru , ki pri zm anjšanem  prom etu  
na tej progi ni v eč  prišel v p o štev  za dn evn o  
rabo, so  zača sn o  ..o d lo ž ili"  izrabljene in d e ln o  
p o šk od ovan e to v o r n e  vagone, d ok ler  niso prišli 
na vrsto za popravilo  v železn išk ih  delavnicah  
ali pa za staro že lez o  v železarnah. Med njim i se  
je kot kakšna bela vrana znašel tud i star in po- 
kvečen  potn išk i vagon , vendar kot nalašč za č u 
d o v ite  o tro šk e  igre. O drasli tega največkrat niso  
razum eli, pa je bil zlasti kretnik T o m a ž ič , kadar 
je bil v služb i, vsaj z en im  o č e so m  venom er pri 
njem  s trdno  o d lo č en o stjo , da  takoj nastop i, č e  
le ugleda koga izm ed o tro k  v njegovi b ližin i. 
O stali kretniki so  se največkrat naredili, kot da  
nas ne v id ijo , čeprav so nas d ostik rat ujeli prav 
v vagon u , n a če ln ik  postaje se vsaj na v idez v to  
ni sp u šča l, p rom etn ik , m oj o č e ,  pa nas je p o  
tihem  podpiral, le takrat, ko so vlaki, da naj se  
ne p o tik a m o  po tirih, da ne b o  nesreče. T oda  
T o m a žič  je osta l precej časa nepop ustljiv , pa

sm o si m orali nadvse vabljivi vagon nekak o  iz
bojevati.

Ne v em , č e  je kom u to  prišlo  prav na m isel 
ali pa je b ilo  sprva g o lo  nak ljučje, vendar se  je 
p ozn eje  izk azalo , da je b ila  izbrana pravilna boj
na p o t. V vagon sm o z a če li h o d iti na stran. T a
koj, ko  je t o  opazil, je T o m a žič  »pod ivjal" , 
sproti odstranjeval naše k u p čk e  iz vagona, hkra
ti pa nas še bolj zagnano zalezoval in odganjal 
od  njega.

S ča so m a  je č išče n je  op u stil, ker se je kup
č k o v  nabralo le p rev eč , lepega d n e  pa je p o k li
cal našega k o lovod jo  in m u predlagal: č e  po
č is t ite  vagon in č e  ga ne b o ste  v e č  onesn aževali, 
se sm ete  v njem  tudi igrati. Seveda  sm o se vsi 
pri priči z m etlam i, m etlicam i, lopaticam i in 
sm etišn icam i z  vsem  žarom  vrgli na d e lo  in ga 
p o č is tili  in pospravili, da je b il v ideti kot nov. 
T akoj zatem  sm o  im eli tu d i prvo v e lik o  o tv o r i
tveno  predstavo.

V agon je posta l d o m  naše družine: brat M iloš 
je bil o č e ,  Č ernigojeva Lerica m am a, b ra tS v e t-  
ko in Č ernigojeva O lga sta  bila stric in te ta , vsi 
o sta li pa sm o  b ili o tr o c i. O trok e sta poslala  
starša seveda takoj igrat se na d v o r išče , na b liž 
njo tra tico  o b  g o zd u , ki je segal prav pri tem  
vagonu ta k o  rek o č  d o  sam ega tira, d o m o v  pa 
sm o  sm eli sam o, č e  sta nas p ok lica la . Ker pa je 
naša radovednost, kaj le m ed tem  p o čen ja ta  d o 
ma „ o č e  in  m am a,"  naraščala, sm o se  vzpenjali 
na najbližja drevesa, da bi v ideli skoz okna v 
notran jost vagona, sta t o  igro zak ljučila . Da bi 
nas še bolj oddaljila  o d  vagona, sm o se šli v 
drugi igri b o ln išn ice; zdaj sta se razglasila za 
zdravnika in b o ln išk o  sestro  z ord inacijo  v vago
nu, vsi o sta li pa sm o  posta li težk i b o ln ik i, ki jih 
je zdravnik zapovrstjo  poslal v b o ln ico . B o ln i
šnica je bila v g ozd n i d o lin ic i, o d k o d er  vagona t 
ni b ilo  v id eti, p o stelje  pa so bili krivenčasti 
gabri s „ s to lč k i"  v zavitih  vejah; na njih sm o  
m orali m irno ..leža ti"  in ča k a ti, da nas je sestra  
drugega za drugim  klicala na pregled. Ker so  se  
nam  zdeli odm ori m ed posam ezn im i vizitam i 
vse daljši, je naš sum , da zdravnik in boln iška  
sestra izk oriščata  našo p o trp ež ljivost, naraščal, 
navsezadnje pa vzk ipel d o  upora in skupnega  
o d h o d a  iz b o ln ice .

O dkar se nam  ni b ilo  treba v e č  zv ijačn o  b o r i
t i  za p o tn išk i vagon, tud i ni bil v eč  ta k o  zan i
m iv in vabljiv k ot popred. O dtlej sm o se vse  
redkeje igrali v njem , sp oštovali pa sm o d o govor  
s T o m a ž ičem , kot se  ga je p o šten o  držal tud i 
o n . S icer pa je, sirom ak, km alu za tem  odšel v 
zagrebško b o ln ico  na operacijo  že lo d ca  in ne
d o lg o  zatem  um rl za rakom .
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Poglavitna vabljivost, ki nas je venom er in ne
pop u stljivo  pritegovala , pa je bila ozkotirn a  
gozdna železn ica  R ožn i d o l-R ad oha s svojim a  
lokom otiv icam a in va g o n čk i. Na postaji, to  je 
na radoškem  na klada lišču  z dvem a tirom a, je 
bila vselej k om p ozicija  n a ložen ih  v a g on čk ov  z 
drvm i, zavitk i furnirja ali s kakšnim i drugim i 
lesnim i izd elk i, ki so  jih delavci h ite li prekladati 
na navadne že lezn išk e  vagone. Izpraznjene va- 

.go n čk e  so  nato  sam i prem estili na drugi tir, da 
so  tir  na rampi izpraznili za prihod novega p o l
nega vlaka z R ad ohe. Na višku d o b re  kupčije z 
lesom  in s pro izvod i žage in izd elovaln ice  furnir
ja v letih  p o  prvi svetovni vojni in pred nasto
pom  sv eto v n e  gosp odarsk e  krize 1 9 2 9 . leta, ki 
je neusm iljeno  p o k o n ča la  tud i to  lesno podjetje  
sredi gozd ov  P eščen ika , so  v R o žn em  dolu  
d n evn o  naložili in odpravili tud i p o  d ese t in več  
vagonov teh  izd elk ov , pom eni za krajši tovorni 
vlak. S o  pa bili dnevi, ko ni b ilo  takšnega vrveža  
na nak ladališču , ob  nedeljah in praznikih pa je 
bila ta k o  in tako  tudi tam  tišina. T o  so  bili 
p o tem  naši dn evi, še ce lo , č e  je osta l tam  kak
šen vagonček , ki sm o  ga laže prem ikali. Č e  sm o  
im eli p o seb n o  sr e čo , tud i p o slovod je  Črno- 
logarja ni b ilo  na spregled ali pa se  ni prikazal 
vsaj kakšno uro. N avadno sm o im eli bolj m alo  
prostora, saj sta bila oba tira zasedena s poln im i 
in praznim i vagoni, včasih  pa je bil en  tir p o 
vsem  prazen, pa sm o m ogli ..o d le te ti"  tud i na 
o d p rto  progo. Č e sm o se že  to lik o  o p ogu m ili, 
sm o  vendarle sm eli tvegati sam o kakšnih deset, 
dvajset m etrov o d p rte  proge, pa se  brž vrniti, 
izakaj za prvim  o v in k o m  na kraju, kjer je o zk o 
tirna že lezn ica  sekala c es to  proti S e m iču , je bila 
pritlična  hiša s Č rnologarjevo pisarno in stan o
vanjem . O b najugodnejšem  sp letu  nak ljučij, da 
sm o našli prim eren v agon ček , da je b il en  tir

prost in da tudi C rnologarja ni b ilo  dom a, sm o  
si z  v a g o n čk o m  upali tu d i č e z  c es to , m im o hiše  
in nato  še  nekaj sto tin  m etrov vkreber do tja, 
kjer se je ozkotirn a  proga povzpela  nad že lezn i
šk o  postajo . Od tam  nazaj je š lo  zaradi znatnega  
padca proge sam o, na ostrem  ovinku  pred Č rno
logarjevo hišo, kjer je že lezn ica  zavila kar za pol 
kroga pa sm o že  m orali kar m o č n o  zavirati; č e  
v a g o n ček  ni im el zavore, kar z lesen im  drogom , 
v katerega se je m oral naš vlakovodja pošev  
opreti tako , da je z en im  koncem  drsal p o  tleh . 
T o je u tegn ilo  biti tudi nevarno, saj je m oral 
zavirač ujeti pravi tren u tek , ko vagon še  ni bil 
prehiter.

O č e  nam  je večk ra t pripovedoval o  takšni 
vrato lom n i vožnji, ki pa se je na srečo  zaradi 
g lobok ega  snega še kar d o b ro  kon čala . S ču v a 
jem  M akucem  sta t is to  jesen  in z im o  o b  prostih  
d n evih  podirala bukve in pripravljala sk lad ovni
c e  drv v gozdu  pri G ornjih Lazah; za to  d e lo  za 
zaslu žek  sta se p ogod ila  z  lesnim  trgovcem  iz 
N ovega m esta . Na d e lo v išče  sta se navadno o d 
peljala z m alim  v lakom , vračala pa sta  se največ
krat z v a g o n čk o m , ki sta si ga izgovorila  pri 
upravi na R adohi, ta k o , da sta  zavirala z d ro
g o m
T istikrat, ko ju je vrglo s tira, je b ilo  pred 

b o ž iče m  in je o č e  nesel d o m o v  sm rek o za b o 
ž ič n o  drevo. Zategadelj se je usedel spredaj, da  
je držal predse sm reko, M akuc pa je bil zadaj za 
zavirača. Kot navadno je sprva spustil vagon
č e k , da je pridobival na brzin i, še le  n ato , ko je 
presodil, da je n astop il pravi tren u tek , je za če l  
zavirati. O č itn o  pa je prem alo računal na sneg 
in na to , da bo drog sk ozi sneg te ž e  „poprifel" . 
Ko je torej pritisnil drog k tlo m , da bi zagrabil 
p o  kam enju in pragovih, je sp ozn a l, da  večid el  
grabi po m ehkem  snegu , kar dom ala  n ič  n e  za

vre vse bolj drvečega vagončka . Zatorej je zak li
cal o č e tu , da ne prim e. O č e  je že  popred sp o
znal p o  h itrosti, ko je v a g o n ček  ž e  su n k ov ito  
požiral ostrejše  ov ink e, da m u M akuc najbrž ne  
b o  v eč  kos. Ko je zaslišal še prestrašeni prija
teljev klic, je vedel, da gre zares. Z a to  mu je 
svetoval, naj op u sti zaviranje in naj se  raje pri
pravi na o d sk o k ; tud i sam  se  je še trdneje oprijel 
debla sm reke. V  naslednjem  ostrem  ovinku se je 
v a g o n ček  zaradi prevelike h itrosti iztiril in se 
zaril v sneg, kar ga je nanaglom a zaustav ilo , oba  
p otn ik a  pa je z isto, z n ič im er ovirano hitrostjo  
od n eslo  z  njega. O če tu  je sm reka rabila kot 
u b la žu jo če  padalo , da je še  kar m eh k o  pristal v 
zasnežen em  grm u o b  progi; tu d i M akucu je sneg  
pripom ogel, da je osta l povsem  č il in zdrav. Ker 
sta im ela za seboj d o b ro  izkušnjo, sta se  o d lo č i
la, da bosta  vseeno nadaljevala vožnjo . Brž sta 
vag o n ček  sp et postavila  na tir pa zam enjala v lo 
gi: M akuc je prevzel sm reko, o č e  pa drog za  
zaviranje. Ker je zdaj zače l zavirati pravočasno , 
sta se n ek o lik o  p o časn eje , vendar povsem  varno 
pripeljala d o  konca.

Na R adohi so  im eli dve  lo k o m o tiv ic i: starejša  
je bila M atilda, mlajši pa so dali im e Zorica; 
sicer pa sta si b ili p o d o b n i, kot bi b ili d v o jč ic i. 
O be sta  bili p re težn o  črn i, kot so  p a č  v ečid e l 
bile parne lo k o m o tiv e , zakaj današnje m o to rn e  
in e lek tr ičn e  so  največkrat zelen e, le nekaj rde
č ih  in zelen o  prebarvanih de lov  sta im eli zaradi 
lepšega v ideza pa z z latim i črkam i napisani im e
ni. N am  sta se  zdeli v prim erjavi z norm alnim i 
lok om otivam i, ki sm o jih im eli vsak dan  na 
o č e h  pri p o tn išk ih  in tov o rn ih  vlakih, k o t n jiho
va o tr o č ič a , ravno pravšna za naše igre. T oda to  
je osta l sam o naš n e izp oln jen i sen. Č e sm o  se še 
tak o  h rep en eče  in s t iso čer im i prošnjam i v o č e h  
zazirali zdaj v M atildo, zdaj v Z orico  pa na stro

jevodji in kurjača na o b e h , se nam  jih ni n ik oli  
p o sreč ilo  vsaj to lik o  o m e h č a ti, da bi popelja li 
koga izm ed nas na lo k o m o tiv i vsaj nekaj m e
trov. P ozneje, ko je gospodarska kriza v tr id e
setih  letih  zadajala z vsakim  letom  tudi R adohi 
vse težje  udarce, so odp rod ali zapovrstjo  o b e  
lo k o m o tiv ic i — zdaj ž e  ne vem  v e č , katero, Ma
tild o  ali Z orico , je prvo d o le te lo  — redke vagon- 
č k e , s katerim i so  kdaj še  pripeljali iz gozd o v  
P eščen ika na nak ladališče  na postaji bukova  
drva, pa so  m orali od tle j vračati na R a d o h o  s 
konji. Ko sem  prihajal na o b isk e  v R ožn i d o l že  
kot višji g im nazijec in nato  štu d en t, se mi je 
zdel pogled na kljuse, ki je, s to p a jo č  m ed tiri 
o zk otirn e  železn ice , trudom a v lek lo  vkreber  
prazne v agon čk e , prispod oba m in ljivosti, sp loh  
nečesa  um irajočega in nepovratnega. Po zadnji 
vojni so  pobrali še tra čn ice , po  nekdanji trasi 
gozdne ž e lezn ice  pa se  je spet razb ohotil go zd . 
Z nabiti je bil ed en  zadnjih v a g o n čk o v , s katerim  
so  še pripeljali to v o r  z R ad ohe, tisti, s katerim  
so  Italijani ukazali prepeljati v prvih d n eh  no
vem bra 1941 tam  ustreljenega borca prve b e lo 
kranjske partizanske č e te  Č rnom aljca  
Leo p o  Ida-Pol če ta  Jerm ana, da so  ga nato  s pad
limi sob orci z G ornjih Laz p o k o p a li na p o k o 
pališču  v R o žn em  do lu .

Ko je R adoha še cv ete la , so  im eli tudi p o se 
ben  potn išk i vagon ozirom a salonsk i vagon za 
direktorja in za drugo vod stv en o  oseb je  podjetja  
z njihovim i družinam i. Pravzaprav je b il t o  sam o  
n ek o lik o  preurejen tovorn i vagon , nekakšna ze 
lena škatla z o k o n ce m  na vsaki strani in s k lop 
m i v notranjosti. D ok ler  so  n am reč na R adohi 
izdelovali furnir in ga razpošiljali v papirnatih  
o m o tih  z  lesen im  ogrodjem , so  im eli tu d i nekaj 
p okritih  v a g on čk ov  za prevoz tega  tovora  zlasti 
o b  slabem  vrem enu.

zanj am eriški fo to g ra f E ugene Sm ith . Z žen o  
A ileen , ki je japonskega rodu, veljata za z a če tn i
ka angažirane fo tografije . Dokaj let sta preživela  
v M inam ati in zbirala gradivo za knjigo „M ina- 
mata: slike traged ije" , ki je p o  ce lem  svetu vzbu
dila veliko ogo rčen je , zlasti m ed nasprotniki o n e 
snaževanja okolja .

S m ithova  sta  živela m ed žrtvam i živega srebra, 
govorila sta s predstavnik i Chissa, se  udeleževala  
dem onstracij in sprem ljala so d n o  obravnavo z o 
per tvrdko. P repotovala sta  Jap on sk o  in zbirala 
o b to ž u jo č e  dok aze . Med o b isk o m  v Chissovi t o 
varni v G oiju so  delavci Sm itha napadli. Januar
19 7 2  si b o  fo to g ra f d ob ro  zapom nil, saj so  m u  
z lom ili v eč  h rbten ičn ih  vretenc in le m alo  je 
m anjkalo, da ni o slep el. Kljub tem u  Sm ithova  
nista odn eh ala , tu d i njuna prizadevanja so  
pripom ogla  k tem u , da je japonska javnost 
postala pozorna na trpljenje zastrupljenih  ljudi v 
M inamati.

„M inam ata: slike tragedije" je postala  op o m in  
in d o k a zn o  gradivo za b o d o č e  zgodovinarje, ki 
b od o  v M inam ati najbrž našli koren ine nove ind u
strijske revolucije, saj je tam kaj zm agalo sp o
znanje, da industrija nim a nikakršne pravice v 
im enu bruto  proizvoda -  onesn aževati .o k o lje , 
zastrupljati ljudi!

Ž e  dokaj d esetletij je o č itn o , da industrija, č e 
tud i dela in se  razvija v im enu napredka, zastrup
lja Z em ljo . Le p ored k o  pa se  ta zla plat industrije  
pok aže v taki ob lik i, k o t se je v M inam ati, 
m ajhnem  ribiškem  m estecu  na jugu Japonske.

Z a čelo  se je v zgodnjih  p etd ese tih  letih : ribe so  
se o m o tič n e  prem etavale po m orski gladini in 
kajpak pogin ile , m orje je naplavilo ogrom no  
m rtvih školjk  in rakov. Za n eko  č u d n o  „p lesa lno  
strastjo" so  z b o le le  tu d i m a čk e. O potekale  so  se 
proti obali in se m eta le  v m orje; v nekaterih  
o k o lišk ih  vaseh M inam ate km alu ni b ilo  več  
n o b en e  m a čk e. Res, nenavadni dogod k i, ki so  
zbegali ljudi!

Pa tud i prestrašili, saj jih je nenadom a veliko  
z b o le lo . Zdravniki so  ugotavljali vnetje m ožga
nov, sifilis, a lk o h o lizem  in p o d o b n o . K o n čn o  pa 
je dr. H adšim e Hosokavva odkril pravi vzrok: za
strup itev  z živim  srebrom ! Julija 1 9 5 6  je objavil 
p o r o č ilo , v katerem  navaja, da je zastrupitev  
p o v zro č ilo  uživanje rib in drugih m orskih živali iz 
zaliva M inam ata. V zadnjih dvajsetih  letih  se je 
tam kaj zastrupilo  z  živim  srebrom  že na t iso č e  
ljudi, b o lezen , ki se kaže v različn ih  oblikah  in 
im a strah otn e  p o sled ice , pa im enujejo kar 
..m inam ata" .

ZASTRUPLJA CHISSO
Z nanstveniki se n iso  d o lg o  naprezali, da bi 

u g o to v ili, kdo onesn ežuje  m orje: to  je ena od

tovarn tvrdke Chisso! N jene od p lak e , ki se izte
kajo v zaliv, vsebujejo dokaj živega srebra. Iz arhi
vov so  znanstven ik i potegn ili d ok az, da je tvrdka 
Chisso že 1 9 2 5  izp lačala  rib ičem  v zalivu Mina
m ata m anjše denarne v so te  zaradi un ičevanja  rib.

Skupina znanstven ik ov  z un iverze K um am oto  
je 1 9 5 9  objavila p o r o č ilo , v katerem  je n e izp o d 
b itn o  dokazala , da b o lezen  „m in am ato"  povzro
ča  ž iv o  srebro, ki ga odvaja Chisso. N ovem bra  
istega leta je tovarno napadlo  tri t is o č  besn ih  č la 
nov ribiškega sind ikata, ki so  uvideli, da Chisso  
ne ogroža le vira njihovega zaslužka, am pak tudi 
življenje. Tvrdka jih je  odpravila s skrom nim i o d 
šk odn in am i.

Z atem  so  idnustrijski m o g o tci posta li „gluhi in 
nem i" , dolga leta so  se branili zak o n sk e  odgovor
nosti za ..industrijski z lo č in ."  Pojasnejevali so: 
„K ar je dob ro  za Chisso, je dob ro  za M inam ato!"

PEPELNIK V GLAVO

Pri tem  bi za g o to v o  o sta lo , č e  ne bi žrtve 
živega srebra v Niigati, kraju na zahodn i obali 
o to k a  H onšu, 1971 zm agale na procesu  zoper  
k em ičn o  tovarno, ki je onesnaževala  njihovo  
m orje. T o  je o p o g u m ilo  ljudi iz M inam ate, da so  
se zače li o d lo čn e je  upirati zastrupljevalskem u  
Chissu.

ZID PLBT 
MDU5TRIJE

D o sod n e obravnave je prišlo m arca 1 9 7 3 . S o 
d išče  je razsod ilo , da m ora tvrdka družinam  
um rlih zaradi zastrupitve z živim  srebrom  in 
hudo pohabljen im  izp lačati o d šk o d n in o  1 m ilijon  
120  t iso č  dinarjev, lažje prizadetim  pa n ek o lik o  
manj. B olniki naj bi dob ili tud i m esečn i dod atek  
o k o li 5 .0 0 0  dinarjev.

Z astopnik i tvrdke so  se pritožili proti taki raz
sodbi, za to  se je obravnava nadaljevala, dok ler ni 
neki poh ab ljen ec vrgel predsedniku tvrdke pepel
nika v glavo -  in industrijski m o g o tec  je okrvav
ljen zagotov il, da bo Chisso p lačal od šk o d n in o !

Po ta k o  razburljivem  procesu in d em onstra
cijah pred glavnim  sed ežem  Chissa v T okiu  je bil 
..prim er Chisso" zak lju čen . D o zdaj so  ugotovili 
že b lizu  t iso č  hudih  prim erov zastrupitve z živim  
srebrom , na t iso č e  ljudi pa še  čaka na d iagn ozo . 
Denar kajpak ni oživ il m rtvih in pozdravil p o 
habljenih , toda  žrtvam  je le u sp elo  pritisn iti 
tvrdko o b  z id . D o lanskega ok tob ra  je Chisso za 
..industrijski z lo č in "  že  p lačal 1 3 6 0  m ilijonov  
dinarjev o d šk o d n in e , p o  n ovem  japonskem  za k o 
nu pa m orajo tovarne ne le povrniti p o v zro čen o  
šk o d o , am pak tu d i preprečevati onesnaževanje.

„M INAM ATA: SLIKE TRAGEDIJE"

M orebiti bi „prim er Chisso" ostal zgolj japon
ska zadeva, č e  ne bi že pred desetletjem  zvedel
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Kjer je voda, so tud i ljudje. V od a je nosilka  
življenja. Presenetljiva je u g o tov itev , da je č lo 
veški organizem  sestavljen  iz 8 0  o d s to tk o v  vode  
in da le 2 0  o d s to tk o v  odp ade na druge sestavine. 
T o  za n im ivo  dejstvo  najlepše kaže, kako odvisen  
je č lo v ešk i rod o d  vode. In res: č e  pogledam o, 
kje so si naši predniki — on i pred tiso č le tji ali 
tisti pred sto le tji — izbirali stalna prebivališča , ne 
bo  te žk o  u g o tov iti, da so  naselb ine, vasi, m esta  
rasli in cvete li o b  vodi, pri izvirih, ob  rekah, na 
obalah , so to č jih  in izlivih rek. V od n i to k o v i so 
bili in ostajajo k o t n itke , o b  katerih se niza živ lje
nje. C ele c iv ilizacije so  zrasle in so  bile odvisne od  
valovanja rečn ih  voda. V dolin i velikega Nila, 
ob d an i z n eg o sto lju b n o  pu ščavo , je zrasla civ ili
zacija, ki ji je bibavica N ilovih  voda d o lo č ila  
sm eri razvoja. T udi m ed Evfratom  in T igrisom  je' 
te k lo  p o d o b n o  življenje. Kako življenjsko sta bila 
p ovezana  voda in živelj o b  njej, izpričuje staro
indijski sp o m en ik  M ohendžo  Daro; m esto , ki je 
cv e te lo , d ok ler  je bila voda, p o tem  pa, ko se je 
voda um aknila, je uven elo  in propad lo . Kako je 
od  rek od v isn o  življenje, bi lahko pripovedovali 
Kitajci, kjer se  na njihovi R um eni reki, ve le to k u  
Jangcekiangu , živi, rodi in um ira na č o ln ih  m ilijo
ne in m ilijone ljudi.

Naša ožja d o m ovin a  S lovenija se ne m ore  
hvaliti z ve le to k i niti n iso  na naših tleh  v času  
rojevanja velikih civilizacij nastajala pom em bn a  
kulturna središča? A  vendar je za k o n  narave, ki je 
č lo v ek a  in vo d o  povezal z najtesnejšim i vezm i, 
tud i pri nas o č ite n . Ko sva izbirala, katero vodo  
bi pop isala  za današnji poslednji p om n ik  z g o 
d ovin e, sva se o d lo č ila  za reko, ki izvira in se 
izteka pri nas. O d ločila  sva se ?a najdaljšo 
povsem  sloven sk o  reko, do len jsk o  lep o tic o , eno  
izm ed štirih voda s tem  im en om  — Krko.

Povsem  drug svet pa se odp re, ko se Krka pri 
Sotesk i z a čn e  o stro  obračati proti severovzhodu  
v sm eri tek to n sk e  p relom n ice. U tesn jen im  vodam  
se razpre novom ešk a kotlina. Reka se razširi v 
svoji strugi, dob i p o m o č  številn ih  p o to k o v  in 
stu dencev  in se ta k o  okrepljena p o ča si razliva po  
ravnini, proti obem a novom ešk im a m eandrom a. 
N ovom ešk i rečn i zanki bi kaj lahko postali tud i 
sm rtni zanki za reko. Krka, za katero so  nekdaj 
pravili, da je sm aragdno zelen a , da je tako  čista , 
da so jo  uporabljali za p itn o  vo d o , je v svojih  
vodah n ek o č  nosila  pestro  življenje, prav tako  
tud i na o b eh  bregovih . V reki so  živeli nekdaj 
c e lo  na dunajskem  dvoru cen jen i in m ed slad o
kusci spoštovan i rečni raki, v lo čjih  in grm ovjih  
o b  vodi so se zadrževale divje race, čap lje, 
štorklje, o b  bregovih so  prepevali pisani vod om ci 
in druge p tice.

Potem  pa je prišel napredek za ljudi, razvila se  
je industrija in dvignila blaginjo prebivalcev  
vzdolž  o b eh  rečn ih  bregov. T oda Krka je zače la  
plačevati davek tega napredka: odp lak e  so  u n ič e 
vale naravni red in ravnotežje življenja v vodi in 
o b  njej. Na srečo  sm o -še dokaj hitro spoznali 
nevarnost, ki grozi Krki in v skrajnih posled icah  
tud i nam , in sm o  za če li reševati, kar se je rešiti 
dalo . Prve č is t iln e  naprave iz celo tn ega  
kom pleksa že delajo; o g rožen e  vrste rib in p tic  so  
p o n o v n o  vsadili in naselili. Na Krki so  se pojavili 
ce lo  labodi.

osebna izkaznica
Povejva najprej nekaj p od a tk o v  iz oseb n e  

izk azn ice do len jsk e  Krke. Kdaj se je rodila, ne 
m ore n ih če  vedeti, lahko pa že slu tim o , kakšni so  
bili njeni m ladi obrisi. V em o, da je svojo strugo  
prem ikala, z lasti v ravninskem  d elu , da je vklesala  
lepe d o lin e  v suhokrajinske gr iče. V e lik o st ni 
n a ta n čn o  opredeljena. R azličn i viri navajajo raz
lič n e  d o lž in e . Starejša E nciklopedija Jugoslavije  
navaja d o lž in o  91 k ilom etrov , m ed tem  ko novejši 
L eksikon Cankarjeve za lo žb e  piše, da je dolga  
111 k ilom etrov . N ekateri drugi p od atk i navajajo 
drugačne d o lž in e  m ed tem a dvem a skrajnostm a. 
R ojstni kraj je vasica Krka južno  o d  G rosupljega, 
kjer prihaja Krka na dan v velik i kraški vo tlin i. 
V časih  je njen izvir m o ča n  in b u če n , v sušnih  
ob d ob jih  pa p oh lev n o  pribrbota na travnik p od  
v o tlin o . Zdaj si turisti lahko to  jam o ogledajo , 
pred sto letji pa je bila m n ogo  bolj skrita. Ustni 
viri, p o  katerih s e j e  ravnal tud i J u rč ič  pri pisanju  
svoje povesti „ Jurij K ozjak", p o ro ča jo , da je 
jam a služila  k o t o d lič n o  skrivališče za ok o lišk e  
prebivalce pred roparskim i od d elk i turških č e t .

Z anim ivo je, da je hrib, v katerem  ima Krka 
svoj izvir, dob il im e prav p o  zn a č iln i ob lik i 
Krkinega izvira — hribu pravijo d o m a čin i Prestra- 
na. V m linarski obrti je prestrana ali prestrna 
vdolb ina, v kateri sto p e  to lč e jo  je čm e n  in proso, 
da se sprem enita  v ješprenj in kašo.

Krka je v t iso č le tjih  izvrtala predor, v katerega  
se je s strani udrla zem lja in ti dve udrtini sta  
p od ob n i prestrni. Prav blizu K rkinega izvira je 
stal nekdaj grad Vrhkrka, o b  desn em  viru Krke, 
ki m u  d o m a čin i pravijo Poltarica — po poltarjih , 
lesen ih  zabojih , v katerih je grajska gosp oda hra
nila žive ribe. T akoj ko se Krkin to k  razlije v 
strugo, stoji prvi m lin , p o  d o m a če  im enovan  
A n žetov .

Mlini in gradovi so  p o tem  sk ozi ves tok  njeni 
zvesti sprem ljevalci. D olin i Krke pravijo p o  šte 
viln ih  gradovih tud i do lina  gradov. Od izvira do  
izliva reke Krke je 6 8  m linov, žag in elektrarn: tu 
so  šte ti d e lu jo č i, o p u ščen i in tud i porušen i m lini.

glasniki novih Časovstara slru0a

grad za vzor
Od m n ožice  gradov o b  Krki je najbolj Krkin 

O to če c . Grad na o to č k u  sredi reke slovi tud i v 
tujini, čeprav s svojo  p retek lostjo  ne bi m ogel biti 
hvaljen bolj od  drugih. Z aslovel je za to , ker je bil 
prvi urejen in d o sto p en  turistom . Turisti pa so  
danes tisti glasniki, ki o  deželah  nosijo glasove v 
najbolj odd aljene k on ce  sveta. O to č e c  bi bil 
lahko vzor za o b n o v o  drugih gradov in spodbuda, 
da bi se tu r ističn i delavci o b  vsej reki bolj zganili. 
Razen ribolova v zgornjem  to k u , kjer je še 
posebej cen jen  zaradi postrvi, in nekaterih  narav
nih kop ališč  skoraj ne m orem o govoriti o  razvi
tem  turizm u. In vendar je reka bogata in bi znala  
nuditi lep o te  in kruh.

Krka te č e  naprej p o  ravnini: struga se ji p o n e 
kod m o č n o  razširi, naredi tud i p o  v e č  rokavov in 
je p o leti p on ek o d  ta k o  plitva, da jo je m o g o č e  
prebresti, ne da bi si č lo v ek  z m o č il ko lena . Tega  
so  bili nekdaj, ko še ni b ilo  to lik o  m ostov , veseli 
zlasti km etje, ki so z vozovi zlahka prebrodili 
reko.

74-le tn i k m et A lojz  Ferkolj se tistih  ča so v  še 
d o b ro  .spom inja . Ko sva prebredla reko, sva ga 
srečala v K ronovem , kjer je dom a. „ D o  zdaj sm o  
vse zvozili z vozovi č e z  v o d o . Konji so  šli z 
vo zo m  zlahka č e z . Zdaj pa uporabjam o m o st pri 
O to čc u , ker traktor ni k o t konj in ne m ore pre
broditi reke. Kadar je bila nekdaj visoka voda, 
sm o  naredili zasilen  brod. Vsak vaščan je dal 
nekaj desk , s katerim i sm o zbili dn o  in ga 
prčvrstili na nekaj čo ln o v . Tak brod sm o  rinili z 
drogovi in včasih  nas je m oralo biti v eč , da sm o  
prepeljali v o zo v e  č ez  naraslo Krko. Zadnji tak  
brod sm o naredili še  pred vojno . Spom injam  se, 
da sm o  včasih  im eli tud i vaški č o ln , ki je bil večji 
in težji od  drugih . Z njim sm o vozili drva in seno  
ter pridelke z njiv na desn em  bregu. K ot o tro k  pa 
sem  bil še priča , ko sm o sen o  povijali v m reže in 
te  o g rom n e zv itk e, te žk e  tud i d o  sto  kil, nalagali 
in prevažali z navadnim i rečn im i č o l n i . . .  Zdaj je 
m o sto v  d o sti, za to  č o ln o v  ne potrebujem o v eč  
to lik o . Pa tudi k o  bi jih, je vse manj takih , ki bi 
jih znali narediti. V Breški vasi jih zna delati 
K ostrevc, v Družinski vasi Franc Lipar, v Dobravi 
Cvelbar, pa v Beli cerkvi je eden  in še kje tud i."

Ko vo d e  Krke zapuste  rodni izvir, te če jo  v 
sm eri D inarskega gorovja p o  hriboviti kraški 
pokrajini. Krka je v to  pokrajino zajedla dosti 
g lo b o k o  strugo. Tu je še m lada, m alo  m očn a , 
ozk a  in v sušn ih  m esecih  bolj p od ob n a  p o to č k u  
k ot reki, vendar pa im a ves ča s  dovolj m o č i, da 
žen e  m line. V svojem  zgornjem  delu  je n ič  k o li
kokrat pregrajena z m ostov i in jezovi, in dlje ko  
te č e  skozi ta  lepi a revni sv e tt bolj je igriva in v 
zadnjih k ilom etrih  pred Ž u žem b erk om  se  
p o n ek o d  prav b u č n o  peni preko naravnih slapov  
iz lehnjaka. Tu je pravi raj za postrvi in za rib iče. 
V od ovje, ki zrcali sk rom n o življenje, zn a č iln o  za 
te  kraje že sto letja , pa zrcali tud i nekaj sto  
v ikend ov k o t z n a č iln e  glasnike novih  ča so v . Žal 
ti vikendi n iso  v ed n o  v p o n o s o k o lic i in reki. 
Čeprav ponuja o k o lica  novim  lastn ik om , ki iščejo  
v d o lin i Krke izgubljen i mir, n e šte to  vzorov, kako  
in kje graditi, čeprav je o g rom n o hišic s slam nato  
streho, lesen ih k o č , starih kašč — pa lastniki p o 
stavljajo pom anjšane m od ele  m estn ih  hiš, 
kakršnim  ni prostor v tej lepi d o lin i. N ekateri pa 
znajo prisluhniti k licu  reke in prvobitn i k m ečk i 
arhitekturi: v zgornjem  tok u  sva zasled ila  nekaj 
takih  v ikend ov , preurejenih iz kašč in starih k o č  
ali c e lo  na no v o  sezidanih  p o  starih vzorcih .

Proti Šentjerneju t e č e  Krka zdaj v drugi strugi, 
kot je pred sto letji. O tem  priča  tud i freisinški trg 
G utenvverth, O tok  pri Dobravi. T am , kjer so  zdaj 
njive in kjer arheologi odkrivajo nekdanjo na
selb ino , je bil včasih  o to k  na reki Krki. T o  tržn o  
naselje, ki ga listine prvič om enjajo  leta 1 2 5 1 , je 
bilo e n o  o d  upravnih sred išč freisinške posesti na 
D olenjsk em , z gradom  k o t sedežem  kaštelana in 
vojaške posadk e. O tok  je im el ce lo  Svojo k o v n ico  
denarja, ki so  ga kovali p o  benešk ih  in oglejskih  
vzorcih; novci so bili p la č iln o  sredstvo c e lo  na 
Hrvaškem  in O grskem . A rheologi so  v svojih  
raziskavah odk rili, da je im el O tok  nekdaj svoje  
rečn o  pristan išče .

Naprej od  Šentjerneja vzam e Krka v svoj 
objem  kar c e lo  m esto  — K ostanjevico , sicer 
zn an o , toda  najm anjše sloven sk o  m esto , ki im a  
m estn e  pravice, stare nekaj sto letij. T o  m esto  na 
Krki je danes zn a n o  k ot d o len jsk o  ku ltu rn o  sre
d išče .

Krka se iz K ostanjevice p o ča si in len o  vali 
proti B režicam , kjer se združi z najdaljšo ju g o slo 
vansko reko — Savo.

D okler bo voda, bo tudi življenje o b  njej.
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bernardin:betonskarožaportoroža

Ni sicer naša navada, da bi o  posam ezn ih  o tv o 
ritvah pisali na d o lgo  in široko, a v prim eru to li
kokrat om enjenega Bernardina na slovensk i obali 
delam o izjem o, preprosto  zaradi tega, ker v to  
tu r ističn o  naselje ne bo prav p o g o sto  stop ila  
dolenjska noga; bralcem  za to  o m o g o č a m o , da si 
vsaj na fotografijah  ogledajo  Bernardin, ki je o b  
otvoritv i v z a če tk u  julija štel 1 1 0 0  lež išč  v hote lu  
Bernardin in V ilah Park.

Bernardin so za če li snovati že  1 9 6 9 . leta, ko  so  
predvideli 2 .5 0 0  postelj. Prvi, m alce osk ub en i del 
načrtov so u resn ičili za letošnji dan borca, d o  
konca sezo n e  pa b o d o  zgradili še hotel Em ona, v 
katerem  bo 5 1 6  postelj. T o je največji tu r ističn i  
podvig zadnjih  let na slovensk i obali, ki je doslej 
veljal več  k o t 6 8 2  m ilijonov; z njim  so  povezali 
Portorož in Piran. T o  je pravcata tu r ističn a  indu
strija s 3 5 0 0  sedeži pod  streho in na p rostem , s 
pokritim  bazenom  z ogrevano m orsko vodo, 
bazenom  na prostem , bazenom  za o tro k e , s 2 3  
restavracijskim i, trgovskim i in drugim i lokali, z 
več  k ot k ilom eter  d o lg o  urejeno p lažo, z garažno  
hišo, z no v o  d o v o z n o  c esto . Obdržali so  pom ol 
starega pristan išča , m orje pa je dovolj g lo b o k o , 
da lahko pristajajo večje  ladje, gliserji in jahte. 
Pripravili b o d o  šo le  jadranja in vodnega sm u ča 
nja, uredili so  ali pa še b o d o  šp ortna in rekreacij
ska igrišča . .  .

Za to  na ložb o  stoji 6 .000-g lav i kolektiv  
E m one: pravijo, da je to  največja turističn a  
investicija vseh ča so v  v Sloveniji. V naslednji fazi 
b o d o  zgradili h o te lo v  za novih 9 6 0  lež išč  in še  
marsikaj drugega na 2 0  hektarih zem ljišča. 
Pravijo, da se Bernardin zelo  lep o  vključuje v 
ok o lje , p o n o sn o  pa so  predstavniki E m one na 
tiskovn i kon ferenci poudarjali tud i to , da n iso  
pozabili na lik ovno  ureditev Bernardina: v njem  
so uredili pravo galerijsko zbirko in d o  konca  

trrtiio. t>odo im eli v eč  k o t 4 0 0  listov

slovensk ih  grafikov, zbirko gvašev, akvarelov in 
olj, tapiserij in p lastik .

P o m o čn ik  generalnega direktorja E m one  
Filipan je dejal: „V  za četk u  b o m o  hvaležni 
vsakom ur, ki bo prišel k nam ; potem  pa, ko 
b o m o  znani, b o m o  lahko izbirali svoje goste. 
Sicer pa so  cen e  pri nas take, da so  d o sto p n e  tudi 
jugoslovan sk em u žepu!"

Njegovi sodelavci so  dodali: „N aši gostje naj bi 
bili tisti, ki b od o  privezali svoje č o ln e  in b od o  
lahko iz h o te lsk e  so b e  zjutraj in zv ečer  z ljubez

nijo gledali nanje." O dveč je zapisati, da je to  nad  
z m o žn o stm i jugoslovansk ih  g o stov  . . .

Naj so še tako zatrjevali, da je več kot sto  
arh itek tov  iz evropskih  in am eriških držav so d e lo 
valo pri snovanju Bernardina, je m oj vtis vendar  
tak, da niso naredili Bernardina takega, kot bi 
moral biti.

Za v ložen i denar tega  največjega slovenskega  
tu rističn ega  podviga bi b ilo  sicer koristno , č e  bi 
se načrti in želje E m one uresn ičili, za ok u s in 
način  življenja ljudi pa je to  naravnost katastro

f a ln o .  Mar so ljudje v resnici že ta k o  podlegli 
m n o ž ičn em u  prepričanju in b od o  hodili na 
d op u st v beton sk a  m esta, kakršno je, kljub vsem  
nasprotnim  nap orom , tudi Bernardin? Mar si 
danes ljudje res želijo , da jih tu r ističn e  organi
zacije pripeljejo iz m estnega vrveža, ki m u žele  
ub ežati, v povsem  enak  m estn i vrvež? V Bernar- 
dinu je vsekakor m o g o č e  preživeti d o p u st na 

j n a ta n čn o  enak  način , k o t ž iv ite  dom a: pred 
nosom  im ate vse servise, trgovine in druge lokale  
kot v N ovem  m estu  ali katerem  koli drugem  
p od ob n em  m estu  z nekaj t iso č  prebivalci (k o t jih 
bo im el tud i Bernardin).

U p rav ičen o  je torej vprašanje, ali ne bod o  
dop u stn ik i čed alje  p ogosteje  iskali takih m o žn o 
sti za d op u st, kjer b o d o  preživeli nekaj ted n o v  v 
mira', brez t iso č e v  ljudi okrog  sebe, v življenju, ki 
je povsem  nasprotno o d  ob ičajnega  celo letn ega  
načina? Č e je tak o , p o tem  je povsem  zanesljivo , 
da b o d o  še do lgo  veljale F ilipanove besede, da 
b o d o  hvaležn i vsakom ur, ki b o  prišel v Bernardin.

Za zak ljuček  še povsem  d roben , prav nič  
zlob en  pod atek  o  tem , kako velike so  m o žn osti 
za to , da bi Bernardin „zased li"  d o m a či gostje . V 
recepciji sem  prosil za cen ik , a so  m i rekli, da  
imajo cen ik e  zgolj v dolarjih . V letošnji glavni 
sezon i so  poln i p en zion i o d  14  d o  19 dolarjev, 
odvisno o d  hotela  in tega, ali d o p u stu je te  v e n o 
posteljn ih  ali d vop oste ljn ih  sob ah . K tem u  je 
p otreb n o  prišteti še p o  3 0  c en to v  tu r ističn e  
takse, na cen ik u  so obljub ljen i poseb n i pop usti za 
otrok e, odgovorni predstavnik i E m one pa pra
vijo, da d o b ijo  p o p u ste  (m enda d o  15 o d sto tk o v )  
tud i Jugoslovan i. K oliko velja dolar, p iše vsak 
ted en  nekajkrat v dnevn ih  časo p isih , o  tem  pa, ali 
lahko p o  tej cen i d o p u stu je te  v Bernardinu ali ne, 
m orate presoditi sam i.

J. SPLIC H A L



DOLENJEC V LJUBLJANI
CVS6DS

Z zaskrbljenostjo  sem  prebral pod atek , da  
nam erava pošta  še bolj prib ližati svoje usluge  
porabn ikom .

Kajti zdaj s iln o  te žk o  izp oln im  nove  
obrazce.

Kajti ko so  p o što  prvič približali porabn i
k o m , so  o d lo č ili ,  da m oram  h o d iti p o  pak ete  
sam .

Odslej b om  hod il sam  tud i p o  pism a in d o 
pisn ice.

Morda se bom  pa le zbližal s kakšno p o 
štarko, a?

Moj znanec Lojze iz N ovega m esta  m e je 
zadnjič  ustavil in povabil na p ijačo .

Pila sva brizganec, ko m e je  vprašal:
„A li veš, zakaj je pri nas ta k o  narasla p o 

trošnja brizgancev? "
Ugibal sem  in ugibal, om enjal p o le tje  in 

v r o č in o , draginjo in še druge razloge, a uganil 
nisem . T akole  m i je L ojze razložil:

„Špricerje pijejo vsi tisti, ki špricajo različ
ne sestan k e in zaradi tega jih to lik o  gre."

VELIKE
RADOSTI

Na to  te m o , špricanje, pa bi vam  povedal še  
enega.

N am reč: jab o lk o  ne pade d a leč  o d  drevesa.
Z adn jič, pred k o n cem  šolskega leta, jo  pri- 

maha nad obudni s in ček  uglednega N ovo- 
m eščan a v g o stiln o  in, glaj, tam  je tud i ata.

„Z dravo, sin i Kaj pa ti tukaj? "
„ Š o lo  špricam . Kaj pa ti, ata? "
„Sejo  špricam !"
In sta, jasno, skupaj usekala p o  špricerju.

Iz b loka stop i Janez in vpraša soseda:
„K oga je pa s in o č i tvoja žena tak o  grdo 

zm erjala? "

„N ašega psa."
, . Kaj je pa revež naredil, da m u odslej sp loh  

ne bo več  dala k ljuča  od  stanovanja in mu 
zm anjšala žep n in o ?  "

(O zgornji šali sem  slišal, da je resnična. 
Kljub tem u  ne objavljam  naslova, saj se tako , 
brez im en, v njej najde ve lik o  več  naših sta n o 
valcev v b lok ih .)

MESCAN NA DOLENJSKEM
gosje
pero

J o žek  je zagledal luč  sveta v belokranjski 
hišici; pridružil se je štirim  bratom  in dvem a  
sestram a. Skupaj so  rastli in se pod ili p o  d o linah  
m ed steljn ik i in brezam i, p o  p o b o čjih  vinogra
dov , stikali za gnezdi in uganjali druge o trošk e  
norčije . T oda tud i delati so  m orali: pasti ž iv ino , 
jo napajati o b  kapnicah , n o siti drva, pobirati 
rezje p o  vinogradih , v jesen i pa pob irati krom pir.

Dela ni d om a n ikoli m anjkalo  tud i za najm lajše
ga-

J o žek  je bil slaboten  o tro k  rahlega zdravja. V 
družbi, ki jo je vod il Janez, so  ga d ostik rat odri
vali, ker je bil m ajhen in šibak. Z ato je rad o b i
skoval Jakob inovega  strica, ki je znal ze lo  lepo  
igrati na harm oniko . V časih  sta  z Jak ob in om  sk u 
paj zaigrala; o n  na harm oniko , J o žek  pa na orgli
ce, katere m u je kupil o č e . T o  so  bili veseli 
trenutki!

N ekega lepega so n čn eg a  d n e sta Janez in J o žek  
zavila v gozd , da bi nabrala gob . O troka sta h itro  
poln ila  košaro. J o žek  se je m alo  oddaljil; našel je 
bil v o tlin o . V kupu kam enja je zagledal nenava
den predm et. Zanim al ga je. V zel ga je v roke in 
poskušal odp reti, da bi videl, kaj je v njem . P o
to lk e l je s kam nom  p o  kovin i. Eksplozija je 
odjekn ila  sk ozi gozd . V J o žk o v ih  rokah je ek sp lo 
dirala granata, ki je ostala  o d  druge svetovn e  
vojne.

Janez ni izgubil glave; stekel je p o  p o m o č .  
Ranjeneoa J ožk a  so  odpelja li iz gozda  in nato

BODITE IZNAJDLJIVE
Nas ženske jezi, č e  vidim o na cesti znanko v 

povsem  enaki obleki, n i nam všeč, če ima kole
gica v službi enak pulover, navadno pa nas ne 
m oti, da se na plaži pojavljamo domala vse 
oblečene na enak način. Videvamo se v hlačah 
in b luzi ali pa v kratki frotirasti haljici. Sfimo 
vzorci so drugačni, samo p o  tem  se razlikujemo. 
Zakaj ne b i bile izvirne, iznajdljive, in če  ho
čete, predrzne, ampak učinkovite?

To ne zahteva nič denarja, le malce poguma 
in spretnosti. Na primer: dom a im ate gotovo  
večji pisan p r t ali kos blaga, k i ga še niste nesle 
k šivilji. Lahko si iz tega kosa blaga zavežete

(brez šivanja in rezanja) obleko „a la Tahiti", 
lahko imate indijski sari ali pa bo lj sodobno p o 
letno obleko z  naramnicami.

Če pa ste pripravljene v blago narediti rez, 
imate lahko tuniko, neke vrste pon čo , ki ga 
nosite za na plažo ali pa k hlačam.

Nekaj takih zamisli vam predstavljamo v sliki. 
Če pa že  na vsak način že lite  nekaj manj vpad
ljivega, a vendar sodobnega, vam predlagamo 
dolgo, ravno krojeno obleko z  obrobo in veli
kim razporkom. Take seveda ne dobite  v trgo
vini, za to  morate računati ng precejšnje stroške 
z  blagom in šiviljo.

R. B.
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hitro  v b o ln išn ico . Zdravniki so  se p otrud ili, k o li
kor je b ilo  m o g o č e . Jožk u  so  rešili ž ivljenje, niso  
pa m u rešili vida; osta l je slep.

Km alu p o  operaciji ga je prišla iskat m ati. O d
peljala ga je d o m o v . D e č k o  je še shujšal in b ledo  
o b lič je  je poudarjalo v itk o  postavo .

V se p ogosteje  je k Jožku  prihajal Jakob inov  
stric in m u igral na harm oniko  lepe m elod ije , da  
bi pozab il, da je slep. T udi J o žek  je km alu znal 
zaigrati kakšno m elod ijo .

Leta so  m inevala in J o žk o  je odrasel v č r n o 
lasega fanta. Imel je lep , prijeten  glas in p o seb n o  
očarljiv  nasm eh. Leta so  storila  svoje; Jo že  se je 
zaljubil v kuharico A n č k o . A  tudi A n čk i se je 
vnelo  srce v silni ljubezni do slepega fanta . 
Čeprav so  ji m nogi od svetova li, se je v seen o  po ro 
čila  z njim . Preselila sta se na p osestv o , ki ga je 
pod ed ova la  A n čk a . Jo že  je skrbel za d o m , k o li
kor je m ogel. Na vrtu je posadil drevje, obn ovil 
hlev, v vinogradu posadil nove trte . R odili so se 
jim a tudi o tro c i, zdravi in veseli. O b skrbni negi 
o č e ta  in nežni m aterini ljubezni so  o tro ci živeli

m n ogo  lepše življenje, kot sta ga A n čk a  in Jo že  
nekdaj. Jo že  je v ečk rat o b  večerih  zaigral na 
harm oniko , da se je to p lo ta  srečnega družinskega  
življenja k ot pesem  razlivala v žarkih zahajajo
čega  sonca.

A  sreča je trajala kratek čas. Črv bo lezn i je ril 
v slab otn em  J o žeto v em  te lesu . Moral je v b o ln iš
nico . Z njim je šlo  h itro  navzdol. M o čn o  m u ja 
oslab elo  še srce in le transfuzije so  m u podaljše
vale življenje. Umrl je nekega novem brskega  
večera, star 3 0  let.

U tihn il je glas, om ah n ile  d e lo v n e  roke, utihn ila  
je harm onika. Družinska sreča je bila skaljena; 
um ak nilo  se je so n ce  z d o m a čije  in težak  m rak  
žalosti je legel nanjo.

O krog zgodnjega groba se je zbralo  p et o trok , 
da posprem ijo  posm rtn e  osta n k e  njihovega o č e ta  
v svet 'večne tem e , kjer tu d i so n ce  sr e če  ne sije, 
kakor m u je slepem u sijalo v družinskem  krogu.

V ID A

■
M o g o čn o , dvajset m etrov  

' v iso k o  d revo  so čisla li že naši 
pradedje, saj so pod  lipam i pri
našali daritve b o g o v o m , sklepali 
so  važne o d lo č itv e  in prav pod  
lipam i doživljali prve sestanke. 
T udi zdravilno m o č  lipe so  že 
davn o poznali in še dandanes je 
č is la n o  d o m a č e  sredstvo zoper  
c e lo  vrsto teg o b .

Ker vsebuje cvetje lipe  
hlap n o  o lje, precej sluzi, vpliva

p o seb n o  na k o žo  in pospešu je  
p o ten je . Lajša pa tudi b o le č in e  
pri krčih , pospešu je prebavo in 
delovanje ledvic. L ipovo cvetje , 
ki ga nabiram o v juniju in juliju, 
sk uh am o v čaj (2 — 3  gr na sk o 
d e lico  vode) in ga p ijem o  pri 
prehladih , kjer je p otreb n o  p o 
tenje. T ako bo lipov čaj pom a
gal pri vnetju p lju č , d ihal, grla, 
pri kašlju in hripavosti, pri na
hodu, pri prehladu prebavil, že 

lodca  in črevesja ter ledvicah, 
pri revm i in ishiasu. P riporočlji
vo  je lip ovem u cvetju d od ati še  
m alo kam ilic  in bezgovega c v e t
ja.

Zunanje lahko uporab ljam o  
oglje, da p o tresam o z  njim  rane 
in č ire , u ž ivam o pa ga pri g lavo
bolu , driski in zastrupljenjih . V  
t f  nam en vza m em o  n oževo  
k o n ico  oglja v m leku in izp ije
m o  m alo  kasneje kak č istiln i 
čaj. '

SRBSKO
NABODALO

V času  največje tu r ističn e  se- 
z >ne gredo o b  nedeljah v nara
vo  tud i tisti, ki jih ne m ika  
m orje ali dop ustovan je  v naj
večji vročin i. E n o ličn ega  jed il
nika o b  takih p r ilo žn o stih  se je 
najbrž naveličala  že  vsa družina, 
za to  bi lahko enkrat posku sili 
no v o  jed, za katero je dala re
c e p t  Marija R eism an, še f kuhi
nje v restavraciji na O to čc u .  
K ot je rekla, pripravlja on a  na

bod a lo  tud i dom a, kar v ponvi 
na šted iln iku .

„Z a e n o  o seb o  potrebujem o  
1 svinjski k o tle t, k o šček  p lju č 
ne p e č en k e  (7 dkg), prav tak  
k o šček  te le tin e  in k o šček  slani
ne (pribl. 5  dk g). T o p o to lč e 
m o, o so lim o , pop op ram o in ,  
sp e č e m o  na žaru. Posebej zreže
m o na kolobarje č e b u lo , papri
ko in paradižnik, prav ta k o  za 
č in im o  in tudi sp eč e m o  na

žaru. Posebej narežem o ham 
burger p o  sredi in ga o p e č e m o ,  
nakar z lo ž im o  m eso  na krožnik , 
na vrh pa z lo ž im o  zelen javo  in 
č e z  vse p o lo ž im o  slan in o , ki p o 
stan e na žaru tu d i lep  okras.

Za d ru žin o , ki im a sicer rada 
krom pir, lahko m ed zelenjavo  
d am o tu d i nekaj kuhanih  k ro m 
pirjev."

R. B.
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FILM KNJIGE
reci in piši — 9 5  dinarjev! Za 
šestin sed em d eset strani!

D. R U S T JA

film je posnet

Zadnji kadri najnovejšega slo 
venskega ce lovečern ega  igrane
ga film a ..V d o v stv o  K aroline  
Zašler" so p o sn e ti. T ako je 
p oglav itno  d e lo  pri ustvarjanju 
novega film a d o k o n č a n o  in 
nekaj t iso č  m etrov film skega  
traku čaka na m o n ta žo . Ko b o  
to  d e lo  opravljeno, b o  film  
dob il svoj pravi obraz; zgodbo o  
vdovstvu K aroline Žašler, ki sta 
jo zasnovala scenarista T o n e  
Partljič in Marjan Kramberger, 
posnel pa režiser Matjaž 
K lo p č ič , si b o d o  lahko ogledali 
tud i g led alci.

črni kuža
V Ljubljani režiser Jane  

K avčič  že  snem a drugi c e lo v e 
čern i igrani film  sloven sk e  f ilm 
ske proizvodnje. T o  je film  
„D rži se, m oj črn i kuža", ki bo  
nam enjen predvsem  otrokom . 
Scenarist V itan Mal je zasnoval 
prijetno zgo d b o  o  d ečk u  
M aticu, ki d o b i v zahvalo  za so 
delovanje pri snem anju nekega  
film a črnega novofu nd lan ca . 
Pes in o troci v novem  stan o
vanjskem  .naselju postanejo  pri
jatelji, a težje  je z odraslim i, ki 
m enijo , da pes ne sod i v sto lp n i
c o . O troci psa dvakrat uspešno  
skrijejo in obvarujejo pred iz
gnanstvom , toda p o  neki n o č i, 
ko pes p o lo m i te lev iz ijske  an te
ne, m ora žival zapustiti svoje  
otro šk e  prijatelje. T ako zgodba  
d o b i tud i globlji p o m en , saj pri
krito šep eta  na uh o, da v so d o b 
nih velik ih  b eton sk ih  stanovanj
skih soseskah  ni prostora za 
pse, naravo, če tu d i je to  p o tre 
ba o tro k .

G lavni igralci film a „Drži se, 
m oj črn i kuža" so o troci:  
Matjaž G ruden, N in o  d e G le r ia ,  
Mitja T avčar, A ndrej Djordje- 
vič. Jure Žargi, Nina Zidanič, 
P olona Rajšter, Nataša R ojec, 
V esna Jevnikar.

D okaj pesm i, ki so  b ile  zadnji 
čas objavljene v slovensk ih  lite
rarnih revijah, pa še  veliko  dru
gih je T o m a ž  Šalam un izdal v 
zbirki ..Praznik" , ki je izšla pri 
Cankarjevi za lo žb i. T o  je že  d e 
veta (m oreb iti se  m otim o?  ) 
Šalam unova pesniška zbirka — 
in tako se nekdanji ..en fan t  
terrib le"  slo v en sk e  poezije  
uvršča m ed najbolj p lo d o v ite  
izd elovalce  pesn iških  u m o tv o 
rov zadnjih let na S lovensk em . 
Kaže, da s to lik šn o  bero pesnik  
sp loh ni zadovo ljen , saj se v 
neki pesm i iz ..Praznika" spra
šuje: ..Zakaj sem  /  lahko napi
sal komaj /  2 0  % pesm i"! Za- 
jedljivec m u najbrž odgovoril, 
da za to , ker mu je zm anjkalo  
zven ečih  angleških , španskih in 
drugih im en, m edk licev  v naj
različnejših  jezik ih  (sanskrta še  
nism o za sled ili!), b rezp om en -  
skih besedn ih  zvez  (m etafor? ) 
pa še česa , kar ..od lik u je"  so
d o b n o  sloven sk o  p o ez ijo , t o č 
neje, njeno stru k tu ra lističn o  
stranpot, katere z a če tn ik  je 
Šalam un. V ..Prazniku" ni m o č  
najti dom ala  n ič  novega, vse že  
poznam o iz prejšnjih Ša lam un o
vih zbirk . P esnik nadaljuje  
kramljanje o  svetu in ljudeh, s 
katerim i se  je srečal na p o 
potovanjih  ali v sanjah, zanj „v 
jeziku — /  ni vrat" d o  um ljivo- 
sti, ..vrata /  so  zunaj jezika"; 
..stavki"  so ..to n i /  p tič i" !  
Krasno! T o d  se začenja  n eu p o 
rabno pop isovanje belega pa
pirja. T o  Š a lam un ovo p o če tje  
lahko opraviču je  zgolj ritem , 
prehajanje od  besed  d o  besed; v 
tem  je pesn ik  m ojster, stežk a  bi 
m u našli enakega! Za m noge pa 
tud i to  ne b o  dovo lj, hudovali 
se b o d o  nad ..P raznikom " (in 
pod obn im i zb irk am i), še p o 
sebno zato , ker jim bo proni
canje v Šalam unov pesn iški svet 
o n em o g o č ila  cena zbirke, ki je,

V lzbirki „M isel in čas"  je pri 
Cankarjevi za ložb i pred nedav
nim ’ izšla knjiga ..K atoliška  
cerkev in država v Jugoslaviji"  
Z denka R oterja. T ehtnejših  ori
sov razmerja m ed cerkvijo in 
državno ureditvijo im am o še 
zlasti na S lovensk em  razm ero
ma m alo, za to  so  R oterjevi 
„ so c io lo šk i te o re tičn i vidiki in 
raziskovalni m o d e l"  to lik o  bolj 
p o m em b n o  d e lo . V zajetni knji
gi je avtor u vod om a tem eljito  
obdelal o sn ovn e zn a č iln o sti re
ligije in cerkve, zatem  različne  
o d n o se  m ed državam i in religijo 
o z . cerkvijo, osrednji del knjige 
pa obsega op is dejavnikov, ki 
vplivajo na o d n o s m ed katoli
ško cerkvijo in državo v SF R J, 
še p o seb n o  partijsko p o litik o  
d o  religije in cerkve. R oter je 
orisal tudi t .i. k o n flik tn o  in 
k om p rom isn o  o b d ob je  ter so 
c io lo šk e  a lternative g led e  pri
hodnjega razvoja.

kriza
V zbirki Misel in ča s , ki jo 

izdaja Cankarjeva za ložba , je 
izšla študija zagrebškega  
prof. dr. Rikarda Štajnerja, ki 
opravlja znanstvenoraziskovalna  
dela v E kon om sk em  institu tu . 
D elo  „K riza" je is to ča sn o  d o ž i
v elo  orig inalno izdajo pri Savre- 
m eni adm inistraciji v Beogradu  
in prevodno v Ljubljani. V tem  
delu  avtor obravnava vprašanja 
sedanje krize v razvitih kapita
lis tičn ih  državah. Kriza se je za 
če la  še p r e d e n j e  dob ila  k on
kretne ob like. Štajner analizira 
vzroke krize, primerja p osa
m ezna krizna obd obja  in p iše o  
m arksističn i in m eščansk i 
teoriji o  c ik lusu  kriz. Gre torej 
za d e lo , ki obravnava svetovna  
dogajanja, o d  katerih naša 
družba v vse večjem  p ovezova
nju svetovnega ekonom skega  
sistem a ni odrezana. Z ato taka 
preučevanja koristijo  tudi nam .

i

V  času naše o sv o b o d iln e  b orbe so  bili tud i tren utk i, ko  so  se  zvedrila čela  
borcev in so  se  m ed p o č itk i in m irovanjem  kresale d o m islice . Čeprav so  b ili časi 
hudi, slovensk i partizan d u ševn o  ni k lon il. O tem  najbolje Dričajo številne  
a n ek d o te , šale in d o m islice , ki so se  p o ro d ile  v partizanskih vrstah. S lo v en c i vse  
d o  pred kratkim  n ism o im eli zbranega tega »iskrivega pričevanja" . Knjiga ..H udi 
časi — vedro č e lo " , ki sta jo izdala v sodelovanju M ladinska knjiga in Pavliha, 
zapolnjuje to  vrzel. Uredniški od b o r  je izbor p r igod , a n ek d o t in  d o m islic  naredil 
na o sn ov i gradiva iz slovensk ih  in hrvaških m uzejev.

2

Ko so  beli naseljenci osvajali 
širjave Severne A m erike, so  d o 
stikrat brezob zirn o  un ičevali 
staroselce  in njihovo ku lturo. 
Imeli so jih za m anjvredne d iv
jake, skoraj da ne za ljudi. Šele  
kasnejša obd obja  so  prinesla  
večje  in p og lo b ljen o  zanim anje  
za severnoam eriške Indijance  
ter n jihovo  kulturo. D anes 
lahko govorim o o  skoraj p o 
vsem  za k lju čen em  delu , saj so  
številn i am aterski in p ro fe sio 
nalni raziskovalci in zapisovalci 
zabeležili najpom em bnejše  stva
ri m aterialne in b esed n e kulture  
staroselcev .

S lovenci sm o bili s severno
am eriškim i Indijanci seznanjeni 
dovolj zgodaj po zaslugi našega 
rojaka Barage, ki je prvi napisal 
slovn ico  indijanskega jezika; 
vendar so  štev iln e  indijanarice,

v novejšem  času  pa tovrstni 
film i, povsem  p o p ačili p o d o b o  
pon osn ega  Indijanca, prebivalca  
am eriških širjav, pripadnika  
rase, ki je znala živeti v skladju  
z naravo. Prav za to  postaja izro
č ilo  indijanskih kultur p o 
m em b n o  tud i za današnjega  
č lo v ek a , saj nosi s seboj vred
nosti, ki jih sod ob n i č lo v ek  
nim a, a so  še  kako p om em b n e  
za ohranitev č loveka; č lovek a  v 
p lem en itejšem  pom en u  besede.

Knjiga ..G ovoreči kam en", ki 
jo je v zbirki najlepših pravljic 
in pripovedk iz sve to v n e  knji
ževn osti Zlata p tica  izdala Mla
dinska knjjga, prinaša prim eren  
izbor pripovedk iz ljudskega  
izročila  severnoam eriških Indi
jancev. Izbor in prevod je opra
vil D ušan O grizek ter napisal 
tud i sp rem no b esed o . D e lo  je 
d ob ro  opravil, saj je pripovedke  
tem atsk o  porazdelil, posam ezne  
razdelke pa oprem il z o d lom k i  
iz indijanske p oezije . Knjiga je 
tak o  z ilustracijam i C ite P o to 
karjeve lepo zaok rožen a  ce lo ta  
in zares vredna branja. A  ne  
sam o za m ladino, k o t ponavadi 
m en im o, tud i starejši b o d o  ob  
branju za k a n ček  bogatejši v 
svojem  du h ovn em  svetu .

MiM

KOLOS
V zbirki Krog, ki jo izdaja 

M ladinska knjiga in si je prido
bila že  lepo štev ilo  bralcev, je 
pred kratkim  izšel znanstveno  
fan ta stičn i rom an „ K olos"  D. 
F. Jonesa. A vtor je za osn o v o  
svoje pripovedi vzel sicer že  
v ečk rat uporabljen  m otiv  o  pre
vladi stroj 'v  nad ljudm i, vendar 
je zg o d b o  napisal nap eto , zan i
m ivo in m estom a z o č itn im i  
večjim i pisateljski/ni am bicija
m i. Z godba pripoveduje o  raču 
nalniku s super zm o žn o stm i, ki 
so ga zgradili v nekem  am eri
škem  raziskovalnem  centru. 
R ačun aln ik  je bil tako izp o
poln jen , da je dosegel lastno  
zavest in se  osam osvojil. Z ačel 
je groziti č lo v eštv u  . . .  Tako je 
v grobem  zgod b a , ki b o  g o to v o  
pritegnila ne sam o ljubitelje  
fan tastik e, am pak tud i t is te , ki 
jim  je pri srcu napeto  branje.

Skritejša, manj o č itn a , a za to  
n ič  manj vredna plat avtorje
vega pisanja je risanje značajev, 
od  katerih je D. F. Jones naj
bolj p la stičn o  znal orisati glav
nega junaka pripovedi inženirja 
— konstruktorja računalnika. V 
stehn iziranem  svetu je inženir  
Forbin n osilec  č lovešk ega .

M ozaiki, okraski, m ozaik i. 
Za N o v o m ešča n k o  A lm o  
Pečar iz K ozinove u lice  so  le 
ti hob i in p o k lic  o b en em . 
R odila se  je pred 4 9 .  leti v 
Zagrebu, k ot 2 7 -letn a  pa je 
prišla za m o žem  v N ovo  
m esto . Tukaj je za če la . Naj
prej v ateljeju skupaj z B o žo  
Podergajs, n a to  so  se ji roje
vale nove ideje, zapustila  je 
pok lic  in glavna m otivacija ji 
je postal m oza ik .

„ Ž e  m oj o č e  je kazal nag
njenost k likovni u m etn o sti, 
njegovo d e lo  pa je pustilo  
vidne sledove  tud i na m eni,"  
je zače la  A lm a najih razgovor. 
S ten e  njenega stanovanja, na
p o ln jen e  z v sem ogočim i 
m ozaik i, so  m e naravnost na
peljevale na tem o  pogovora. 
„Z ačela  sem  sam a. Z e  prvi 
stik  z m oza ik om  mi je nakazal 
nadaljnja pota  ustvarjanja. Ni 
bilo  lahko, kot vsakem u za
četn ik u  ne, to d a  volja, trud in 
ljubezen , ki sem  jih vtkala v 
svoje m ozaik e, so  m i prinesli 
tud i svetlejše dn i. V es prosti 
ča s presedim  o b  m ozaik ih .

dela je veliko , naročila  vse p o 
gostejša ."

A lm in o  d e lo  ni lahko. 
Lom i in o b lik u je  porcelanaste  
p lo šč ice , jih lepi, zraven pa 
o b lik u je  harm onijo barv, ki 
jih izd elek  zahteva. Za vse to  
je p o treb n o  izredno veliko  
sp retnosti, zbranosti in truda. 
T od a  A lm a z ljubeznijo d o  
dela prem aguje težave en o  za 
drugo. Pri tem  ji pom aga tudi 
m ož, ki kaže razum evanje za 
njeno ustvarjanje, pa tudi 
22-letn i sin se zanim a za 
lik ovno u m etn o st, p o seb n o  
karikature.

„ K o t likovnem u sam orast
niku vam  prav g o to v o  ni 
lahko. Kje išč e te  p o m o č?  "

„V  m ojem  delu  ni vzorn i
kov, jih ne iščem , ubrala sem  
svojo p o t, ki že  rojeva sadove.
V največjo p o m o č  mi je za 
nim anje, ki ga kažejo ljudje za 
m oje d e lo . N aročila  dobivam  
iz vseh krajev D o len jsk e  pa 
tud i iz drugih m est. Sedaj 
imam p o g o d b o  z N ovo lesom , 
da zanj izdelujem  m ozaik e na , 
m izicah , ki mi jih pošiljajo."

Največji problem , s katerim  
se srečuje A lm a pri svojem  
d elu , je pom anjkanje m a
teriala, ali bo lje  rečen o , kvali-^. 
te tn ih  porcelanastih  p lo šč ic ,  
iz katerih ob liku je  m ozaik .

„Prej je b ilo  lahko, saj sem  
lahko vse p otreb n o  nabavila v 
Ljubljani, sedaj pa je uvoz  
p lo šč ic , ki jih sicer izdelujejo  
na Japonskem  (te  so  tud i naj
boljše), prepovedan. T ako se 
je ce lo  zg o d ilo , da sva z 
m ožem  obredla  vse trgovin e v 
m anjših krajih širom  p o  S lo 
veniji in nabrala nekaj m a
teriala, ki je še osta l v sk la
d išč ih . Seveda je vse to  za 
takšno  d e lo  m nogo prem alo . 
Ni m i preosta lo  n ič  drugega, 
kot da sem  se  zapeljala v 
Šv ico  in tam  naročila  
pošiljko, ki jo sedaj že  ne
strpn o p ričak ujem ,"  tarna 
A lm a. Kako tudi ne, ko pa so  
cen e  v Švici sicer prib ližno  
enake našim , vendar je p o 
trebno v eč  kot 6 0  o d sto tk o v  
vsote  o d šteti še za carino! Iz
vedeli sm o razen tega, da to 
vrstne p lo šč ic e  izdelujejo tud i

pri nas v T ito v em  V elesu , 
vendar so  izredno slabe  
kak ovosti, p o d o b n o  k ot tiste , 
k>jih izdelujejo  v Italiji.

..K o t v ečin a  likovnih  u m et
nikov ste  tu d i vi im eli kakšno  
razstavo. Kje? "

..R es je. Razstavljala sem  že  
v okviru lik ovne skup ine v 
N ovem  m estu , ed in o  sam o
sto jn o  razstavo pa sem  im ela v 
ho te lu  D elfin  v P oreču . Sicer  
pa svoja dela razstavljam kar 
dom a. V pritličju  hiše sem  si 
uredila p o seb n o  so b o , kjer z 
veseljem  razkažem  vsakem u  
radovednežu svoje izd e lk e . Ta  
prostor je sedaj sicer zavzel 
sin, ki si ureja neki star m otor  
iz leta 1 9 3 7 . T oda tudi starine  
so  svojevrstna u m etn o st."

Sicer pa svoj prosti ča s  naj
raje izkoristi za branje, čakajo  
jo pa seveda še gospodinjska  
opravila, ki jih v hiši nikdar ne  
zm anjka. A lm a vse to  sp retno  
usklajuje s svojim  d e lo m  in 
ob v ezn o stm i d o  družine. „Ni 
je sile, ki bi m e zaustavila  pri 
m ojem  d e lu ."  In prav je tak o .

BO JA N  BUD JA
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N o č  trudna  
m o lč i, 
nezam udna  
beži
č e z  m estn i trg luna sanjava.
V se v m raku  
m irno, 
na vodnjaku  
sam o
tih  vetrc z vodoj poigrava.
V od ice 
šum e  
in rosice  
prše
brez konca v b ro n en o  k otan jo ,
brezdanj je
ta vir,
šepetanje ,
nem ir
b rezk o n čn a , k o t m isli so  nanjo . . .

D ragotin  K ette

Iz V rh ovčeve  Z g od ov in e  N ovega m esta: „C elo  
vodnjaka ni b ilo  v N ovem  m estu  d o  I. 1 8 0 0 , kar 
je tem  ču d n eje , ker ga g led e  na ogenj ni b ilo  
skoraj bolj nevarnega kraja. Z v o d o  je b ilo  m esto  
kaj slabo  preskrbljeno. Vsaka kapljica se je m ora
la z v e lik o  teža v o  iz g lo b o k o  d o li pod  m esto m  in 
pod strm im i bregovi Krke prevažati ali prinašati. 
K do bi se  še  ču d il, da je p ogorelo  skoraj zgolj 
lesen o  m esto  o  vsakem  požaru d o  tal!

Prvikrat so  se m eščan i sp om n ili, da  jim je v o d 
njak p otreb en , I. 1 7 8 4 . Takrat je m agistrat ugi
bal, ne bi se  d a lo  s kako m ašino, ki pa ne bi sm ela  
preveč stati, p o tisk ati vo d o  iz Krke gori v m esto . 
A  stvar je zaspala, ter spala d o  leta 1 8 0 0 . Č isto  
n ep ričak ovan o  so  d ob ili m eščan i precej novcev  
izp lačan ih  (ob v ezn ice  cesarju, vojaška najem 
n ina). N abralo se je 1 5 2 9  g ld . in 2  1 / 2  kr. Skoraj 
vsi m ešča n i so  ta denar darovali m estn i blagajnici, 
da jim napravi vodnjak. T ako je d o b ilo  m esto  
vodnjak, ki pa so  ga p ozn eje  parkratov predelali. 
Današnji je bil narejen 1 8 6 1 . N ekov Škrem  p o 
sestn ik  v M etlik i, a rojen N o v o m ešča n , je kupil 
od  svojega svaka A n to n a  S m oleta  takozvan i 
m estn i m lin  ter d o v o lil, da postavi m esto  pri 
njem  sesalko, ki naj bi gon ila  vo d o  gori v m e sto .  
V kljub tem u je stal vod ovod  nad 3 5 0 0  g ld . Prvi
krat je pričela  voda te č i po njem  4 . ok tob ra  
1 8 6 1 . na cesarjev g o d u  dan ."

ladislav 
lesar

mirninam
ZLATI
VERZI
KETTEJEVE
PESM I

Po nekaterih virih pa je b ilo  že  pred letom  
1 8 0 0  v N ovem  m estu  nekaj m anjših kam nitih  
vodnjakov za kapnico , npr. v sam ostanu , proštiji 
itd. . . . Baje je eden  od teh  prim erkov še ohra
njen v zasebni lasti. M eščani so na F užinah pri 
voru takratnem u lastniku A uspergu n aročili l ito 
železn i vodnjak z nastavkom  in kam nitim i sto p 
nicam i pa železn e  cevi in napravo za poganjanje  
vode. Za vzgled jim  je služil vodnjak v Ž užem  
berku, ki baje na istem  principu dela  še danes.

Novi vodnjak je bil velika p ridob itev  za N ovo  
m esto  in km alu se je pri tem  vodnjaku zbiralo vse 
ž ivo. Prali so p o so d o  in sod e, napajali ž iv ino  in 
odvažali vo d o  v poseb n ih  keblicah . Z ato  so o b 
č in sk i m ožje  maja 1 8 6 7  pranje p o so d e  in voz na 
trgu prepovedali. O m ejili pa so tud i odvažanje  
vode.

V odnjak so  uporabljali za sp lošne nam ene vse 
d o  za četk a  tega sto letja , ko je m esto  d o b ilo  svoj 
vod o v o d . Leta 1 9 0 3  so  lito že lezn i vodnjak o d 
stranili in ga za 3 0  goldinarjev prodali n o v o 
m eškem u gim nazijskem u profesorju Casparju 
Pam m erju, ki ga je p ok lon il svojem u rojstnem u  
kraju Traberg na G ornjem  A vstrijskem

T o  je kratka zgodovina  po raznih virih. R es pa 
je, da je m estece  o b  vodi d o ž iv e lo  zaradi p om an j
kanja vode v eč  katastrofalnih  požarov  in da izvira 
na tem  kam nitem  p o lo to k u  ni.

D ragotin  K ette, eden  od stebrov  slovensk e  
m oderne, ki je v letih  1 8 9 7 —1 8 9 8  živel in se šolal 
v N ovem  m estu  in čigar s to le tn ico  rojstva sm o 
le to s kom aj za b e lež ili, je v svojih m ladostn ih  
ro m an tičn ih  sanjah postavil n o vom ešk em u  v o d 
njaku nesm rten  sp om en ik  s pesm ijo  „N a trgu", 
ko primerja pršenje vo d e  z n ep o te šen o  in n ežn o  
ljubeznijo d o  nedosegljive A n g ele  S m o lo v e . Le-ta 
mu je v tistem  času  navdihnila najlepše pesm i. 
(Zakaj sem  bil v kapiteljnu , zakaj, Krki, Pijanca 
in druge).

Pri obn ovi svojega m esta so  se N o v o m ešča n i 
sp om n ili tudi na staro s im b olik o  m estnega v o d 
njaka in ga znova p ostav ili, to k ra t sam o za okras, 
2 9 . ok tob ra  19 5 5 . Izklesal ga je kipar Z denk o  
K alin. Q b robu pa so  zlati verzi iz K ettejeve  
pesm i.

T oda na ža lost ta v ečn i sim bol življenja na 
novom ešk em  G lavnem  trgu nim a prave veljave: 
zatrpan je z av to m o b ili in za turista ali žejnega  
p op o tn ik a  skoraj n ed o sto p en .

Stari del M etlike je kljub vsej vsiljivosti so 
d o b n e  c iv ilizacije  ohranil d o  današnjih dni 
svojo z n a č iln o  s to le tn o  p o d o b o . Stara M etlika  
je to lik o  odm aknjena od p ro m etn e  c e s te , ki iz 
N ovega m esta pelje sk ozi M etliko proti Kar
lovcu  ali Č rnom lju ter naprej proti m orju , da 
na M estnem  trgu skoraj ni ču tit i bobnenja in 
hrum enja. T u se  č lo v e k  še lahko sprehaja sredi 
ceste , ne da se mu b ilo  treba bati, kdaj b o d o  
za njim zacvilile  zavore. T o  o a zo , to  zavetje  
pred hrupnim , vrvečim , b o b n eč im  in na vse 
strani kar naprej h iteč im  življenjem  prav idi
l ič n o  dop o ln ju je  p tič je  žgolenje. M etliški 
M estni trg je eden  redkih trgov v slovensk ih  
m estih , kjer dandanes lahko prisluhneš p tič je 
mu petju .

Ena od zn a č iln o sti M estnega trga je prav 
g o to v o  tud i M ežnaršičeva gostiln a , za sedaj 
sp loh  edina v tem  delu M etlike. O hranjeni so 
d o k u m en ti, ki govore, da je bila v tej hiši 
g o stiln a  ž e  pred več  kot sto  leti; to lik o  časa  je 
tud i že  v lasti M ežnaršičeve družine . Današnji 
lastnik Branko M ežnaršič jo je 1961 prevzel 
od  svojega o č e ta  Žarka.

„M oj stari o č e  Franc je bil d o m a  iz V avte  
vasi pri Straži in se je priženil v M etliko,"  
z a čn e  pripoved o  zgodovin i g o stiln e  stari g o 
spodar Ž arko. „K o mu je prva žena iz Č ukove  
rodbine um rla, se je d rugič  o žen il s Premerje- 
vo  in priženil to  gostiln o ; vsega skupaj je tak o  
stari o č e  priženil kar dva grunta. Po pok licu  je 
bil m esar. V takratnih časih  n iso  m ogli živeti 
sam o od  g o stiln e , z ve lik o  km etijo , m esarijo in 
g o stiln o  skupaj pa je kar šlo .

Najprej je bila gostilna  v zgornnjem  delu  
hiše, tam , kjer so  d an es stanovanjski prostori, 
tukaj, kjer je danes, pa je bija k let."

Bivšo o b o k a n o  klet je Ž arkov o č e  Ivan v 
z a če tk u  sto letja  predelal v g o stiln išk o  so b o , ki 
je še danes najbolj prijetno z a to č iš č e  pred 
m o r eč o  p o le tn o  soparo. Ivan je bil najmlajši 
o tro k  iz drugega zakona in je b il prav tako  kot 
njegov o č e  izu čen  m esar. Mesarska ob rt je bila  
pri M ežnaršičevih sp loh  cen jena in še d an es je 
precej Francovih p o to m cev  m esarjev, nekaj 
c e lo  v A rgentin i. T ud i današnji birt Branko je 
izu čen  mesar.

„M oj o č e  je imel d o  1 9 4 3  poleg  g o stiln e  še  
m esarijo ,"  pove stari gospodar Ž arko. „Č e- 
prav nisem  bil jaz nam enjen za naslednika  
g ostiln e , je naneslo  ta k o , da sem  jo m oral 
prevzeti. Pred vojno  sem  bil v službi k ot p o d 
o fic ir  v starojugoslovanski vojsk i, m ed vojno  
sem  bil v internaciji, p o tem  pa sem  ostal na 
d om u  pri o č e tu . Dela je b ilo  v ed n o  d ovo lj, 
ta k o  v g o stiln i k o t na p osestvu . Ko je moj 
brat, o č e to v  najljubši sin, katerem u je nam enil 
g o stiln o , padel, je b ilo  jasno, da bom  obrt 
m oral prevzeti jaz. D o  1951 je bil lastnik še

o č e ,  p o tem  d ese t let jaz, 1961 pa sem  odnehal 
in .predal š ta fe to ' sinu ."

Pred vojno je b ilo  v M etliki kar 2 8  go stiln , 
pravijo pa, da je bil v vsaki drugi hiši še 
.pušenšank'; dan es jih je s h o te lo m  vred 
sedem . , ,Pri nas so bili najbolj p o gosti gostje  
m etlišk i purgarji. Kaj vse so  ti p o č e lil  D anes 
ne m oreš več  zbrati take vesele družbe. Po 
pevskih vajah so vedno prihajali k nam , saj so 
vsi vedeli, kako rad ima o č e  g lasb o . Najprej so  
kakšno zapeli, p o tem  pa m arsikakšno veselo  
razdrli. O č e  si je m ed prvim i v M etliki kupil 
radio in že  takrat je sosed  trdil, da  se njegovi 
prašiči bolj redijo, odkar lahko poslušajo  M ež
naršičev radio. N o , v id ite , d an es pa so po  
d olgotrajn ih  raziskavah d o  takih u gotovitev  
prišli tud i ugledni zn anstven ik i,"  se zasm eje  
sedaj u p ok ojen i birt Ž arko, v katerem  se je 
ohranila iskriva žilica  starih m etlišk ih  purgar- 
jev.

Od nekdaj so  se pri M ežnaršičevih ustavljali 
tud i o k o lišk i km etje, Ž u m b erčan i in Hrvatje. 
Zlasti p o ln o  je b ilo  ob  letn ih sejm ih, ki jih je 
včasih  b ilo  12 . Ta navada se je ohranila d o  
današnjih dni. U spešno  sk len jeno  ku pčijo  
potrdijo v M ežnaršičevi g o stiln i, č e  pa kupčija  
propade, se prav tak o  og lasijo , da  si potešijo  
žejo in la k o to . „ Razlika m ed današnjim i in 
nekdanjim i časi je tudi v tem , da so včasih  
ljudje zahtevali č im  bolj m astn o  m eso , d an es  
pa se m asti branijo. Revni ljudje so takrat za 
zabelo  kupovali loj."

Od vseh jedi v M ežnaršičevi gostiln i ljudje 
največ zahtevajo vam pe, ki so  postali že  prava 
hišna sp ecia lite ta . „ Č e  ne bi im eli vam pov, bi 
lahko kar zaprli oštarijo. V časih  jih slučajno  
zm anjka, pa se m arsikdo že  pri vratih obrne, 
ko to  sliši."

Za kuhinjo skrbi Brankova žena, č e  pa je 
sila, se o k o li šted iln ika  zasuka tud i m ladi g o 
spodar. „B ranko je pravi m ojster in se pri kuhi 
lahko kosa z vsako žen sk o ,"  ga pohvali o č e .  
Branko k o t izu čen  m esar skrbi tu d i za vse d o 
m a če  m esne izd elke. Pri M ežnaršičevih je m o č  
d o b iti prave, d o m a  narejene kranjske klobase, 
tla če n k o , d o m a č e  salam e, suhe klobase, 
pozim i p e č en ic e  in krvavice. V sak dan  pri
pravljajo d o p o ld a n sk e  m alice  in kosila .

Od pijač gre najbolj v prom et belokranjsko  
b elo  in rd eče  v ino , ljudje pa pridejo radi tud i 
na Šilce d o m a č e  slivovke ali brinjevca. T o č e n o  
karlovaško p ivo  im ajo v oštariji že skoraj od  
za četk a . D o 1 9 1 4  so  ga iz p ivovarne vozili z  
v o zov i, od  takrat naprej pa po železn ic i.

Lani je m ladi gosp odar pridobil še en zelo  
prijeten g o stiln išk i prostor, ko je p o  načrtih  
Zavoda za sp o m en išk o  varstvo preuredil bivši 
,gank' v zaprto verando, od koder se gostu  
odpira p ogled  na spodnji d e l m esta .

za 
metliške 
purgarje
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Preobremenjeni
zdravstveni

delavci
Pripombe skupšč ine  SIS  
N o v o  mesto na predlog  

razvoja d o  19 8 0

Na izredni seji obeh zborov 
skupščine interesnih skupnosti 
Novo mesto, ki je bila pretekli 
teden v športni dvorani, so po
trdili predlog dogovora o te
meljih družbenega plana skup
ščine občine Novo mesto za 
obdobje 1976 -  1980.

Program dogovora so delegati 
zborov soglasno sprejeli, pri
pombe so bile le k sklepu o 
raziskovalni in inovacijski dejav
nosti v občini, ki da je premalo 
poudarjen. Tudi delegati zbora 
zdravstvene skupnosti so ob 
podatku, da bo dotok zaposle
nih v tem obdobju 5.000 novih 
delavcev, pripomnili, da bo to 
gotovo pvzročilo še večjo pre
obremenjenost zdravstvenih de
lavcev. Prav zato bi bilo prav, če 
bi bolj skrbeli za kadrovsko 
usmerjanje v zdravstvene dejav
nosti.

Ob koncu so bili določeni 
podpisniki tega dogovora: to so 
vsi predsedniki skupščin posa
meznih interesnih skupnosti.

B. B.

Mladi sklenili, da gasilsko društvo ne sm e umreti — Ure
sn ičene  sanje: avto in motorka

Pred nekaj leti je bflo gasil
sko društvo na Vrhpolju pri 
Šentjerneju tik pred razpadom, 
danes pa šteje 45 aktivnih in 7 
častnih članov, desetino pio
nirk, ustanoviti pa nameravajo 
tudi žensko gasilsko ekipo.

Da je vrhpoljsko gasilsko društvo, 
ki je bilo ustanovljeno leta 1907, 
spet zaživelo, je predvsem zasluga 
mladih članov, ki so najprej „izvr- 
tali“ denar za nabavo najpotrebnej
šega orodja (predvsem cevi), letos pa 
so s pomočjo gasilske zveze Novo 
mesto in občanov šentjemejske do
line zbrali toliko denarja, da so 
lahko kupili sodoben avto in mo
torno brizgalko. Občani so prispe
vali za avto 28.000, za motorko pa 
12.000 dinarjev, občinska gasilska 
zveza je dodala za avto 30.000, za 
brizgaino pa 15.000 dinarjev. Kar je 
še manjkalo, so s svojim delom pri
služili vrhpoljski gasilci

Avto in brizgalno so ob navzoč
nosti številnih gostov slovesno izro
čili namenu ob dnevu borca. Ob tej 
priložnosti je predsednik občinske 
gasilske zveze Novo mesto Milovan 
Dimitrič izročil 56 zaslužnim gasil
cem priznanja. Sedem članov je

NEURJE IN TOČA sta v pone
deljek, 12. julija, okoli 16. ure dokaj 
prizadela nekatere kraje v žužember- 
ški krajevni skupnosti. Računajo, da 
je na lokalnih cestah in krajevnih 
poteh škode za okoli 150.000,00  
din. Toča, ki je prišla z neurjem, je 
prizadela posevke in vinograde tei 
sadovnjake v vaseh Lašče, Podgozd, 
Jama, Dvor, Koti, Vinkov vrh, Mač
kovec, Sadinja vas, Trebča vas in 
Stavča vas, nekaj pa tudi po vaseh 
okoli Ajdovca.

SKUPNO RAZSTAVO fotogra
fije, ki prikazuje delo kulturno- 
umetniškega društva Žužemberk ter 
družbeno-političnih organizacij in 
društev z dokumenti iz NOB, in raz
stavo slik znanega slikarja -  ama
terja FRANCA MLAKARJA iz 
Žužemberka je obiskalo nad 400  
ljudi, ki so se o njej pohvalno izra
zili.

GASILCI V ŠMIHELU PRI 
ŽUŽEMBERKU pripravljajo za v

prejelo odlikovanja za 50 let dela v 
gasilskih vrstah.

Zanimivo je, da so vrhpoljski 
gasilci zgradili svoj prvi, leseni dom 
že na začetku tega stoletja. Po vojni 
so morali zgraditi novega, ker je 
starega p o ž g i okupator, ki je po
kradel tudi orodje. Uniforme pa so 
vrhpoljski gasilci rešili, darovali so 
jih partizanom.

P. M.

PRIZNANJA
MAISTROVIM

VOJAKOM
Te dni je v Dolenjski galeriji v 

Novem mestu predstavnik republi
škega odbora prostovoljcev-borcev 
za severno mejo 1 9 1 8 -1 9  podelil 
plakete in medalje 95 članom te 
organizacije iz štirih dolenjskih 
občin. O čilosti in svežini vojakov 
generala Maistra priča podatek, da 
se je slovesne podelitve udeležilo kar 
65 prostovoljcev za severno mejo, 
nobeden ni Šel manj kot 7 let. Na 
plaketi, ki jo je prejel vsak od njih, 
piše, da je to priznanje za ljubezen 
do domovine in borbenost, ki jo je 
izkazal kot prostovoljec-borec v 
bojih za osvoboditev severne meje v 
letih 1 9 1 8 -1 9 .

nedeljo, 25. julija popoldne, veliko 
vrtno veselico, na kateri bo igral 
narodnozabavni ansambel Franca 
Potočarja. Čisti dohodek veselice so 
namenili nadaljnjemu urejevanju 
gasilskega doma.

V SREDNJEM LIPOVCU koplje
jo  jame za nov daljnovod za vasi 
Srednji Lipovec in Mali Lipovec, ki 
imata sedaj zelo slabo oskrbo z elek
tričnim tokom, saj je sedanje 
omrežje priključeno na enkilovoltni 
transformator, katerega pa bodo 
zamenjali z novim, močnejšim. 
Vaščani so pri akciji zelo prizadevni, 
še posebej pa odbor.

ŽETEV PŠENICE je v Suhi kra
jini v glavnem zaključena. Pridelek 
je sicer še kar dober, zrnje pa je bolj 
drobno. Če ne bi bilo suše, bi bila 
letošnja žetev bogatejša kot v prej
šnjih letih.

M. S.

Suhokrajinski drobiž

Tovarna za predelavo krompirja na Mimi je pravzaprav tovarna, 
ki bi morala biti dolenjskim kmetom še posebno mila. Da je tudi 
res tako, pokažejo tudi tradicionalna srečanja v tovarni, kamor 
vedno povabijo kooperante, zadruge in druge poslovne prijatelje.

V skladu z osnutkom zakona o 
združenem delu želi mirenski tozd 
samo še bolj utrditi dohodkovne 
odnose s kmeti. Takšno dohodkov
no načelo naj velja tudi za letos. 
Lanska šola, ko je bila zmešnjavi na 
trgu s krompirjem v mnogočem  
kriva nerealno postavljena začetna 
cena pridelka (razen seveda slabe 
letine!), je izkušnja, ki se ne sme po
noviti. Direktor mirenske tovarne in 
znani kmetijski strokovnjak 
inž. Miha Krhin je zato na vprašanje 
o letošnji ceni pridelka odgovoril, da 
bo krompir to leto plačan po garan
tiranih cenah, ki bodo dogovorjene 
po glavnem izkopu. Tedaj naj bi bili 
znani proizvodni stroški, k čemur 
bo mirenski tozd za sleherni odkup
ljeni kilogram dodal po 12 par. Če 
bo tovarna ustvarila kaj dohodka, 
naj bi na vsakih 500.000 dinarjev 
ostanka dohodka pridelovalcem 
primaknili še po eno jiaro. Tovarna 
se tudi doslej ni šla skrivalnic, kar. 
lahko potrdijo tisti, ki so dobili 
doplačilo za lanski krompir. Bilo je 
malo, a bilo je!

KONEC T E Ž A V  S 
SKLADIŠČENJEM

Pred razkladalno rampo že brnijo 
stroji novomeškega Cestnega pod-

POBRATENJE Z 
VELIKO GORICO

Delegati vseh treh zborov 
občinske skupščine so v petek 
izglasovali soglasje, da se lahko 
izdela listina o pobratenju z 
občino Velika Gorica'• mestno 
območje Zagreba), s katero je 
pobraten tudi Obrenovac. Tako 
bi bila trebanjska občina po
bratena z dvema narodoma. 
Hrvatska občina, s katero se na
meravajo pobratiti, šteje okrog 
50.000 prebivalcev. Listino o 
pobratenju bodo sprejeli na 
slavnostni seji občinske skup
ščine 4. septembra.

MRTVI STROJI
Tri leta si vaščani okrog Rodin že 

prizadevajo za pomožno transfor
matorsko postajo, vendar brez 
haska. Napetost je že tako slaba, da 
vrsta kmetijskih strojev sploh ne 
dela. Tako nekateri kmetje letos 
sploh niso mogli pognati prevetro- 
valnih naprav. Da bi slednjič prišli 
do boljšega toka, morajo najti razu
mevanje pri Elektru Novo mesto.

VREDNI ZAUPANJA -  Mirenski 
prireditelji dobro prestajajo izpit za 
izpitom. Do nedavna so prirejali 
razne shode v krajevnem merilu, 
zadnja prireditev v počastitev zla
tega jubileja pihalnega orkestra 
občine Trebnje pa je dokaz, da teče  
vse kot namazano, tudi če gre za 
prireditev občinskega značaja. 
Materialni učinek je žal druga plat -  
za to prireditev je bilo treba spraviti 
skupaj star milijon za razne stroške.

jetja, ki morajo pripraviti teren za 
gradnjo 2.500 kvadratnih metrov 
novega skladišča. Gradnja bo veljala 
7 milijonov dinarjev in je sestavni 
del razvoja tovarne. Da se ta načrt 
uresničuje naprej, je tudi dokaz 
kmetom, da lahko računajo s solid
nim partnerjem. Skladišče naj bi 
bilo nared že za to letino. S tem 
bodo odpadle vse težave, ki jih 
imajo kmetje s skladiščenjem pri
delka. Za to se živo zanima tudi to
varna, ki potrebuje kakovostno 
surovino, le-to pa lahko v veliki meri 
om ogoči tudi strokovno skladišče
nje. Mostarski „Soko“ bo skladišče 
zgradil tako, da ne bo le za krompir

jeve gomolje, temveč tudi za tozdov 
rezervni program -  otroško hrano 
in gorčice iz hrena. Tovarna name
rava letos začeti odkup čimprej.

Z A ST A V A  V ROKAH  
TREBANJCEV

Največji pridelovalci krompirja so 
že po tradiciji kmetje-kooperanti 
trebanjske kmetijske zadruge. Marsi
kdo še sedaj noče verjeti, da so lani 
navkljub slabi krompirjevi letini 
kmetje iz trebanjske občine oddali 
več krompirja kot leto poprej. 
Napovedi za letošnji pridelek, žal, 
spet niso nič kaj obetavne. Pogodbe 
za 8.000 ton krompirja, kijih imajo 
za tovarno podpisane kmetijske 
zadruge iz območja, ki zalaga miren
ski tozd, bodo v največji meri 
izvršene prav v domači občini.

ALFRED ŽELEZNIK

Morija rib brez primere!
Srce se  trga slehernemu ljubitelju narave

Življenje Jo žeta Florjančiča iz Brune vasi je bilo vedno 
tesno povezano z vodo.Ko je povedal predvojnim mokro- 
noškim izkoriščevalskim usnjaijem, kar jim je ilo, se je spet 
vrgel na furmanstvo, zatem pa je po vojni delal 20 let vse do 
upokojitve, ki jo je dočakal kot delovodja pri Splošni vodni 
skupnosti Dolenjske.

Jože pa je tudi ribič. Ob zad
njih pomorih rib v Mirni mu ni 
bilo hudo samo zato, ker v nekaj 
kilometrih skrbno regulirane 
struge rečice, kar je nekakšno 
njegovo življenjsko delo, ne bo 
lep čas kaj loviti, temveč ker so 
te lepe ribe morale tako klavrno 
končati ,,Enktat do dvakrat na

Jože Floijančič: „Gre za 
100-odstotni pomor rib. Bo 
krivce doletela vsaj primerna 
kazen, ko je škoda nepo
pravljiva vrsto let? “

leto so ribe poginjale vsako leto. 
Pred tremi ali štirimi leti je bil 
zandji večji pomor, ki ga je za
krivil KPD Dob. Takrat smo 
zakopali okrog 2.000 kg rib. 
Tako hudo, kot je sedaj, pa ne 
pomnim. Pomor rib je stoodsto
ten!" je skrušeno ugotavljal, ko 
smo si 8. julija ogledovali smrde- 
do-strugo.

Teh nekaj kilometrov regulira
ne Mirne je bilo ob toplih dneh 
tudi priljubljeno naravno kopa
lišče stotin kopalcev iz Mokro
noga in drugih krajev. Voda je v 
davnem enakomerno globoka, 
kot nalašč za daljše plavanje. (Se 
sreča, da tega niso ugotovili 
čolnarji!) Jože Florjančič je 
poudaril, kako so ob taki suši 
odvisni od vode v Mirni kmetje 
vzdolž vse reke. „Živina popije v 
takih dneh ogromno vode, 
odkod sedaj napajati? Gladina v 
mojem vodnjaku se je močno 
znižala/' je ugotovil. Res sva na 
travniku vse od vasi do mostu, 
kjer se izliva Jesenišca, videvala 
tudi po desetcentimetrske raz
poke v zemlji, tako je bila izsu
šena!

A. Ž.

NARAVA NI KOS -  Kakor je tolikSen pomor rib žalosten, 
igra voda naredi še tako smrtonosen ples po svoje lep: na 
sliki zadušeni ribi na brzicah pri Bruni vasi.

Po dogovoru o  temeljih družbenega plana novom eške o b č in e  d o  leta 1 9 8 0  naj bi č e z  pet  
let zaposlovali 2 6 .0 0 0  ljudi — U voz pokrit z izvozom  — Za realnih 12 o d sto tk ov  večji 

osebni doh od k i

Pred občani novomeške občine je bil predlog dogovora o te
meljih družbenega plana občine Novo mesto v obdobju 1976-1980. 
Da bi ta načrt uresničili, bi morali zagotoviti, da bo tekel družbe
noekonomski razvoj (denar je pač pomemben temelj razvoja) v 
nekako teh razmerjih:

Predvidevajo, da se bo prebival
stvo novomeške občine povečalo 
vsako leto za 1,7 odstotka, leta 
1980 naj bi živelo na občinskem  
območju 57.000 ljudi. Upoštevaje 
naravna gibanja prebivalstva in 
ekonomsko še znosen obseg doselje
vanja, naj bi se število zaposlenih 
vsako leto povečalo za 4,3 odstotka, 
leta 1980 bi-imeli v občini 26.000 
zaposlenih.

Načrtujejo tudi, da se bo pro
duktivnost dela povečevala vsako

leto za najmanj 3,6 odstotka, realna 
vrednost družbenega proizvoda pa 
za dobre štiri odstotke. Ker bo v 
letu 1976 in 1977 stopnja rasti ne
koliko nižja bo, tako obetajo, hitrej
ša rast zagotovljena v drugi polovici 
obdobja do leta 1980. Tako naj bi 
se družbeni proizvod na prebivalca 
novomeške občine povečal od 
48.540 dinaijev v lanskem letu na 
64.500 din v letu 1980.

Predvidevajo, da se bo letni izvoz 
blaga povečeval za najmanj 10 od
stotkov, uvoz pa bo naraščal znatno 
počasneje. Uvozne potrebe novo
meškega gospodarstva naj bi bile 
sčasoma v celoti zajamčene z iz
vozom.

Omenjeni porast družbenega pro
izvoda bo terjal v petletnem obdob
ju 2,2 milijarde dinaijev za gospo

darske investicije m 1,8 milijarde za 
naložbe v obratna sredstva. Načrto
vani obseg družbene reprodukcije 
bo možno uresničiti, če bodo vse 
oblike porabe usklajene z rastjo 
družbenega proizvoda. V skupni 
delitvi družbenega proizvoda bi 
morali zagotoviti postopno večanje 
organizacij združenega dela: od 66 
odstotkov v lanskem letu na 70 
odstotkov v letu 1980.

V okviru sredstev, namenjenih za 
življenjski standard, bi morali zago
toviti hitrejšo rast sredstev za pokri
vanje dogovorjenih skupnih potreb. 
Mošnjiček za te namene naj bi se 
vsako leto „debelil“ za 7,5 odstot
ka, sredstva za neto osebne dohodke 
pa bi narasla letno za 6,8 odstotka. 
Na teh temeljih bi se realni osebni 
dohodki na zaposlenega v novo
meški občini povečevali letno za 2,4 
odstotka, kar pomeni, da' bi dobivali 
zaposleni Novomeščani leta 1980 v 
modrih ovojnicah za realnih 12 od
stotkov več denarja kot danes.

M. B.
NAROČILO SOSEDOV — Trebanjski Trimo gradi v Krškem 4.000 kvadratnih metrov veliko proiz
vodno dvorano krškega SOP. Oranžne stene ob priključku pri Drnovem že vzbujajo pozornost. (Foto: 
Železnik)

NOV AVTO IN BRIZGALNA — Vrhpoljski gasilci so pred dnevi 
dobili sodoben gasilski avto in motorno brizgalno. Denar zanju so 
prispevali občani domala cele šentjemejske doline, obilno pa je 
posegla v žep tudi gasilska zveza Novo mesto. (Foto: P. Miklič)

Mirenska Kolinska ve svoj dolg
Tovarna za predelavo krompirja pričakuje letos 8 .0 0 0  ton  krompirja — „ S ok o"  iz Mo

starja bo  posavil še eno  veliko skladišče — Tudi vnaprej čisti računi

Ifevoroc^a kronika
_ HKRATI Z ZADNJO PODRA
ŽITVIJO tobaka in drugih dobrot je 
prišlo do znižanja cen naravnih žga
nih pijač. Ne da bi hoteli gledati 
pod prste trgovcem, se nam je pred 
dnevi pogled ustavil na steklenicah s 
pletersko slivovko, sadjevcem in bri- 
novcem. V domala vseh novomeških 
trgovinah je treba za slivovko in 
sadjevec odšteti precej nad 90 din, 
za brinovec pa reci in piši -  nad 230 
dinarjev! N ič ne bi imeli proti tem 
cenam, če nas ne bi pot zanesla v 
ljubljansko veleblagovnico Namo, 
kjer stane steklenica pleterske sli
vovke in sadjevca malo nad 70 din, 
brinovca pa reci in piši in se čudi! — 
le malo nad 120 dinarjev! Tako, 
Novomeščani! Če kupujete pleterski 
brinovec, odštejte 40  din za avtobus 
do Ljubljane in nazaj -  in še zmeraj 
vam bo ostalo v žepu -  50 din!

r e s  Sk o d a , d a  s o  o l im p ij 
s k e  igre ravno v času najhujše po
letne vročine, ko so akumulacijska 
jezera hidrocentral domala prazna, 
televizijski sprejemniki pa žal ne 
delujejo na baterije. Tudi Novo
meščani čujejo pred zasloni v pozna 
jutra. Morebiti pa vseeno ne bo 
začelo primanjkovati električnega 
toka, saj bodo nemara neprespani 
počivali ob strojih, ki jih tudi po
ganja elektrika!

CENE ŽIVIL SO BILE V PO
NEDELJEK na novomeški tržnici 
takele: kilogram krompirja je stal 8 
din, čebule 15 do 17 din, paradiž
nika 20 do 25 din, paprike 28 do 30 
din in kumar 18 din. Za kilogram 
hrušk je bilo treba odšteti 22 do 25 
din, breskev 13 do 25 din in jabolk 
20 do 25 din.

UMRLA je Marija Hrovat, gospo
dinja z Brega 25, v 82. letu starosti

Ena gospa je rekla, da bodo 
polnočni in popolnočni tele
vizijski prenosi z olimpijskih 
iger v Montrealu zagotovo vpli
vali na moško delovno storil
nost. Izguba pa bo samo polo
vična, saj je v novomeški občini 
zaposlenih kar 45 odstotkov 
žensk
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DELOVNA ZMAGA -  Nova

Gradivu za seje občinske skupščine so sklenili v brežiški občini 
posvetiti več pozornosti in upoštevati pripombe delegatov, ki se 
pritožujejo, da je gradivo preobsežno, premalo pregledno in razum
ljivo in da ne nakazuje variantnih rešitev, kakor tudi ne finančnih 
posledic kakega ukrepa. V prihodnje naj bi bil v gradivu jasno 
obrazložen tudi motiv za spremembo te ali one rešitve. Predvsem 
pa naj bi bile obrazložitve napisane čimbolj jasno, brez nepotreb
nih tujk in nerazumljivih fraz.

Razen take obsežnejše informaci
je za delegacije in konference dele-

NOVO V 
BREŽICAH
PRI ZASEBNIKU NIC POMANJ

KANJA -  V času hude mesne krize 
je v Brežicah najbolje založena za
sebna mesnica. Na voljo sta teletina 
in svinina, kiju drugod skoraj ni do
biti. Zgodi se, da je v mesnicah na
prodaj samo salama, kot na primer v 
marketu, kadar vsega zmanjka, celo 
govedine.

VROČINA -  Začeli so se pravi 
pasji dnevi, tako da kopalcev ne 
zadrži niti umazana Krka. Na njenih 
bregovih je bilo v nedeljo ogromno 
ljudi od Cerkelj do izliva v Savo pri 
Budiču na Čatežu. Vročina prinaša 
denar tudi Cateškim Toplicam, kjer 
bodo v odprtem kopališču zdaj 
zlahka presegli plan.

MAJHEN DELEŽ INDUSTRIJE
— V Brežiški občini dosega industri
ja komaj četrtino skupnega družbe
nega proizvoda, medtem ko je v Slo
veniji ta delež 45 odstotkov. Občina 
ima zelo razdrobljeno dejavnost in 
veliko majhnih delovnih organizacij, 
čeravno je industrija nosilka razvoja 
in dosega najvišjo stopnjo rasti. Njen 
delež želijo v prihodnjih letih kar se 
da povečati.

PRIPRAVLJENI NA POLETJE.
— Brežiške ceste in ulice so urejene 
za promet tako, kot so si občani že 
dolgo želeli. Cestna služba je po
skrbela za urejene pločnike, za 
oznako starih in novih prehodov za 
pešce na cestiščih in za druge pro
metne izboljšave, da bo v poletnem  
vrvežu v mestu več reda.

BREŽIŠKE VESTI

gacij pa bo predlagatelj pripravil še 
skrajšan povzetek, katerega bi pre
jeli vsi delegati. Kdor bo želel pod
robnejšo informacijo, pa se bo lahko 
seznanil s celotnim gradivom.

V gradivu za sejo občinske skup
ščine, ki bo obravnavala obveščanje 
delegatov, je tudi ugotovitev, da 
tudi lokalni radijski postaji in Do

lenjskemu listu ni v celoti uspelo 
prilagoditi se potrebam delegatov in

KREDITI 
VINOGRADNIKOM

Do leta 1980 računajo pri 
Slovinu v brežiški občini na šest 
milijonov dinaijev kreditov za 
usmeijene kmetije. Posojilo za 
obnovo vinogradov bodo dobili 
kmetje, organizirani v vino
gradniško skupnost. Lastna
udeležba naj bi znašala
35 odst., preostali del pa bodo 
prispevale banka, hranilno-kre- 
ditna služba in kmetijska raz
vojna skupnost Slovenije.

V soboto, 10. julija, so izročili namenu novo depandanso Tru
barjevega doma počitka v Loki pri Zidanem mostu. To je spet lepa 
zmaga medobčinskega sodelovanja občin nekdanjega trboveljskega 
okraja (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Laško in Sevnica).

Omenjena prodobitev je plod do
govorov, kar tudi pomeni, da je zdaj 
napočil trenutk za boljše počutje in 
življenjske razmere oskrbovancev, 
ne nazadnje pa tudi boljše delovne 
pogoje delavcev v njem. Po vojni so 
delali v nič kaj zavidlivih razmerah:

graščina, v katero so namestili osta
rele, je bila zgrajena okrog leta
1.200. Dom ,,pokriva" obsežno 
območje z okoli 83.000 prebivalci, 
med katerimi je 8.500 starostnikov. 
Domskega varstva je v vseh občinah, 
ki jih zajema loški zavod, potrebnih 
330 oseb, od tega 198 upokojencev.
V akcijo za gradnjo v Loki so se leta 
1974 s posebnim družbenim dogo
vorom vključila vsa društva upoko
jencev s tega območja, ki so za to 
namenila denar iz svojih skladov za

STOLETNI ZVONEC -  Bodo
če učence blanške šole bo spo
minjal na staro šolo še stari šol
ski zvonec, ki so ga v novi obe
sili na častno mesto.

N O V A  TR G O V IN A
V kratkem bo odprta 

nova trgovina za kmetijsko 
mehanizacijo in umetna gno
jila Kmetijskega kombinata 
Zasavje—Sevnica v preure
jeni sušilnici oglja. Minuli te
den je bil že opravljen teh
nični prevzem, sedaj čakajo 
na blago, s katerim bo trgo
vina založena. Še pred krat
kim so bili na dvorišču 
kombinata traktoiji „zetor“ , 
ki so med kmeti že dalj časa 
zelo iskani.

spomeniško zaščiteno loSco okolje. Prav gotovo ga bodo vzljubili 
tudi oskrbovanci.

reševanje stanovanjskih vprašanj čla
nov, pomagale pa so tudi vse priza
dete občine.

V novi depandansi je prostora za 
60 ležišč z vsemi potrebnimi pritik
linami. S tem je dom postal zaokro
žena celota, saj je bil v prvi fazi po 
letu 1970 že zgrajen prizidek z 48. 
ležišči. Depandanso je zgradil GIP 
Beton-Zasavje, tozd Operativa Sev
nica, domiselna notranja oprema pa 
je izdelek sevniškega Stillesa. Kot 
nam je ob obisku dejala nova uprav
nica Zofija Koren, je treba po tej 
delovni zmagi nemudoma začeti 
akcijo za izgradnjo nove kuhinje, 
zakaj delovni pogoji v sedanji so 
izredno težavni.

ALFRED ŽELEZNIK

SEVNIŠKI 
PABERKI

KOGA IN KAJ MOTI -  Borci si 
niso mogli kaj, kot da so delegatu 
Valentinu Hribarju poverili delegat
sko vprašanje v občinski skupščini, 
kaj je z lokacijo za spomenik pijav- 
škim talcem. Glavhi del spomenika 
je kipar Rudi Stopar že skoraj kon
zerviral, Jutranjka je pripravljena to 
hvalevredno akcijo financirati, 
ustvarilo pa se je pri urbanistih in 
cestarjih. Bo res treba postaviti 
nazaj križ?

ZGLEDEN POBUDNIK -  Elek- 
troinstalater Stane Vovk iz Lončar
jevega dola je pripravljen dati sevni- 
ški krajevni skupnosti štiri stare 
milijone, če bi asfaltirali cesto. To je 
vsekakor pobuda, ki bi morala 
omejati denarnice tudi ostalih ob tej 
cesti, in ni šment, da potem ne bi 
imeli asfalta prej kot katerikoli drug 
kraj v občini ob tolikšni soudeležbi.

NESTRPNEŽI -  Svoj čas je bilo 
prelito že nekaj črnila zaradi raznjh 
gostujočih cirkusantov in pavlih, ki 
so v glavnem iskali zaslužek s čim  
manj dela. Sedaj se neki tak že sko
raj teden dni pripravlja v Šmaiju, da 
postavi celo vrtiljak, a mu vse do 
sobote ni uspelo, čeprav je 'mnogo 
prej razpostavil namizni nogomet in 
kar je še podobnega.

m a k i m T «

Polletje je mimo, vendar podatki za izčrpno informacijo o 
gospodarskem poslovanju ta čas še niso zbrani. Ob novem sistemu 
finančnega poslovanja in obračunavanja dohodka je po zapažanjih 
v prvih treh mesecih pričakovati izgubo v več delovnih organizaci
jah, zato v občini menijo, da bo prikazal realno stanje šele devet
mesečni obračun.

KRŠKE NOVICE
ZA „ ZGODO VINO" -  Troje štu

dentov je pred dnevi pod vodstvom  
kustosa brežiškega ..Posavskega 
muzeja" kopalo na gori Libni. Po
segli so v zemeljski nasip, zunanji 
obod nekdanjega naselja iz starejše 
železne dobe. Namen je bil le nari
sati in dokumentirati ta zgodovinski 
ostanek in to priključiti gradivu, ki 
ga bodo o tem pomembnem naselju 
izdali v založbi muzeja prihodnje 
leto.

ZA PRAZNIK -  Združenje po
klicnih šoferjev in avtomehanikov 
krške občine je svoj stanovski praz
nik proslavilo minulo soboto. V že 
tradicionalnem sprevodu vozil, ki je 
krenil do Brežic, so sodelovali tudi 
zaposleni v brežiškem „Prevozu“. 
Dan šoferjev so zaključili z družab
nim srečanjem, na katerem so neka
terim članom združenja izročili 
odlikovanja, priznanja in značke.

PONOVNO VEC -  Kmetovalci 
so v občini to leto razširili
čnasade s čm im  ribezom že na okoli 
58 hektarjev. Četudi zanimanje zanj 
še ni usahnilo, pa se površine verjet
no ne bodo več bistveno razširile, 
ker odkupna cena ostaja nespreme
njena, proizvodni stroški pa nara
ščajo. Kljub temu je črni ribez še 
vedno ena izmed donosnejših kul
tur.

POTREBUJEJO DENAR -  
Mešani pevski zbor „Viktor Parma" 
iz Krškega bi rabil za delo, ki ga 
namerava opraviti v tem letu, več 
kot 100 tisočakov. Če jih ne bo, 
bodo verjetno morali skrčiti že 
načrtovano število nastopov, za 
katere so naštudirali kar 22 pesmi, 
od renesančnih do slovenskih narod
nih in umetnih, starejših in sodob
nih avtorjev.

K R Š K I
T E D N I K

Močno so se povečali mate
rialni stroški, zato se je zmanj
ševala ekonomičnost poslova
nja. V prvem četrtletju so jih v 
primeijavi z istim obdobjem 
lani presegli kar za 30,1 odst. 
Gospodarstvo so bremenile še 
velike obresti od kreditov 
(predvsem za novo tovarno 
celuloze).

Zanimiv je podatek o oseb
nih dohodkih, ki so v začetnih 
mesecih naraščali skoraj enkrat 
hitreje od produktivnosti. Za
posleni v gospodarstvu so preje
mali povprečno po 3.722 din, v 
negospodarstvu pa 4.385 din.

S precejšnjimi težavami so se 
otepali v Celulozi. Povzročale 
so jih razlike med podražitvami 
surovin in blokiranimi cenami 
izdelkov. Razen tega so imeli 
zaradi investicijskih del izpade v 
proizvodnji.

Imperial toži nad izgubo pri 
kruhu in navaja, da znaša ta 70 
par pri kilogramu. Po rekon
strukciji pekarne, kije bila kon
čana v prvem četrtletju, speče
jo na dan po 10.000 kg kruha, 
kar je dovolj za potrebe krške 
in brežiške občine. Tudi za 
cene žvečilnega gumija menijo v 
Imperialu, da niso več realne, 
saj jih od 1974. leta sploh še 
niso zvišali.

Metalna Maribor, tozd Seno
vo, je naštela med težavami veli
ko pomanjkanje dolgoročnih 
kreditov in povečane zaloge go
tovih ter nedokončanih izdel
kov.

J. TEPPEY
ŠE NAPREJ  

BREZ
V Kostanjevici že dlje časa zahte

vajo nastavitev veterinarja, vendar to 
za sedaj ni izvedljivo. Posavski 
veterinarski zavod je na delegatsko 
vprašanje v občinski skupščini po
jasnil, da ta ne bi bil polno zaposlen, 
razen tega bi imel neurejen delovni 
čas, zaradi česar bi težko dobili člo-i 
veka za tako, strokovno izolirano 
mesto.

SUŠENJE. Dolgotrajna vročina in suša povzročata kmetom velike 
skrbi. Pridelek bo manjši in tudi otave ne bo toliko, kot so priča
kovali. (Foto: Jožica Teppey)

TREBANJSKE NOVICE
St. 30 (1409) -  22. julija 1976 DOLENJSKI LIST

Neobveščen delegat slabo odloča
Zato čimprej tudi za seje skupščine bolj razumljive in pregledne obrazložitve

Je kruh zares prepoceni?

Nove postelje za ostarele
V depandansi Trubarjevega dom a počitka  v Loki na voljo 6 0  ležišč - Naložba je veljala 
__________________  11 milijonov dinarjev

Še zapoznele pripombe dobrodošle
Pripravljen srednjeročni načrt razvoja o b č in e  -  Malo pripomb iz KS, nedorečenost SISImperial Krško toži nad izgubami pri peki kruha — Težave tudi v drugih delovnih

kolektivih

delegatskega sistema. Predvsem želi
jo, da bi delovne ljudi vnaprej obve
ščala o zadevah, o katerih naj bi raz
pravljali in odločali delegati. Tako 
bi radio in tisk prispevala k boljše
mu informiranju široke delegatske 
baze.

K boljšemu obveščanju bi prav 
gotovo pripomogla tudi ustanovitev 
inform acijsko-dokum entacijskega 
centra, vendar ugotavljajo, da letos 
to še ni možno. Kot vzrok navajajo 
proračunske težave, pa tudi kadrov
sko vprašanje ni rešeno, a naslednjo 
sejo občinske skupščine predlagajo, 
da bi ta imenovala iniciativni odbor 
za ustanovitev take informacijske 
službe in pripravila družbeni dogo
vor, s katerim bi ustanovitelji zago
tovili vse pogoje za njeno delo.

J. TEPPEY

VELIKO VAJENCEV
V Čateških Toplicah so letos 

sprejeli precej vajencev, ker ra
čunajo, da si bodo morali sami 
vzgojiti kader za povečane 
zmogljivosti. Že prihodnje leto 
bodo začeli graditi hotel z naj
manj 250 posteljami. V njem 
bodo prostori za sodobno tera
pijo, zobna ambulanta, savna, 
restavracija ter dvorane za semi
narje in konference.

sejo samo na pridnost svojih 
rok. Prav vse morajo znositi do
mov v koših. Na sliki: Rošto- 
haijeva mama iz Pečic, (foto:

Rdeča nit, ki je prevevala oceno razprav in izvedenega usklaje
vanja dokumentov za načrt srednjeročnega razvoja trebanjske obči
ne na petkovi seji občinske skupščine, je, da je bila razprava so
razmerno slaba, usklajevanje pa nezadovoljivo.

Očitno je, da je do kratkega stika 
prišlo zaradi malenkosti, vsaj kar se 
razprav po krajevnih skupnostih 
tiče. Sama razprava na zasedanju de
legatov vseh treh zborov občinske 
skupščine je pokazala, da so neka
teri delegati še skušali ujeti že skoraj 
..zamujeni vlak", drugi pa so ponov
no poudarjali stvari, na katere opo
zarjajo že dalj časa. Pohvalno je, kot 
se zavzema mirenska delegacija KS, 
da je treba že v tem petletnem  
obdobju razširiti mirensko čistilno 
napravo, zgraditi tako napravo v 
Trebnjem in sploh misliti na varstvo 
okolja. Delegat Jože Kocjan iz Veli
kega Gabra je prenesel občutke svo
je delegacije, da sedanji srednjeročni 
načrt občine postavlja v ugodnejšo 
luč dosedanja industrijska središča, 
manj razvite krajevne skupnosti pa 
naj bi spet potegnile krajši konec. 
Videti je, da se bo tudi na gabrskem 
koncu premaknilo: potekajo nam
reč razgovori za industrijski obrat

Tovila. Krajani bi seveda radi ob sto
letnici šole videli še novo telovadni
co, ki bi služila tudi kot kulturna 
dvorana, novo pošto in prostor za 
krajevni urad. Pogrešajo dorečenost 
načrta, posebno pri interesnih skup
nostih, zavzemajo pa se tudi za 
večjo solidarnost med KS.

Že v pripombah komiteja občin
ske konference ZK so bile dorečene 
misli za razvoj obrata Induplati v 
Mokronogu, vprašanje zdravstvene 
postaje naj bi bilo postavljeno z 
dnevnega reda leta 1978. Šentruper- 
ški delegati ponovno opozarjajo na 
nujnost regulacije hudourniške 
Bistrice, trebeljanski delavci pa se ne 
želijo v nedogled tresti za življenje v 
avtobusih na preozki cesti Ornuška 
vas-Poljane. Po programu republi
ške skupnosti zaN ceste naj bi slej ko 
prej odklenkalo tudi prahu in maka
damu skozi Dolnjo Nemško vas in 
Ponikve.

A. ŽELEZNIK

Iz kraja v kraj
SLABI GOSTITELJI -  V tre- 

banjški občini bi se prav gotovo 
lahko ustavilo več turistov, če bi 
imeli kje prenočevati. Res je sicer 
nekaj takih objektov, a kaj, ko je vse 
skupaj bolj kot kaplja v morje. 
Z.nano namreč je, da nobeno gostk  
šče ne premore toliko prenočišč, da 
bi lahko prenočilo toliko turistov, 
kot jih pripelje večji avtobus!

..KONJSKE G L A V E "- Grederji, 
ki orjejo republiške makadamske 
ceste, so kot tanki brez pešadije: za 
njimi, kot je ugotavljal delegat iz 
Ponikev na zadnji seji očinske skup
ščine, ostajajo kamni in drug sprijeti 
material, ki ga ti stroji narinejo z

PRIPRAVE NA PREVZEM — V mirenski KolinsEi, tozd Tovarna 
za predelavo krompirja, se resno pripravljajo na novo sezono. Tu in 
tam je treba kaj postoriti na razkladalni rampi (na sliki), delavci 
novomeškega Cestnega podjetja pa že betonirajo temelje novega 
skladišča. (Foto: Železnik)

rtiha cestišča prav na sredo ceste, da 
si lomijo ude in ko olesa šolarji in 
mopedisti. Na sliki: cesta po enem 
takem ,.oranju".

ZAPOZNELA DRAŽBA -  Sent- 
ruperčani bi radi že vedeli, kdaj 
bodo lahko prišli do stavbišč pod 
spomenikom. Načelnik Dežman je 
tolažil na petkovi seji delegata No
vaka, da bo to po dopustih -  šele 
septembra. Sedaj so se, kot kaže, že 
dodobra namučili: postavljeni naj bi 
bili menda celo že mejniki, v pasjih 
dneh pa res ne bi bilo lepo, če  bi 
priganjali uslužbence še za to, da bi a t . 
malo pohiteli in izračunali prispevke 
za komunalno opremljanje.
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Obetajo se debelejše kuverte | Melamin: glavna razprava končana
Po dogovoru o  temeljih družbenega plana novom eške o b č in e  d o  leta 1 9 8 0  naj bi č e z  pet  
let zaposlovali 2 6 .0 0 0  ljudi — Uvoz pokrit z izvozom  — Za realnih 12 o d sto tk o v  večji

osebni d oh od k i

Pred občani novomeške občine je bil predlog dogovora o te
meljih družbenega plana občine Novo mesto v obdobju 1976-1980. 
Da bi ta načrt uresničili, bi morali zagotoviti, da bo tekel družbe
noekonomski razvoj (denar je pač pomemben temelj razvoja) v 
nekako teh razmerjih:

leto za najmanj 3,6 odstotka, realna 
vrednost družbenega proizvoda pa 
za dobre štiri odstotke. Ker bo v 
letu 1976 in 1977 stopnja rasti ne
koliko nižja bo, tako obetajo, hitrej
ša rast zagotovljena v drugi polovici 
obdobja do leta 1980. Tako naj 'oi 
se družbeni proizvod na prebivalca 
novomeške občine povečal od 
48.540 dinarjev v lanskem letu na 
64.500 din v letu 1980.

Predvidevajo* da se bo prebival
stvo novomeške občine povečalo 
vsako leto za 1,7 odstotka, leta 
1980 naj bi živelo na občinskem  
območju 57.000 ljudi. Upoštevaje 
naravna gibanja prebivalstva in 
ekonomsko še znosen obseg doselje
vanja, naj bi se število zaposlenih 
vsako leto povečalo za 4,3 odstotka, 
leta 1980 bi imeli v občini 26.000 
zaposlenih.

Načrtujejo tudi, da se bo pro
duktivnost dela povečevala vsako

Preobremenjeni
zdravstveni

delavci
Pripombe skupšč ine  SIS  
N o v o  m esto  na predlog  

razvoja d o  19 8 0

Na izredni seji obeh zborov 
skupščine interesnih skupnosti 
Novo mesto, ki je bila pretekli 
teden v športni dvorani, so po
trdili predlog dogovora o te
meljih družbenega plana skup
ščine občine Novo mesto za 
obdobje 1976 -  1980.

Program dogovora so delegati 
zborov soglasno sprejeli, pri
pombe so bile le k sklepu o 
raziskovalni in inovacijski dejav
nosti v občini, ki da je premalo 
poudarjen. Tudi delegati zbora 
zdravstvene skupnosti so ob 
podatku, da bo dotok zaposle
nih v tem obdobju 5.000 novih 
delavcev, pripomnili, da bo to 
gotovo pvzročilo še večjo pre
obremenjenost zdravstvenih de
lavcev. Prav zato bi bilo prav, če 
bi bolj skrbeli za kadrovsko 
usmerjanje v zdravstvene dejav
nosti.

Ob koncu so bili določeni 
podpisniki tega dogovora: to so 
vsi predsedniki skupščin posa
meznih interesnih skupnosti.

B. B.

Novomeška kronika
HKRATI Z ZADNJO PODRA

ŽITVIJO tobaka in drugih dobrot je 
prišlo do znižanja cen naravnih žga
nih pijač. Ne da bi hoteli gledati 
pod prste trgovcem, se nam je pred 
dnevi pogled ustavil na steklenicah s 
pletersko slivovko, sadjevcem in bri- 
novcem. V domala vseh novomeških 
trgovinah je treba za slivovko in 
sadjevec odšteti precej nad 90 din, 
za brinovec pa reci in piši -  nad 230 
dinarjev! Nič ne bi imeli proti tem 
cenam, če nas ne bi pot zanesla v 
ljubljansko veleblagovnico Namo, 
kjer stane steklenica pleterske sli
vovke in sadjevca malo nad 70 din, 
brinovca pa reci in piši in se čudi! -  
le malo nad 120 dinarjev! Tako, 
Novomeščani! Če kupujete pleterski 
brinovec, odštejte 40 din za avtobus 
do Ljubljane in nazaj -  in še zmeraj 
vam bo ostalo v žepu -  50 din!

r e s  Sk o d a , d a  s o  o l im p ij 
s k e  igre ravno v času najhujše po
letne vročine, ko so akumulacijska 
jezera hidrocentral domala prazna, 
televizijski sprejemniki pa žal ne 
delujejo na baterije. Tudi Novo
meščani čujejo pred zasloni v pozna 
jutra. Morebiti pa vseeno ne bo 
začelo primanjkovati električnega 
toka, saj bodo nemara neprespani 
počivali ob strojih, ki jih tudi po
ganja elektrika!

CENE ŽIVIL SO BILE V PO
NEDELJEK na novomeški tržnici 
takele: kilogram krompirja je stal 8 
din, čebule 15 do 17 din, paradiž
nika 20 do 25 din, paprike 28 do 30 
din in kumar 18 din. Za kilogram 
hrušk je bilo treba odšteti 22 do 25 
din, breskev 13 do 25 din in jabolk 
20 do 25 din.

UMRLA je Marija Hrovat, gospo
dinja z Brega 25, v 82. letu starosti.

Ena gospa je rekla, da bodo 
polnočni in popolnočni tele
vizijski prenosi z olimpijskih 
iger v Montrealu zagotovo vpli
vali na moško delovno storil
nost. Izguba pa bo samo polo
vična, saj je v novomeški občini 
zaposlenih kar 45 odstotkov 
lensk.

Predvidevajo, da se bo letni izvoz 
blaga povečeval za najmanj 10 od
stotkov, uvoz pa bo naraščal znatno 
počasneje. Uvozne potrebe novo
meškega gospodarstva naj bi bile 
sčasoma v celoti zajamčene z iz
vozom.

Omenjeni porast družbenega pro
izvoda bo terjal v petletnem obdob
ju 2,2 milijarde dinaijev za gospo

darske investicije m 1,8 milijarde za 
naložbe v obratna sredstva. Načrto
vani obseg družbene reprodukcije 
bo možno uresničiti, če bodo vse 
oblike porabe usklajene z rastjo 
družbenega proizvoda. V skupni 
delitvi družbenega proizvoda bi 
morali zagotoviti postopno večanje 
organizacij združenega dela: od 66 
odstotkov v lanskem letu na 70 
odstotkov v letu 1980.

V okviru sredstev, namenjenih za 
življenjski standard, bi morali zago
toviti hitrejšo rast sredstev za pokri
vanje dogovorjenih skupnih potreb. 
Mošnjiček za te namene naj bi se 
vsako leto „debelil“ za 7,5 odstot
ka, sredstva za neto osebne dohodke 
pa bi narasla letno za 6,8 odstotka. 
Na teh temeljih bi se realni osebni 
dohodki na zaposlenega v novo
meški občini povečevali letno za 2,4 
odstotka, kar pomeni, da bi dobivali 
zaposleni Novomeščani leta 1980 v 
modrih ovojnicah za realnih 12 od
stotkov več denarja kot danes.

M. B.

NOV AVTO IN BRIZGALNA — Vrhpoljski gasilci so pred dnevi 
dobili sodoben gasilski avto in motorno brizgalno. Denar zanju so 
prispevali občani domala cele šentjemejske doline, obilno pa je 
posegla v žep tudi gasilska zveza Novo mesto. (Foto: P. Miklič)

Vrhpoljska pridobitev
Mladi sklenili, da gasilsko društvo ne sm e umreti — Ure

sn ičene  sanje: avto in motorka

Pred nekaj leti je bflo gasil
sko društvo na Vrhpolju pri 
Šentjerneju tik pred razpadom, 
danes pa šteje 45 aktivnih in 7 
častnih članov, desetino pio
nirk, ustanoviti pa nameravajo 
tudi žensko gasilsko ekipo.

Da je vrhpoljsko gasilsko društvo, 
ki je bilo ustanovljeno leta 1907, 
spet zaživelo, je predvsem zasluga 
mladih članov, ki so najprej „izvr- 
tali“ denar za nabavo najpotrebnej
šega orodja (predvsem cevi), letos pa 
so s pomočjo gasilske zveze Novo 
mesto in občanov šentjemejske do
line zbrali toliko denarja, da so 
lahko kupili sodoben avto in mo
torno brizgalko. Občani so prispe
vali za avto 28.000, za motorko pa 
12.000 dinarjev, občinska gasilska 
zveza je dodala za avto 30.000, za 
brizgalno pa 15.000 dinaijev. Kar je 
še manjkalo, so s svojim delom pri
služili vrhpoljski gasilci

Avto in brizgalno so ob navzoč
nosti številnih gostov slovesno izro
čili namenu ob dnevu borca. Ob tej 
priložnosti je predsednik občinske 
gasilske zveze Novo mesto Milovan 
Dimitrič izročil 56 zaslužnim gasil
cem priznanja. Sedem članov je

prejelo odlikovanja za 50 let dela v 
gasilskih vrstah.

Zanimivo je, da so vrhpoljski 
gasilci zgradili svoj prvi, leseni dom  
že na začetku tega stoletja. Po vojni 
so morali zgraditi novega, ker je 
starega požgal okupator, ki je po
kradel tudi orodje. Uniforme pa so 
vrhpoljski gasilci rešili, darovali so 
jih partizanom.

P. M.

PR IZN A N JA  
MAISTROVIM  

VOJAKOM
Te dni je v Dolenjski galeriji v 

Novem mestu predstavnik republi
škega odbora prostovoljcev-borcev 
za severno mejo 1 9 1 8 -1 9  podelil 
plakete in medalje 95 članom te 
organizacije iz štirih dolenjskih 
občin. O čilosti in svežini vojakov 
generala Maistra priča podatek, da 
se je slovesne podelitve udeležilo kar 
65 prostovoljcev za severno mejo, 
nobeden ni Šel manj kot 7 let. Na 
plaketi, ki jo je prejel vsak od njih, 
piše, da je to priznanje za ljubezen 
do domovine in borbenost, ki jo je 
izkazal kot prostovoljec-borec v 
bojih za osvoboditev severne meje v 
letih 19 1 8 -1 9 .

Suhokrajinski drobiž
NEURJE IN TOČA sta v pone

deljek, 12. julija, okoli 16. ure dokaj 
prizadela nekatere kraje v žužember- 
ški krajevni skupnosti. Računajo, da 
je na lokalnih cestah in krajevnih 
poteh škode za okoli 150.000,00  
din. Toča, ki jejjrišla z neurjem, je 
prizadela posevke in vinograde tei 
sadovnjake v vaseh Lašče, Podgozd, 
Jama, Dvor, Koti, Vinkov vrh, Mač
kovec, Sadinja vas, Trebča vas in 
Stavča vas, nekaj pa tudi po vaseh 
okoli Ajdovca.

SKUPNO RAZSTAVO fotogra
fije, ki prikazuje delo kulturno- 
umetniškega društva Žužemberk ter 
družbeno-političnih organizacij in 
društev z dokumenti iz NOB, in raz
stavo slik znanega slikarja -  ama
terja FRANCA MLAKARJA iz 
Žužemberka je obiskalo nad 400  
ljudi, ki so se o njej pohvalno izra
zili.

g a s i l c i  v  Š m ih e lu  p r i
ŽUŽEMBERKU pripravljajo za v

nedeljo, 25. julija popoldne, veliko 
vrtno veselico, na kateri bo igral 
narodnozabavni ansambel Franca 
Potočarja. Cisti dohodek veselice so 
namenili nadaljnjemu urejevanju 
gasilskega doma.

V SREDNJEM LIPOVCU koplje
jo jame za nov daljnovod za vasi 
Srednji Lipovec in Mali Lipovec, ki 
imata sedaj zelo slabo oskrbo z elek
tričnim tokom, saj je sedanje 
omrežje priključeno na enkilovoltni 
transformator, katerega pa bodo 
zamenjali z novim, močnejšim. 
Vaščani so pri akciji zelo prizadevni, 
še posebej pa odbor.

ŽETEV PŠENICE je v Suhi kra
jini v glavnem zaključena. Pridelek 
je sicer še kar dober, zrnje pa je bolj 
drobno. Ce ne bi bilo suše, bi bila 
letošnja žetev bogatejša kot v prej
šnjih letih.

M. S.

■ Zdaj sprejeti program za spreminjanje obstoječega  stanja ozirom a prilagajanja noveinuj 
zakonu o  združenem  delu — Tesneje s kupci, dobavitelji in sorodnimi podjetji

Na razširjeni seji političnega aktiva kemične tovarne Melamin 
Kočevje so pred kratkim obravnavali analizo samoupravnih in 
dohodkovnih odnosov v luči novega zakona o združenem delu.

Najprej so ugotovili, da je analiza Popraviti bodo morali izvozno
bilanco, saj zdaj 38 odst. surovin 
uvažajo, izvažajo pa le 4 odstotke 
izdelkov. Vendar bi morali pri tem 
upoštevati, da bi morala lesna indu
strija manj uvažati, če bi Melamin 
uresničil svoj razvojni program, kar 
pomeni, da bi bil končni učinek  
zmanjšanje uvoza.

Razprave v Melaminu so se ude
ležili tudi predstavniki CK ZKS in 
njegovih organov Ivan Godec, Lojze 
Fortuna in Nada Amanovič, novi 
sekretar medobčinskega sveta ZK 
Ljubljana Marjan Jelen (ki ga je 
tiskarski škrat v 28. številki DL 
„prerstil“ v Jelenca) ter sekretar 
občinskega komiteja 'ZK Jože 
Novak in predsednik IS občine 
Knčevie Aloiz Petek.

V Melaminu je v teh dneh pote
kala tudi rarazprava o zakonu po 
delovnih skupinah in izmenah. S 
tem je osnovna razprava o zakonu 
zaključena, zdaj pa bodo prešli na 
spreminjanje odnosov oziroma na 
prilagajanje sedanjega stanja v de

lovni organizaciji novemu zakoojj' j

še presplošna oziroma premalo do 
delana. Tako so na primer blagovni 
tokovi (nabava surovin in prodaja 
izdelkov) ugotovljeni, vendar bo tre
ba z vsemi dobavitelji in kupci skle
niti dogovore o nabavi in prodaji, 
količinah, kvaliteti, ceni surovin in 
izdelkov ter seveda tudi o delitvi 
dohodka.

Pri vsem'tem je treba upoštevati 
še razvoj podjetja, se pravi tudi inve
sticije. Svoj razvojni program mora 
Melamin uskladiti s sorodnimi de
lovnimi organizacijami, da ne bi po 
nepotrebnem proizvajali isto in 
računali na iste kupce kot kakšno 
sorodno podjetje. Z dobavitelji 
surovin in kupci izdelkov pa je treba 
skleniti tudi dogovore o skupnih vla- 

j ganjih, če sama KTK ne bo zmogla 
investicij.

Do konca leta mora Melamin ugo
toviti tudi, v katero smer se bodo 
proizvodno povezovali oziroma 
združevali in to povezovanje tudi 
izpeljali.

Prostor za grobove
Krajevna skupnost Kočevje j®®

mesece urejala novi del pokopali __
(četrti sektor) in tako Istai
prostor za pokopavanje za naj1™ 
nadaljnjih 10 let. Do jeseni b°® 
uredili se poti ter razmejili in 
celirali zemljišča. Vsa ta 4? • t«ii - 
veljala okoli 250.000 din. D?J? Mf \  
pa bo prostor za pokopavanje *  U  
sedanjih treh sektorjih. Ta 
oziroma priprava zemljišča je J  I 
potrebna zato, ker so bile tu s«a , I 
jih je bilo treba razminiratiin j
straniti do globine 2,5 m. •A

Novo kočevsko pokopališče h °rg 
trije sektorji) je bilo napolnjen0 J  pr 
nekaj letih po otvoritvi tudi » “  ob 
ker so občani prekopavali sem. 
ce s starega pokopališča na hi® 
ni bilo pametno. Boljše in 
bilo, če bi vzdrževali staro 
lišče.

TABORNIKI  
OB KOLPI

V Dolu ob Kolpi je vsato 
več šotorov, čeprav tu ni 
nega kampa s tekočo v°d°>. 
jami in drugim. Pred kratkim 
taborilo 25 kočevskih 
od 20. julija do 5. avgusta 
tu medvedki in čebelice 
škega odreda Tone Tomšič E 
ljane. Sem prihajajo tabori 
posamezne družine oziroma 
iz Kočevja in drugih krajev 
občin.

Pokopali smo človeka in 
pisatelja Toneta Ožbolta

V nedeljo, 18. julija, smo se v 
Kočevju za vedno poslovili od Tone
ta Ožbolta, prvoborca, pisatelja, 
predvsem pa izrednega tovariša. Na 
zadnji poti ga je spremilo veliko do
mačinov, tovarišev iz partizanskih 
dni in povojne izgradnje ter rojakov 
iz Čabranske doline, dežele Petra 
Klepca, ki jo je tako lepo opisal v 
svoji zadnji knjigi.

V poslednje slovo so mu sprego
vorili predstavniki SZDL, ZZB, 
Odbora centralne tehnike KPS, Osil- 
niške doline, mladine in lovcev. 
Člani Lovske družine Mala gora, 
katere član je bil, so mu v slovo 
poslednjič zatrobili na lovski rog in 
mu priredili zadnjo brakado. Častno 
salvo pa mu je izstrelil vod vojakov.

Ob tem zadnjem slovesu so mno
gim, tudi odraslim, trdnim možem  
ušle solze, ostalim pa se je videlo, da 

| jih le težko zadržujejo. Vsi smo se 
namreč zavedali, da pokopujemo 
resničnega prijatelja in tovariša, kije

ZBIRAJO DELEGATE
Krajevna skupnost Kočevje—me

sto je predlagala, naj bi za mesec dni 
podaljšali ustanovitev SIS za komu
nalo in cestni promet, za zaščito 
zraka in obm očno vodno skupnost 
Le tako bodo lahko izbrali najboljše 
kandidate za delegate, razen tega pa 
tudi za predsednike izvršnih odbo
rov vseh teh SIS, ki jih tudi mora 
predlagati KS K očevje-m esto.

vedno skušal 
mu pomagati.

vsakega razumeti in 

J. P.

1
divjad ne uniči vseh polj, vendar to ni vas, ki propada 
predvsem mladina, ld je je v vasi kar pecej.
,.neuradno“ odprli ples ob otvoritvi vodovoda. (Fo

Zdaj vodovod, žele še
Mladi vaški odbor je ob  p o m o č i  vseh krajanov in 

sti napravil veliko za napredek črnega  poto

3. julija popoldne je v Črnem 
potoku pri Kočevju predsednik iz
vršnega sveta občine Kočevje Alojz

Kolektiv Itasa dolžan 
vrniti dola tovarišem

„Vse preveč razpravljamo, 
kdo je kriv v Itasu za to ali ono, 
ko je razumljivo, da je za sbo 
gospodarsko stanje kriva pred
vsem kadrovska zasedba. V zad
njem letu je število visoko stro- 
koviiih kadrov upadlo celo na 
0,6 odstotka, čeprav bi jih taka 
delovna organizacija morala 
imeti okoli 8 odstotkov," je 
poudaril na nedavni skupni seji 
občinskega komiteja ZK Kočev
je in sveta ZK Itas predsednik iz
vršnega sveta občine Aloiz 
Petek.

Glavna ugotovitev sestanka je 
bila, da v zadnjih dveh mesecih 
samoupravne akte v Itasu 
pospešeno usklajujejo z ustavo 
ostale službe pa še prepočasi 
uresničujejo programe, ki bi Itas 
privedli iz slabega gospodarskega 
položaja. Itas je namreč izdal za 
okoli 50 milijonov dinarjev 
menic, ki jih mora plačati do 
septembra. Vendar je malo ver
jetno, da bo do roka poravnal 
vse dolgove. Ce jih ne bo, bo 
morala to storiti banka, kar pa 
pomeni, da bo imela potem

manj denarja za pomoč ostalim 
delovnim organizacijam, če  se 
bodo znašle v težavah.

Zato je dolžnost vseh članov 
kolektiva Itas, da složno popri
mejo za delo, da bolje izkori
ščajo delovni čas, material, 
orodje in stroje, skratka, da v 
istem delovnem času več in 
bolje narede. Člani kolektiva 
sami priznavajo, da je v Itasu še 
veliko notranjih rezerv. Ce ko
lektiv sam ne bo odpravil sla
bosti in izboljšal gospodarjenja, 
se lahko zgodi, da pride pod pri
silno upravo. Vendar zdaj še pre
vladuje mnenje, da to ni po
trebno, ker je kolektiv že dosti
krat dokazal, da zna delati, in se 
bo verjetno izkazal tudi tokrat. 
Sicer pa imajo člani kolektiva ne 
le dolg do sebe, ampak do vseh 
tovarišev v ostalih delovnih orga
nizacijah, saj so te prispevale 
Itasu (prek banke) denar, da se 
lahko s to pomočjo in svojo 
Pridnostjo izkoplje iz težav. 
Verjetno pa bo treba zategniti 
tudi pas, se pravi zmanjšati 
osebne dohodke. ^  pR, MC

VELIKE ZALOGE -  Itas Kočevje je v prvih treh mesecih 
letos imel velike zaloge, ki so zdaj začele kopneti. Vendar 
tudi če bo vse prodano, ne bo zadoščalo za pokritje vseh
dolgov dobaviteljem. (Foto: Primc)

Petek odprl vodovod, za * 
veliko prispevali vaščani »  
samoprispevka in 
dela, razen tega pa so 
cej tudi nekatere delovn1 
cije in Hydrovod_ Ob tej 
je razen predstavnika 
odbora Alojza Marolta 
še predsednik krajevne 
ZZB Rudolf Vrabič, saj so ^  
hkrati z otvoritvijo vodovo«" 
novali tudi dan borca.

Rudi Vrabič je ob tej 
spomnil, kako so ,lldl 
tega območja šli z 
boj proti do zob 
sovražniku in 
bile uničene ceste, 
nice, po vojni pa 
,,Samo z žulji se doseže bo*)' 
nje,“ je poudaril in dodat 
lepšo bodočnost treba del* 
in graditi. Tako je Crni P^jajr 
dobil elektriko in vodov«*1’ 
mu je potrebna še dobra ce (v

Iz govora Alojza M «ro»g
režijskega odbora za 
voda, ter kasnejšega pog°*~' 
in s predstavnikom va>*ĉ , 2vff 
Viktorjem Lavričem pa J*1 
da so se vaščani posebno p 
za vodovod zadnja tri le 
gradnja vodovoda Pa Je 
mesecev. . . sred)X

Za gradnjo so dobili ^ 
iškega samoprispevka jeiJ aobčinskega samoprisj 

din, Hydrovod je prispe1"" 
materialu 1,060.000 din, 
uredilo 900 m trase, It?s £0v. 
buldožer za z a g r i n j a l e  J? 0v,
velik Pa je'tudi delež krajan- »  K  u. 
vsako gospodinjstvo T ^ b j

j i
prispevalo za vodovod /•”*£ gJ 
70 prostovoljnih delovni)) 

Cm opotočani so tudi v  
letih pridno delali za nap[
Tako so obnovili ‘ 
zgradili gasilski

slan za n , Jvt- 
,ili k u ltu rn o

zgradili gasusKi auim :via0»' 
popravljali ograjo Prot* ° * £ d #
vasi in opravljali razna u‘ ;

Zelo si želijo še asfalt* J  jfcJ-  
kar so pripravljeni dat* ajbf 
delež. Najbolj so si zap°n\la AMj 
predsednika izvršnega sV)Vjj0 ^

c # '*

Itas Č  :[al

Petka, ki je med otvor* 
voda med drugim dejal: 
tudi tu .“ . {e n ^ .

Seveda imajo vaščani,s . rad' 
druge želje. Predvsem bi *. 
dili pri manjšem umetneinJ 
vasi Kopališče.

KOČEVSKE
DOLENJSKI LIST



novem11

Kočevskem

Načrtneje o sporazumih
Samoupravljala ZKGP o  zakonu o  združenem delu

~~*\j
a najf^vljate INDOK centrov? 
1ruazpfW ^  tu ni Indoki- 
dela t"*1

ča J« m  
niška-, 
•ati m °*

D r o b n e  iz 
K o č e v j a

IN DRUGACE -  Društva 
;»nnže't n̂ari cye imajo premalo vitrin 

!\ \  zatft\ £ 2 letn*h javnih mestih, kamor 
‘I f v o j f t a s v o j a  poročila in propa- 

Trati' #lPe ’ Nekatere pa imajo
1 vitrine, a so žal pre-

n n M ^ ^ V ^ n e -  Verjetno v dru- 
° Ljl î0 človeka, ki bi se bavil z 

t lr iS em' v  nekaterih vidiš že 
j leta staro gradivo.

IfC lT N lC E -  Mladina se je čez 
ilê bni Počitnice razkropila na vse

V ZKGP Kočevje, v katerem 
združuje svoje delo blizu 1400 
delavcev, bodo javno razpravo o 
osnutku zakona o združenem 
delu zaključili v vseh delovnih 
sredinah še ta teden. V dose
danjih razpravah je prišla do 
izraza zavest delovnega človeka, 
da kot samoupravljalec lahko 
vpliva na boljše samoupravno 
počutje v delovni sredini, kjer z 
drugimi delavci združuje delo in 
sredstva.

V tozd Gospodarstvo Rog meni
jo, da je potrebno v praksi čimprej 
urediti ocenjevanje poslovanja po 
delu. V dohodku pa je potrebno 
ločiti tisti del, ki je rezultat izjemno 
ugodnih pogojev poslovanja.

,ko pO<e‘J »j f, uuu;c razKJopua na vse 
it' 0 Je skoraj prazno. Manj- 

® hodijo še na športna 
tkitf j« nagaja nestalno vreme.
VnrniOTtta vadnici doma popravljajo par-

? Pokriti ba*en *  zaPrt-7 "ttevje zopet samo Rinža.
jč iz

-  Pločniki so bili po- 
" ozirofl*N tako slabi’ da jih Je treba 

' SSr^no popraviti Zdaj bodo 
. najnujnejše, ostalo pa 
Jeseni, ko bodo asfaltirali 
novega hotela Pugled in 

ter parkirišče pri Domu teles-

REDA BO -  Načrti za pre- 
ct0. v in omejitev voženj za 
tela Voz'la v okolišu novega 

Â»lfSnovne ®°*e ’n za hlagovni- 
^n • ?° ze narejeni. Tudi to 
i^ d il i ,  ko bodo dokončevali 
^hotela.

jpOVORA -  „Aleš (17. julij) 
ln suh, napravi za zimo si

iurfuh'“ ”^ e na dan MarJeteA4l) deži, orehov pričakovati 
eme je sedajtako, da tudi sto- 

Pratika več ne drži. Smo pač v 
acunalnikov.

^EUSKE N0U1CE

OBVESTILO
DOPISNIKOM

Do nadaljnjega obvestila poši
ljajte vse članke, fotografije in 
druge prispevke na naslov „Do- 
lenjsla list -  uredništvo, p.p. 33, 
68001 Novo mesto". To obve
stilo velja za dopisnike iz kočev
ske in ribniške občine, pa tudi 
za obe občinski skupščini ter 
delovne in druge organizacije, ki 
pošiljajo vabila za razne sestan
ke, proslave in druge prireditve.

Kmet na traktorju
Krajevna skupnost Predgrad in 

Avto-moto društvo Kočevje sta 
organizirala tečaj za voznike kmetij
skih traktorjev. Da ne bi kmetje iz
gubljali preveč časa, so imeli tečaj 
kar v Predgradu, kamor so se vozili 
predavatelji iz Kočevja. Za tečaj se 
je prijavilo 13 kandidatov iz občine 
Kočevje in 14 iz občine Črnomelj.

Priprave za izpite so trajale 26 
dni. Za izpit se je prijavilo 24 kandi
datov, uspešno pa ga je opravilo 21 
kandidatov. Izpite so opravljali 
teoretično in v vožnjah po polju in 
cestah. Vsem se je poznalo, da so v 
vožnjah najsposobnejši.

Zanimivo je, da so prihajali na va
je in h končnim izpitom vsi z lastni
mi traktorji. Tečajniki so bili stari 
od 17 do 55 let ali povprečno 39 
let. Izpit je naredilo tudi 17-letno 
dekle, ki želi ostati doma na kmetiji. 
Torej le kaže, da bi mladi ob ustrez
nih pogojih ostajali na domačijah 
oziroma kmetijah. ^  ^

V tozd Gospodarstvo Lašče so 
poudarili, da bo potrebno v bodoče 
posvetiti več pozornosti enakovred
nemu položaju vseh tozdov naravni 
delovnih organizacij in združenega 
podjetja, predvsem glede solidar
nosti. Zaradi tekočega spremljanja 
poslovanja tozdov pa mota čimprej 
zaživeti sistem žiro računov za vsak 
tozd. Zato je treba zagotoviti pri
merno zasedbo delovnih mest v 
interni banki združenega podjetja.

Kritično so ocenili tudi obrav
navo samoupravnih sporazumov, ki 
prihajajo v temeljne organizacije 
preveč nenačrtno. Potrebno bi bilo 
terminsko določiti roke, do katerih 
naj bodo samoupravni sporazumi 
dostavljeni v obravnavo, ter hkrati 
določiti dovolj dolge roke, do kate
rih naj bi le-ti bili obravnavani oz. 
sprejeti.

Tudi v analizi samoupravnega 
organiziranja delavcev je nakazanih 
več stvari, ki jih bo potrebno v sa
moupravni praksi spremeniti. Tako 
v sestavi delavskih svetov OZD in 
SOZD ter načinu njihovega delova
nja še ni docela upoštevan delegatski 
sistem.

Tozd Govedoreja in tozd Prašiče
reja imata organiziranih v svoji sesta
vi več organizacijskih enot -  
obratov, tozd Mesarija in tozd Kme
tijska kooperacija pa več poslovnih 
enot (prodajaln in odkupnih postaj). 
Delavci teh organizacijskih enot ne 
odločajo samostojno, temveč skupaj 
z vsemi delavci temeljnih organi
zacij. Delavci so v skladu z ustavo s 
samoupravnimi sporazumi uredili 
medsebojne odnose, pravice, obvez
nosti in dolžnosti do skupnih stro
kovnih služb v OZD in SOZD. V 
sporazumih pa ni določeno, da se za 
te službe poleg sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo zagotav
ljajo tudi serdstva za razširitev ma
terialne osnove dela, čeprav v praksi 
zagotavljajo tudi te. Temu vprašanju 
so v razpravah po sindikalnih skupi
nah posvetili pozornost tudi delavci 
skupnih služb združenega podjetja.

Veliko je še zadev, ki so jih 
delavci ZKGP obravnavali v javni 
razpravi. Odbora, ki sta bila na 
nivoju delovnih organizacij zadol
žena za usmerjanje javnih razprav, 
bosta vse pripombe in predloge 
zbrala in pripravila predloge za 
spremembe v naši samoupravni 
praksi. Zaključno analizo bo najprej 
obravnaval politični aktiv združe
nega podjetja, konkretne akcije pa 
bodo nato sprejeli samoupravni 
organi.

DANILO ŠKULJ

V Riku so samokritični
Razprava o analizi zakona o  ZD daje sadove

i slišal, da pri vas za- 
tehnike na manj za- 
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Ošiljeni
Zobotrebci

V ribniškem RIKU že dalj 
časa potekajo razprave za do
končno analizo zakona o zdru
ženem delu. Tako je bila pred 
kratkim tudi seja političnega 
aktiva te organizacije, kateri je 
prisostvoval član skupščine 
SRS Mitja Mejak.

Na seji je bilo največ govora o 
družbenoekonomskem položaju 
delavca v združenem delu. Ugotovili 
so, da je premalo poudarka na po
globljeni analizi dohodkovnih odno
sov med zunanjimi partnerji in 
matično organizacijo, pa tudi, da ni

' j  ̂it) n nJ<u se dogovarjajo o nalo- 
r i ! t o J ? ačrtih, izmenjujejo izkušnje,

' ta ' v &Variaio 0 zanimivih doživlja
n j i  tj du, sprašujejo druge o go- 

sami ne poznajo, in o

&val >fif^er,, .^' ALT -  Parkirišče pri rib- 
xi, Z14 J  1 , hotelu Jelka je že asfaltira- 
as P fl!  S  Tirano površino uporabljajo

• -10 'i
gostinci tudi kot letni vrt, se

}  da zdaj strežejo tudi zunaj.
zir°> jy  Nte,,ni bilo asfalta, zaradi prahu 
7 00“ “a zunaj ni bila mogoča. 
ih ur. J  M. G.
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ruga ni noben ribiški rekord, če
ta di t i  ® ,  L od njega je. vendar ie vpra- 

tau so Podpoljanci že kdaj vi- 
ribo. Juvančič je član RD

‘ca.

^  ŠČUKA .-•■'»Janez Juvan- 
»evoznik iz Podpoljan, je

TUDI 
UPOKOJENCI ZA  

CESTE
Čeprav večina upokojencev 

nima zavidljivih pokojnin, se 
vendar počutijo dolžne, da po 
svojih močeh sodelujejo v soli
darnostni akciji za gradnjo cest. 
Tako so se v cestno akcijo vklju
čili tudi upokojenci društev v 
Ribnici, Sodražici in Loškem 
potoku. Dogovorili so se, da 
bodo prispevali do 30 odstotkov 
svojih mesečnih prejemkov.

Za vse upokojence, včlanjene 
in tudi nevčlanjene, bo vpisova
nje posojila od 26. do vključno 
31. julija vsak dan od 8. do 12. 
ure v sejni dvorani društva upo
kojencev v Ribnici. Vsa pojasnila 
bodo dobili podpisniki pri vpisu.

Tajništvo Društva 
upokojencev Ribnica

K i  IZDELALI -  Vsi učenci 8.
° Snovne šole so izdelali. Tu- 

W™avnega ni nobenega. Večina 
r i j  ^ ;V Pravkar končanega 8. razre- 
iiNrVtS odločila za nadaljnje šola- 

i pFT'h ir a n je  pa je, če bodo vsi tu- 
Jk VeiA®*’> ker je letos na šole izred- 
" .  navaL Kdor ne bo sprejet, 

e*el kje zaposliti.

R e š e t o

SLABE CESTE -  
DOBER VPLIV

Vpis posojila za obnovo in grad
njo cest v ribniški občini je že zdav
naj presegel načrtovano vsoto, zato 
so toliko bolj zanimivi podatki, ki 
smo jih dobili do 15. julija. Le-ti 
namreč kažejo, da zanimanje ob
čanov za vpis navzlic preseženi vsoti 
še ni upadlo, saj je doslej 2.334 
občanov vplačalo kar 4.228.040  
din, kar je za 20,4 odstotka več od 
postavljene vsote, ki je znašala 
3.510.881 din.

Ribničani se dobro zavedajo, 
kakšnega pomena je vsak kilometer 
nove asfaltirane ceste, še posebno pa 
to občutijo tisti, ki se vsakodnevno 
dodobra pretresejo na cesti med 
Sodražico in Loškim potokom.

prikazano dejansko materialno sta
nje v kolektivu.

Največ kritike je bilo na račun 
dela delegatov, ki sklepov, sprejetih 
na sestankih vodilnih teles, ne pre
našajo na širše kroge delavcev. 
Obenem pa so ugotovili, da so dele
gati premalokrat vabljeni na seje 
samoupravnih organov, kar seveda 
otežuje njihovo delo z bazo.

Vse navedene pomanjkljivosti in 
kritike z morebitnimi dopolnitvami 
bodo ocenili na sestankih delovnih 
enot organizacije in tako dali do
končno oceno.

B. B.

NIC
PROSTOVOLJCEV

Režijski odbor za gradnjo pret
vornika nad Ortnekom v ribniški ob
čini je poizkušal s prostovoljno de
lovno akcijo opraviti nekatera dela. 
Vendar na prostovoljno delo ni pri
šel noben domačin, ampak le ekipa 
vojakov. Kaže, da lepo in toplo vre
me domačini izkoriščajo za delo na 
polju in drugod.

A SFA L T  V GLOBELI
V Globeli pri Sodražici so pred 

kratkim odprli novo asfaltirano 
cesto, dolgo 1 km. Večino dela so 
opravili vaščani sami, prispevali so 
tudi denar, pomagala pa jim je kra 
jevna skupnost in nekatere delovne 
organizacije.

Vsekakor je to za vaščane Globeli 
pomembna pridobitev, predsednik 
krajevne skupnosti Ludvik Janež pa 
je otvoritev ceste označil kot 
dogodek stoletja tega malega kraja. 
Vedeti moramo, da so prebivalci 
Globeli pred kratkim odprli tudi 
nov vodovod, ki so ga prav tako 
sami zgradili, zato jim gre pohvala 
obenem pa so lahko za zgled marsi
kateri občini ali kraju.

K. O

OBVESTILO
DOPISNIKOM

Do nadaljnjega obvestila poši
ljajte vse članke, fotografije in 
druge prispevke na naslov „Do- 
lenjski list -  uredništvo, p.p. 33, 
68001 Novo mesto". To obve
stilo velja za dopisnike iz kočev
ske in ribniške občine, pa tudi 
za obe občinski skupščini ter 
delovne in druge organizacije, ki 
pošiljajo vabila za razne sestan
ke, proslave in druge prireditve.

„PRIREDILI"
2 2 0  KIL

Ob koncu šolskega leta so v 
črnomaljskem internatu stehtali 
vseh 64 gojencev. Internatska 
hrana je učencem in dijakom 
očitno šla v tek, saj so se v dob
rih devetih mesecih, kolikor 
traja šolsko leto, skupaj zredili 
za 220 kilogramov. „Rekord“ 
ima učenec 7. razreda, ki se je 
zredil kar za 11 kilogramov.

SAMO  
PRIGLASITEV  
JE PREMALO

Smo v sezoni raznih veselic in 
večkrat pride do zapletljajev, ker 
prireditelji pozabljajo, da je za 
vsako prireditev, kjer točijo  
alkoholne pijače in prodajajo 
jedila, potrebno najmanj 14 dni 
prej vložiti prošnjo za dovoljenje 
na oddelek za gospodarstvo. Na 
podlagi tega da soglasje veteri
narska in sanitarna inšpekcija. 
Seveda je prav tako potrebno 
nekaj dni prej prireditev prigla
siti upravnemu organu za 
notranje zadeve.

Za sindikat ni počitka
V vseh večjih delovnih kolek

tivih v črnomaljski občini so že 
zaključili javno razpravo o 
osnutku zakona o združenem 
delu. Okoli 70 odstotkov delov
nih ljudi v občini se je seznanilo 
z osnutkom, zlasti s tistimi po
glavji in členi, ki neposredno 
zadevajo njihovo problematiko.

„V večjih delovnih organizacijah 
je razprava stekla bolje kot v manj
ših," pravi predsednik občinskega 
sindikalnega sveta Rade Vrlinič. 
„Izkazalo se je, da je bilo v občini 
premalo osnutkov zakona, zato so

KMALU A SFA L T  OD  
ŠTREKLJEVCA DO  

V RTAČE
Pred kratkim so začeli dela za po

sodobitev ceste Vrtača-zStrekljevec. 
Cesta bo tekla v glavnem po stari 
trasi, manj pa bo ovinkov in strmih 
klancev; široka bo pet metrov. Po 
načrtih bi moral biti asfalt položen 
do konca julija, gotovo pa bo nared 
do srede avgusta. Nova cesta bo naj
več koristi prinesla vaščanom Sterk- 
ljevca in okoliških vasi, ki so zaradi 
slabe ceste zelo negodovali, pa tudi 
semiška Iskra si bo skrajšala pot do 
Jugorja. FRANC DERGANC

' i f e e -

jih pred razpravo nabavili toliko, da 
ga je imela vsaka skupina delavcev. 
Zlasti v pripravljalnem obdobju smo 
opažali, da hočejo .uvažati1 preda
vatelje, vendar smo se temu odločno 
uprli, saj bi to le razvodenilo raz
pravo."

Sindikat upa, da bo javna razpra
va v občini zaključena do 10. avgu
sta.

„Prejšnji torek je sindikalni svet 
skupaj s črnomaljskim združenjem 
obrtnikov sklical posvet o osnutku 
zakona. Povabili smo vse obrtnike in 
pri njih zaposlene. Vseh skupaj je 
okoli 200, prišlo pa jih je komaj 30, 
čeprav smo izbrali tiste teme, ki bi 
obrtnike morale še posebej zani
mati: politično izhodišče osnutka 
zakona, združevanje dela in sredstev 
v zasebni lastnini z družbenimi sred
stvi in delovna razmerja oziroma 
kolektivna pogodba. Dogovorili smo 
se, da bomo konec avgusta, po do
pustih, ponovno sklicali posvet. 
Takrat nameravamo tudi ustanoviti 
osnovno organizacijo sindikata za
poslenih pri zasebnikih in se pogo
voriti o vpisovanju javnega posojila 
za ceste, saj je ravno pri obrtnikih 
odziv precej slabši, kot smo priča
kovali."

A  B.

ČRNOMALJSKI
DROBIR

KOPALNI AVTOBUS -  Viator, 
tozd Črnomelj, je v poletni sezoni 
dobro poskrbel za kopanja željne 
Belokranjce. Vsako soboto in ne
deljo pelje v Selce „kopalni avto
bus". Iz Metlike je odhod ob 5. uri, 
iz Črnomlja ob 5.20 in z Vinice ob
5.45. Ob 8. uri prispe avtobus v 
Selce in potniki se lahko kar 10 ur 
namakajo v morja Povratna vozov
nica stane iz Metlike 75 dinarjev, iz 
Črnomlja 70 in z Vinice 65 din; 
otroci od 4. do 10. leta imajo 30 
odst. popusta.

Poskrbljeno je tudi za tiste, ki jim 
je morje predaleč; vsako soboto in 
nedeljo se lahko iz Črnomlja z avto
busom ob 9. uri ali 12.30 odpeljejo 
do Podzemlja, povratek pa je ob 13. 
in 18.15. Na Vinico se lahko kopalci 
odpravijo z rednimi avtobusi, po
vratek pa je ob sobotah ob 18.15, 
ob nedeljah pa ob 20. uri. '

KMALU NOV ASFALT -  Prve „posledice“ javnega posojila za 
ceste so v črnomaljski občini že vidne. Pred dnevi je novomeško 
cestno podjetje zače o dela na cesti od Črnomlja proti Kanižarici; 
cesta bo dobila novo asfaltno prevleko pa tudi širša bo.

Metliški poletni dremež
Kolektivni dopusti so izpraznili tovarne, zamrlo je tudi 
polit ično , kulturno in športno življenje — Metlika je turi- 

stič n o  le prehodno mesto________________

na delavcev se je odločila za 
kolektivni dopust.

Julij in avgust sta mirna 
meseca. Sestanki so za nekaj 
časa zginili z dnevnega reda, 
kulturnih in športnih prireditev 
ni, a tudi stroji v delovnih orga
nizacijah so utihnili, kajti veči-

PREMALO PROSTORA  
V VRTCU

Letos so morali zaradi po
manjkanja prostora zavrniti 14 
prošenj za otroško varstvo, ker 
lahko vrtec sprejme le 150 
otrok. Srednjeročni občinski 
plan načrtuje do leta 1980 iz
gradnjo tretje faze otroškega 
vrtca; takrat bo vrtec lahko spre
jel 200 otrok. Predračunska 
vrednost te gradnje -  dobili naj 
bi tudi tri nove igralnice -  je 5 
milijonov dinarjev. Do konca 
planskega obdobja naj bi v vseh 
večjih krajevnih skupnostih 
organizirali varstvo, in vzgojo 
otrok; za izvajanje tega progra
ma bo zadolžena skupina 
družbeno-strokovnih delavcev.

metliški tednik
NI PRIČAKOVATI, da bi se juli

ja in avgusta dogajalo kaj presenetlji
vega na turističnem, športnem in 
kulturnem področju. Najbolj vroča 
meseca sta najbolj dolgočasna in 
najmanj razgibana. Vse se osredo
toči na kopanje v Kolpi, na pivo 
pred hotelom in na lizanje Murnove
ga sladoleda. Jeknil je celo ključ 
vhodnih vrat kino dvorane. Tako bo 
do jeseni, ko bo enoličnost razblinil 
kak omembe vredni dogodek.

PRED LETI JE BILO videti ob 
Kolpi veliko platnenih streh. Priha
jali so taborniki iz različnih krajev 
Slovenije in so s pesmijo in kresi 
vdahnili mestu svoj pečat Zadnje 
čase je tega vse manj. Morda tudi 
zato, ker taborniška organizacija, ki 
bi lahko navezovala stike z drugimi, 
v občini ne obstaja. Ni slišati, da za
voljo tega kdo prebedi vročo polet
no noč.

V Metliki je živahneje kot na
vadno: kača avtomobilov se vije 
proti Karlovcu in dalje na 
moije, niso pa redki tujci, ki se 
ustavijo v mestu, da se okrepča
jo za nadaljevanje poti. Radi 
posežejo po odojčkih, ki se vrte 
na električnih pekačih od Ju- 
goija do Vinice pa še na hrvat- 
ski strani, hvalijo dobra vina iz 
vinske kleti in lepoto pokrajine. 
Domači ljudje pa se namakajo 
na kopališču v Metliki, kjer 
dobi človek v restavraciji kaj za 
pod zob, na Primostku, v Grib
ljah, v Podzemlju in na Vinici, 
ki postaja vse bolj priljubljen 
camp.

Kaj „pretresljivejšega“ se ne 
zgodi in velikokrat je tako, da 
pride večer in z njim dolg čas, 
kajti glasbe za ples ni nikjer niti 
ob sobotah, kino podjetje je 
prekinilo s filmskimi predsta
vami, a se zavoljo tega nihče ne 
razbuija. Večina ljudi poseda 
po terasah, srka pijačo ali gleda 
poletni televizijski program.

Letos se je veliko delovnih 
ljudi odločilo, da prežive 
dopust kje ob moiju. Delavci 
Beti si nabirajo moči v svojem 
počitniškem domu v Seči pri 
Portorožu. Dom bo zaseden vso 
sezono.

Vendar ne počivajo vsi, ki so 
na dopustu. Nemalo je takšnih, 
ki izkoristijo proste dni za do
graditev hiše, za kopanje kanali
zacije ali za kaj podobnega. Na 
delo se bodo vrnili utrujeni, 
toda drugače najbrž ne gre, 
kajti le z odrekanjem jim bo 
uspelo zgraditi si lasten dom.

Ko bo minilo vroče poletje, 
se bo življenje vrnilo na stare 
tire in tako tudi vsakdanje delo, 
skrbi in težave.

T. G.

SPREHOD  
PO METLIKI

SVETLOBNI NAPIS za hotel Be
la krajina je že lep čas pokvarjen. 
Od vsega napisa gorita samo črki 
HO, pa se ljudje takole v šali sprašu
jejo, če ni HO prislov smeha, name
njenega postrežbi, cenam ali še če
mu drugemu. Napaka sicer ni vredna 
omembe, toda po majhnih stvareh 
se pozna, kakšni smo, ko gre za kaj 
večjega.

SE SREČA JE, da so zdaj poleti 
noči jasne in svetle. Edinole Lunina 
svetloba skrbi, da prebivalci Brega 
revolucije ne tavajo po temi in da si 
ne polomijo okončin, ko stopajo po 
zanemarjenih stopnicah, ki vodijo 
na Cesto bratstva in enotnosti. Če se 
že prebivalci hudujejo nad temo, pa 
je zelo dobrodošla mačkam, ki jih je 
tu pravo mnoštvo.

OKOLICA NOVIH BLOKOV je 
posuta z debelim gramozom, ki ni 
niti lep, a še manj primeren za hojo. 
Prebivalci se radi pošalijo, da dobi v 
bloku stanovanje le tisti, ki je včla
njen v Planinsko društvo. Sicer pa že 
dolgo obljubljajo asfalt, toda od 
obljub do dejanj je le prevelik ko
rak. Malo zelenila in rož bi prispe
valo k lepemu videzu novega naselja, 
toda okrasno cvetje ne poganja iz 
kamenja.

NOVI VETROVI SO ZAPIHALI 
v hotelu „Bela krajina". Že na prvi 
pogled je opaziti več reda, a tudi po
strežba je stoodstotno boljša. Veliko 
pohval pa dobijo tudi kuharice, saj 
pripravijo okusno hrano. Gotovo bo 
vse to prineslo večji obisk gostov, ki 
ob večerih radi posedajo na terasi, 
kjer opazujejo ples vešč okrog ulič
nih svetilk.

NEKATERI ŠOFERJI uprizarjajo 
prave dirke po mestnih ulicah. Se 
posebno cvilijo gume pred bifejem 
in hotelom, ker je tamkaj največ 
ljudi, šoferji -  dirkači pa ljubijo 
občudovanje gledalcev. Gotovo pri
čakujejo burne aplavze, a so na
mesto tega deležni grdih pogledov in 
zgražanja, kajti z divjanjem ogrožajo 
sebe, in kar je še pomembnejše -  
druge. Kot bo enkrat počilo, bo 
morda le red.

VSE VEČ LJUDI si gasi žejo s 
točenim pivom. V Metliki ga lahko 
dobite v gostišču Na Dragah in v

fostilni Mežnaršič na Mestnem trgu. 
icer pa ljudje v tej vročini radi pi

jejo tudi brizgance, sokove in deit, 
coca colo z rumom in tonic z vinja
kom.

metliški tednik
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PROSTA DELOVNA MESTA!
Z avod za izobraževanje kadrov in p ro d u k tivn ost dela,
N ovo  m esto ,
U lica ta lcev  3/11

R A Z P I S U J E  

prosta delovna mesta za učitelje na tehniški šoli:

1. UČITELJ predm etov strojništva, dipl. strojni 
inženir

2. UČITELJ samoupravljanja s temelji marksiz
ma, dipl. sociolog

3. UČITELJ telesne vzgoje, profesor

Razpis velja d o  zasedbe d elovn ih  m est.

O BREZ KOPALK GRESTE 
LAHKO NA DOPUST -  
BREZ SUPERPIPA NIKAR!

O 64  strani križank, 
ugank, zanim ivega in 
šaljivega branja!

O Č e nam akate n o g e  
v morju ali lavorju -  v 
roki naj bo SUPERPIP!

O SUPERPIP vas ča k a  pri 
prodajalcih ča so p i
sov!

ŠTIPENDIJE
ŠTIPENDIJE
IZ Z D R U Ž E N IH  SR E D ST E V  OBČINE Č R N O 
MELJ IN OBČINE METLIKA

Sk up ni kom isiji pod p isn ic  sam oupravnega sporazum a o  
štipendiranju u čen cev  in štu d en to v  o b č in e  ČR N O M ELJ in 
o b č in e  M ETLIK A

RAZPISUJETA ŠTIPENDIJE IZ Z D R U Ž E N IH  

SR E D ST E V  za šolsko leto  1 9 7 6 / 7 7

Štipend ija  sklada združen ih  sredstev je nam enjena tistim  
u č e n c em  in štu d e n to m , ki n iso  m ogli d ob iti kadrovske šti
pendije v O ZD, T O Z D , SIS in drugih d elovn ih  organizacijah. 
Prošnji, izp oln jen i na obr. DZS 1 ,6 5 , je treba priložiti:
1. overjen  prepis ali fo to k o p ijo  zadnjega šo lsk ega  sp r iče 

vala, o z irom a p o trd ilo  o  opravljen ih  izp itih ,
2 . p o trd ilo  o  vpisu v šo lo  ali frek ven tacijsko  p o trd ilo ,
3 . p o trd ilo  o  prem oženjsk em  stanju in številu  družinsk ih  

č la n o v ,
4 . p o trd ilo  o  višini o trošk ega  d o d atk a  za  prosilca  o z . izja

vo , da ga ne prejem a,
5 . od go v o re  tem eljn ih  organizacij združen ega  dela  in dru

gih , da je  bila kandidatu  kadrovska štipend ija  o d k lo n je 
na.

Za so c ia ln o  štip en d ijo  (razliko) iz združen ih  sredstev lahko  
zaprosijo  tisti u č e n c i in štu d en ti, ki jim  kadrovska štipendija  
in d o h o d k i na družinskega č la n a  ne presegajo cen zu sa  živ
ljenjskih strošk ov , d o lo č en eg a  s sam oupravnim  sporazum om  
o  štipend iranju .
Za vse u č e n c e  in štu d en te  od sto p i k o m p le tn o  d o k u m en ta 
cijo  štip en d ito r , pri katerem  kandidat prejem a kadrovsko  
štip en d ijo , lahko pa v lo g o  predloži tud i kandidat sam .
R ok prijave: za u č e n c e  d o  3 0 . 9 . 1 9 7 6 , za š tu d en te  d o  3 1 .  
10. 1 9 7 6 .
V loge , prispele  p o  p o tek u  roka, b o m o  obravnavali p o  1 . 2 .  
1 9 7 7  in z veljavn ostjo  o d  tega datum a dalje.
Prošnje naj pošljejo  kandidati:
iz o b č in e  Č rnom elj: S k u p šč in i o b č in e  Č rnom elj — K adrov
ska služba
iz o b č in e  M etlika: S k u p ščin i o b č in e  M etlika — Kadrovska 
služba

POTROŠNIKI -  POZOR!

DOLENJCI!
ALI ZE VESTE, DA IMATE SVO J B RZO VLAK  
ZA LJUBLJANO? RES NI PRAVI BRZEC, KER  
BOSTE PLAČALI V O ZNO  CENO SAM O ZA POT
NIŠKI V LA K , V E N D A R  SE S  TEM VLAKOM PO
TUJE HITRO IN U DO BNO , KOT ŠE NIKOLI 
PREJ!
Ta vlak v ozi vsak dan (razen o b  so b o ta h , nedeljah in prazni
k ih ), ter  o d p elje  iz M etlike o b  5 .3 2  uri, iz Črnom lja o b  5 .4 9  
uri, iz N ovega m esta  o b  6 .4 4  uri, v Ljubljano pa prispe že  ob  
8 .0 5  uri. V lak im a p o stan ek  m ed M etlik o  in N ovim  m estom  
na vsaki postaji, o d  N ovega m esta  d o  Ljubljane pa se ustavi 
sam o v Mirni p eč i in T rebnjem .
V  Ljubljani im ate ze lo  u god n e zv ez e  s K oprom , Piranom  in 
R eko.
IZKORISTITE PR ILO ŽN O ST PREDVSEM  ZA PO
TO VANJE PO OPRAVKIH V LJUBLJANI!!!

ZG -  ZTP LJUBLJANA  
Prometna sekcija 

Novo mesto

dolenjka
T rgovsko pod jetje  „D olen jk a"  je na željo  p o trošn ik ov  spre
m en ilo  obratovaln i čas v prodajalni „B ršljin", K olodvorska  
št. 2 . Prodajalna je  o d  1 5 . 7 . 1 9 7 6  dalje odprta  neprek injeno  
o d  7 . d o  19 . ure, razen v so b o to , k o  je prodajalna odp rta  od  
7. d o  12 . ure.

„ D olen jk in a"  prodajalna v Bršljinu nudi p otrošn ik om :

— elek tro in sta lacijsk i m aterial,
— v o d o v o d n i m aterial,
— m otorn a  kolesa , rezervne dele  za  oseb n e  av to m o b ile ,  

kolesa  ter  m otprna  vozila ,
— te h n ič n o  blago (razni stroji in gospodinjsk i aparati),
— gradbeni m aterial (cem en t, o p ek a , b e to n sk o  že lez o ,  

stavb no p o h ištv o , k eram ičn e  p lo šč ic e  in o sta lo ).

Na željo  p o tro šn ik o v  blago d ostav ljam o na d om .

Prodajalna nudi p o tro šn ik o m  za nakup gradbenega m ateriala  
potrošn išk i kred it v višini 3 0 .0 0 0  d in  z 10  % p o lo g o m .
Za ob isk  se p r ip oročam o!

T rgovsko p od jetje  „D olen jka"  
N ovo m esto

PROSTA DELOVNA MESTA!
NO V O TEH N A ",

trg. p od jetje  na d eb e lo  in drobn o  
N ovo m esto ,

o b i a v l j a  prosti delovni mesti

AVTO M EH ANIK O V  
za Avtom obilski servis Novo mesto

Kandidati m orajo izpolnjevati naslednje pogoje:
KV avtom eh anik
1 le to  d e lovn ih  izkušenj pri popravljanju avtom ob ilov  
znam ke Z A S T A V A -F IA T  
P oskusno d e lo  2 m eseca

zdravilišče 
Čaledhe 
lopUoe

Prijave sprejem a sp lošn i sek tor podjetja 10  dni p o  objavi na 
naslov: „N O V O T E H N A " , N ovo m esto . Glavni trg 11.©

ca
c =
a >

lip bled
lesna industrija

novo

O )

64260  bled ljubljanska c 32 
telelon 064 77384 . trgovina 77944 
telegram lip bled tetex: 34 525 yu lipex

O m e n ile
mm vtiina Širina debelina

c o

miza 8*0 737 55
ktop 820 487 55 1
polica 820 487 • 55 I
klop prosta 820 487 55
dekorativni
element 820 387,487. 587 55

Navedene mere veljajo za elemente v zloženem stanju.

M ik o  g a r n i t u r e  la h k o  k u p i t e  v  n a s le d n j ih  p o s lo 
v a ln ic a h :

LIP B le d  n a  R e č ic i  •  LIP B le d  n a  z a g r e b š k e m  v e 
le s e j m u  •  S L O V E N IJ A L E S  — K ranj •  G L O B U S  
— K ranj •  M E R C A T O R  — V r h n ik a  •  N A P R E '  
D E ‘K — D o m ž a le  •  Z A R J A  —  J e s e n i c e  e  L E S 
N IN A  — L ju b lja n a  •  L E S N IN A  — M a r ib o r  •  
L E S N IN A  — M u r sk a  S o b o t a  •  M E T A L K A  — 
L ju b lja n a  •  S L O V E N IJ A L E S  — M a r ib o r MIKO SISTEM GARNITURI MONTIRAMO HITRO 

IN ENOSTAVNO



STAVBNA ZEMLJIŠČA V METLIKI
Na podlagi 11. in 12. č l.  zakona o  urejanju in oddajanju  

stavbnega zem ljišča  (Ur. list S R S  št. 4 2 / 6 6  in 2 0 /7 1 )  ter 14. 
in 15. č l. od lok a  o  urejanju in oddajanju stavbnega zem ljišča  
na o b m o čju  o b č in e  M etlika (Sk up ščin sk i D olenjsk i list št. 
2 4 /7 3 )

razpisuje

T ransportno gradbeno pod jetje  „TG P" M etlika p o  sklepu  
kom isije za oddajo stavbnih zem ljišč  pri izvršnem svetu O bS  
M etlika z dne 16. 7. 1 9 7 6

JAVNI NATEČAJ
za oddajo  d e ln o  urejenega stavbnega zem ljišča  za gradnjo 16  
individualnih stanovanjsk ih  hiš po zazidalnem  načrtu  za 
o b m o čje  zazidalnega o to k a  „Zvirkov vrh", ki obsega o b m o č 
je m ed V inogradn iško c e s to  — P otjo  na V ese lico  in m ejo  
naselja Svržaki na naslednjih parcelah v k. o . M etlika:
— pare. št. 2 0 0 4 /1 2  njiva v ve likosti 1 5 4  m 2, št. 2 0 1 9 /8  

njiva v velikosti 8 0  m 2, št. 2 0 1 9 / 9  njiva v velikosti 25  
m 2, pare. št. 2 0 8 6 / 3  pašnik v velikosti 2 6 0  m 2 in pare. 
št. 4 1 3 2 / 7  p o t v ve likosti 3 4  m 2 (lokacija št. 3);

— pare. št. 2 0 0 4 / 8  njiva v velikosti 4 6 2  m 2 (lokacija št. 5);
— pare. št. 2 0 0 5 / 8  njiva v velikosti 3 4 6  m 2 in pare. št. 

2 0 0 4 /1 0  njiva v ve likosti 3 2 7  m 2 (lokacija št. 6);
— pare. št. 2 0 0 5 /7  njiva v velikosti 2 9 9  m 2 in pare. št. 

2 0 0 4 /9  njiva v velikosti 2 0 9  m 2 (lokacija št. 7);
— pare. št. 2 0 0 5 / 6  njiva v ve likosti 6 2  m 2 in pare. št. 

2 0 0 4 / 6  njiva v ve likosti 3 0 6  m 2 (lokacija št. 8);
— pare. št. 2 0 0 4 / 5  njiva v velikosti 4 7 3  m 2 (lokacija št. 9);
— pare. št. 2 0 0 5 /1  njiva v velikosti 3 9 2  m 2 in pare. št. 

2 0 0 4 /3  njiva v ve lik osti 2 7 3  m 2  (lokacija št. 10);
— pare. št. 2 0 0 9 /1  njiva v ve likosti 701 m 2 in pare. št.

2 0 0 5 /2  njiva v velikosti 2 8 2  m 2  (lokacija št. 11);
— pare. št. 2 0 0 0 / 4  vinograd v velikosti 4 5 5  m 2 (lokacija št.

15);
— pare. št. 2 0 0 0 / 3  vinograd v velikosti 5 4 9  m 2 (lokacija št.

16);
— pare. št. 2 0 0 3 / 8  njiva v ve likosti 1 2 5  m 2  in pare. št. 

2 0 9 4 / 5  njiva v velikosti 4 6 4  m 2 (lokacija št. 2 1 );
— pare. št. 2 0 0 3 / 9  njiva v velikosti 70  m 2 in pare. 

2 0 9 4 / 4  njiva v ve likosti 4 1 7  m 2 (lokacija št. 2 2 );
— pare. št. 2 0 0 3 /1  njiva v velikosti 5 0 3  m 2 in pare

2 0 0 1 /1  njiva v ve likosti 87  m 2  (lokacija št. 24);
— pare. št. 2 0 0 1 /2  njiva v velikosti 166  m 2 ih pare

2 0 0 3 /2  njiva v ve likosti 3 1 0  m 2  (lokacija št. 25);
— pare. št. 2 0 0 1 / 4  njiva v velikosti 2 5 4  m 2 in pare. št. 

2 0 0 3 /3  njiva v ve likosti 2 0 6  m 2 (lokacija št. 2 6 );
— pare. št. 2 0 0 1 / 5  njiva v velikosti 2 4 0  m 2, št. 2 0 0 3 / 4  

njiva v velikosti 167  m 2 in pare. št. 1 9 9 7 /5  njiva v ve li
kosti 112  m 2  (lokacija št. 2 7 ) .

Za pare. št. 2 0 0 4 / 7  njiva v velikosti 5 2 2  m 2 in pare. št. 
2 0 1 9 /5  njiva v ve lik osti 5 4  m 2 (lokacija št. 4 )  je uveljavljena 
zakon ita  prednostna pravica in ni predm et natečaja . Pred
nostn i u p ra v ič en ec jjla č a  izk licn o  c en o  kom unalne ureditve  
za to  lokacijo  v znesku  8 6 .2 8 7 ,9 5  din.

št.

št.

št.

POGOJI N A T E Č A JA :

1. Izklicna cen a  strošk ov  kom u nalne ureditve (priprava in 
urejanje) za e n o  lokacijo  znaša 8 6 .2 8 7 ,9 5  din.

2 . O dškodn ina za uporab o stavbnega zem ljišča  znaša 2 4 ,3 0  
din  za 1 m 2. Poleg te  od šk o d n in e  p lača  najugodnejši 
pon ud nik  tudi prispevek za sprem em b o nam em bnosti 
zem ljišča  p o  zakonu  o  km etijskih  zem ljiščih  in o d lok u .

3 . O dšk od n in o  za zem ljišče  in strošk e  kom u nalne ureditve  
m ora p lačati najugodnejši pon ud nik  takoj ob  podpisu  
p ogod b e o  oddaji in ureditvi stavbnega zem ljišča .

4 . V stroške k om u nalne  ureditve je zajeta izgradnja c es tn e 
ga om režja v m akadam ski izvedbi, izgradnja kanalizacije, 
vodovod a in e lek trik e, vse brez prik ljučkov , katere fi
nancirajo investitorji v sk ladu s pogoji, ki jjh b o d o  p o sta 
vile pristojne k om u nalne  in druge organizacije.

5. Najugodnejši pon ud nik i b o d o  lahko pričeli graditi pred
v idene o b jek te  takoj, ko si uredijo še vso o sta lo  d o k u 
m entacijo  za graditev.

6. Na parcelah, ki se oddajajo, b o  m o žn o  ob v ezn o  zgraditi 
le takšne stanovanjske h iše, k o t so  d o lo č e n e  z zazidalnim  
načrtom  in u strezn o  lokacijsko dok um entacijo .

7 . Najugodnejši pon ud nik  m ora p r ičeti gradnjo stanovanj
ske hiše v enem  letu ter jo  dograditi vsaj d o  tretje gradbe
ne faze  v roku petih  let p o  podpisu  p ogo d b e  o  oddaji in 
ureditvi stavbnega zem ljišča , ker m u bo sicer zem ljišče  
o d v zeto  in d od eljen o  drugem u investitorju proti p o 
vrnitvi koristn ih  gradbenih stroškov.

8 . V arščina, ki jo m ora p lačati pon u d n ik  hkrati s p o n u d b o , 
znaša 5 .0 0 0 ,0 0  din in jo m ora pon ud nik  nakazati na 
račun; 5 2 1 1 0 -6 0 1 -1 4 0 3 4  (Sredstva za pripravo in k om u 
nalno ureditev gradbenih zem ljišč  pri T ransportno grad
benem  podjetju  ,,TG P" M etlika). Izkazilo o  vplačilu  
varščine m ora biti p r ilo žen o  pon ud bi.

9. Prom etni davek o d  n eprem ičn in , kakor tudi vse osta le  
stroške v zvezi z zem ljiškok njižn im  prenosom  oddanega  
zem ljišča  p lača  najugodnejši pon ud nik .

10. Predm et natečaja  so  stroški kom unalnp ureditve (pripra
va in urejanje) stavbnega zem ljišča .

11. Rok za d osta v o  pon u d b  je vk lju čn o  15. dan p o  uradni 
objavi v S k u p ščin sk em  D olenjskem  listu.

12. Odpiranje p on u d b  b o  19. dan p o  objavi ob  7. uri v pro
storih T ransportno gradbenega podjetja „TGP" M etlika, 
TO Z D  K om unaln o  gospodarstvo, kjer so lahko n avzoči  
tudi vlagatelji p on u d b .

13. P onudbe m orajo biti v zap ečaten ih  ovojn icah  ter o zn a 
č e n e  z o zn a k o  „JA V N I N A T E Č A J ZA ST A V B N O  
ZEM LJIŠČE". P onudbe p ošljite  na naslov: T ransportno  
gradbeno pod jetje  „TG P", M etlika, Cesta X V . brigade št. 
2 .

14. Vsa d ok um entacija  in osta li pogoji natečaja ter form u 
larji za p o n u d b o  so  in teresen tom  na razpolago pri Trans
po rtn o  gradbenem  podjetju „TG P" M etlika, TOZD  
K om unalno gospodarstvo.

T ransportno gradbeno podjetje  
„TGP" M ETLIK A

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

4.000 do 
100.000 Kcal/h

TOPLI MONTAŽNI DIMNIK 
Z GIBLJIVO KISLOODPORNO 
OGNJESTALNO SAM OTNO 
CEVJO

NOVO!z
O<o

INFORMACIJE —  STROKOVNI NASVETI:

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

Zo
<o
zo<o

o
<o
zo<o

KMETJE, POZOR!

L O V SK A  D R U Ž IN A  DOL. 
TOPLICE ob vešča  vse im et
nike k m ečk ih  kultur, na ka- ' 
terih povzroča  divjad šk odo, 
naj šk od o  p ism eno  prijavijo 
na naslov: L O V SK A  D R U 
Ž I N A  TO PLICE, 6 8 3 5 0  
Dol. T op lice . U stnih prijav 
Lovska družina ne bo u p o 
števala.

UO LD Dol. T op lice

iOAON iOAON iOAON iOAON iOAON iOAON IOAON iOAON

PROSTA DELOVNA MESTA!
Razpisna komisija 
„NO VO TEH NE",  
trg. podjetja na debelo  in drobno.
N ovo mesto, Glavni trg 11,

razpisuje prosto  d e lo v n o  m esto

VODJE FIN A N C N O -R A C U N SK E G A  SEK
TORJA  
(ni reelekcija)

K andidat mora poleg sp lošn ih  izpolnjevati še naslednje p o 
goje:
— višja ali srednja izobrazba ek o n o m sk e  sm eri in 5  o z . 10  

let d e lo v n ih  izkušenj na pod ročju  finančnega  p o s lo 
vanja,

— m o ra ln o -p o litičn e  vrline in strokovn e ter organizacijske  
sp osob n osti.

O obsegu dela in osebn ih  d o h o d k ih  d o b ijo  kandidati in for
m acije v upravi podjetja.
P onudbe z d ok azili o  izpolnjevanju razpisnih pogojev  morajo  
kandidati poslati razpisni kom isiji v 10 d n eh  po objavi raz
pisa na naslov podjetja.

M ETALNA MARIBOR
-  TOZD T O V A R N A  G RADBENE OPREME  
SENOVO, n. sol. o.

o b j a v l j a  prosto  d e lo v n o  m esto

VO DJA KONTROLE KVALITETE

Pogoji za sprejem : visoka izobrazba strojne sm eri, 5  let d e 
lovnih  izkušenj, o d  tega 2 leti v stroki.

O sebni d o h o d ek  p o  d o lo č ilih  sam oupravnega sporazum a o 
delitvi d oh od k a  in osebn ih  d o h o d k o v  M ETALNE.
Pism ene prijave pošljite  v roku 12  dni na naslov: M ETALNA
-  TO ZD TG O  SE N O V O , n. sol. o .,  6 8 2 8 1  SE N O V O

ZVEZA  Z D R U Ž E N J ŠO FERJEV IN AVTO M E
HANIKOV SR SLOVENIJE  
in
ZVEZA  D R U ŠTEV  AVTOM EHANIKOV IN ŠO 
FERJEV ALZACIJE IN LORENE FRANCIJA

\

so 14. julija 1 9 7 6 ,  to  je na dan francoskega nacio
nalnega praznika, slovesno podpisali naslednji spora
zum:
Obe zvezi društev se bosta zavzemali na svojih pod
ročjih
— za gojenje duha tovarištva in vzajemnega spo

štovanja med udeleženci v cestnem  prometu,
— za p o m o č  č lan om  društev obeh zvez društev v 

okviru svojih m ožnosti,  ki bi jo potrebovali za
radi prometnih nesreč ali tehničn ih  težav na 
cestah,

— za o b d o b n o  izmenjavo izkušenj o cestnopro
metnih zadevah v obeh  državah.

Obe zvezi društev obljubljata, da si bosta prizadevali 
o sred otočen o  delovati za izboljšanje življenjskih in 
delovnih pogojev voznikov.
Sporazumljeno na dan, ki naj se pomni, 13. julija 
1976 ,
V Ljubljani, Jugoslavija.

Za zvezo ZŠAM, SR Slovenije:
Tajnik: 

Stane Zerovnik, I. r. 
Predsednik: 

Milan ing. Svetek, I. r. 
Za zvezo društev mehanikov in šoferjev pokrajine  
Alzacije in Lorene, Francija

Tajnik: 
Gilbert Schaal, I. r.

Predsednik: 
Piere Metzger, I. r.

ŠTIPENDIJE
OZD Konfekcija  
„ LISCA"
Sevnica

r a z p i s u j e  naslednje štipendije:

-  3 NA EKONOMSKI SREDNJI ŠOLI
-  1 NA ADM INISTRATIVNI SREDNJI ŠOLI
-  1 NA VEKŠ (FIN. ALI RAČ. S M E R - I .  ALI

II. STOP.)
-  1 NA VEKŠ (N O TRANJA TR G O V IN A  -  I.

STOP.)
-  1 NA VISOKI TEHNIČNI ŠOLI (KONFEK

CIJSKA SMER -  I. STOP.)
-  1 N A  AKADEMIJI ZA LIK. UMETNOST

(K R E A T O R -  I. STOP.)

V išino  štipend ije  d o lo č a  sam oupravni sporazum  o štipend i
ranju.
Prednost pri dod elitv i štipend ije im ajo kandidati z boljšim i 
ocen am i in višjim i letn ik i.
Prijave na obrazcu DZS št. 1 ,65  dostav ite  v 3 0  dneh po  
objavi na naslov: K onfekcija „ LISCA" Sevnica, kadrovski 
od d elek , 6 8 2 9 0  Sevnica.

LICITACIJA!
J N L E S "
RIBNICA,
INDUSTRIJA ST A V B N E G A  POHIŠTVA,
TOZD RIBNICA

r a z p i s u j e
javno prodajo osn ovn ih  sredstev,
ki bo v torek , 2 7 . VII.  1 9 7 6 , v prostorih  to zd a  Ribnica — 
delovna en o ta  Dolenja vas. P ričetek  ob  9. uri.
Naprodaj b o d o  naslednja osn ovna sredstva:

1. Dozirna naprava „A R A G "
2. Visokoturni rezkar „Z ičn ica"  z e lektrom otor

jem 2 -4 6 0 6 ,  4  kw
3. Elektrostroj za vdolbljenje „Verus"
4. Elektrostroj za vdolbljenje ,,Verus"
5. Brusilni stroj za brušenje nožev  „Z ičn ica"  z 

elektromotorjem
,6. Podajalni strojček „Z ičn ica"  z e lektrom otor

jem
7. Podajalni strojček „Z ičn ica"  z e lektrom otor

jem
8. Zidni rezkar z elektrom otorjem  3 ,7  kw RK
9. Centralna kurjava „Termogen", kom plet z 

elektromotorjem in gorilnikom
10. Gumi voz

Interesenti m orajo pred p r iče tk o m  licitacije p o lo ž it i kavcijo  
v višini 5 % izk licne cen e, ki bo d o lo č en a  pred licitacijo .

O dbor za  kadre
BELOKRANJSKEGA G R A D B E N E G A  PODJETJA  
B E G  R A D , Č R N O M E L J

o b j a v l j a
naslednji p rosti delovni mesti:

1) N A B A V N E G A  REFER EN TA
Poleg sp lošn ih  pogojev se zahteva še ekonom ska srednja 
šola in 2 leti d elovn ih  izkušenj v blagovnem  prom etu  ali 
gradbena teh n ičn a  šola in 3  leta d elovn ih  izkušenj v 
blagovnem  prom etu ,

2) R EFER EN TA  ZA PLAN IN ANALIZE
Poleg sp lošn ih  pogojev se zahteva še  visoka ali višja šo la  
ek o n o m sk e  stroke in nekaj let d e lo v n ih  izkušenj v 
stroki.

Prošnje sprejema odbor za kadre 15 dn i po  objavi oglasa.

St. 30 (1409) -  22. julija 1976 DOLENJSKI LIST



M
t e d e n s k e
Četrtek, 22. julija -  Dan vstaje 
Petek, 23. julija -  Brigita 
Sobota, 24. julija -  Kristina 
Nedelja, 25. julija — Jakob 
Ponedeljek, 26. julija -  Ana 
Torek, 27. julija -  Gorazd 
Sreda, 28. julija — Nevenka 
Četrtek, 29. julija — Marta

LUNINE MENE

27. julija ob 2.38 uri -  mlaj

m
KRŠKO: 24. in 25. 7. ameriški 

film Kechil. 28. 7. francoski film 
Vlak.

im lil

NOVO MESTO -  KINO KRKA: 
Od 23. do 25. 7. ameriški barvni 
film Obračun pri O. K. Koralu. 26. 
in 27. 7. danski barvni film Mazurka 
v postelji. 28. in 29. 7. ameriški 
barvni film Ognjeviti Marfi.

RIBNICA: 24. in 25. 7. ameriški 
barvni film Mož, ki je ljubil Cat. 
Dancing.

SEVNICA: 24. in 25. 7. ameriški 
film Strahota zore.

ŠENTJERNEJ: 24. in 25. 7. film 
Vdova Couderc.

TREBNJE: 24. in 25. 7. ameriški 
avanturistični barvni film Plamen ir 
strela.

Q £
S L U Ž B O  D O B I

SPREJMEM VAJEN CA-pleskarja, 
stanovanje v hiši. Pleskarstvo 
Martin Cvelbar, Cesta herojev 19, 
Novo mesto.

IŠČEM FANTA ALI STAREJŠEGA
- MOŠKEGA,1 ki bi oskrboval 

konje. Iščem tudi dekle, šole pro-. 
sto, za pom oč v gospodinjstvu in 
bifeju. Vsa oskrba v hiši. Rezi 
Šinkovec, Visoko 1, 64220
Škofja Loka.

FRIZERSKO VAJENKO sprejme 
Česalni salon Ivica Papac, Bre
žice.

SPREJMEM VAJENCE IN DE
LAVCE ZA PRIUČITEV. Sliko- 
pleskarstvo Tomazin, Trdinova 
20, Novo mesto, telefon 21-508.

SPREJMEMO natakarico (lahko 
začetnica). Stanovanje in hrana 
preskrbljena, delo izmenično, 
ostalo po d govoru. Gostilna 
Urbanč, Krško, Cesta krških žrtev 
85.

ZAPOSLIMO mlado -  tudi kmečko 
dekle, ki ima veselje do strežbe v 
gostinstvu. Vsa oskrba in stano
vanje v hiši, plača po dogovoru. 
Gostilna „Benedik“ Kranj, Stra
žišče.

S T A N O V A N J A

V OPREMLJENO SOBO vzamem 
sostanovalca. Naslov v upravi lista 
(2 178 /76).

MLADA DRUŽINA IŠČE dvo
sobno stanovanje ali vzame hišo v 
najem v Novem mestu ali bližnji 
okolici. Interesenti naj puste na
slov v upravi lista pod šifro „Sta- 
novanje".

MOŽ IN ŽENA iščeta enosobno 
stanovanje v Novem mestu ali 
bližnji okolici. Naslov v upravi 
lista (2 157 /76).

ODDAM enosobno stanovanje s po
sebnim vhodom. Naslov v upravi 
lista (2159 /76).

ODDAM sobo. Vončina, Regerča 
vas 27, Novo mesto.

V NOVOZGRAJENI HIŠI v Metliki 
oddam v najem 2 samski sobi, 
opremljeni z osnovnim pohi
štvom, poseben vhod, centralna 
kurjava, kompleten WC. Prijave 
pošljite na upravo lista pod šifro 
„Ugodna priložnost".

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM MOPED TLS -  14, malo 
rabljen, registriran. Edo Kolenc, 
Mirna peč 86.

PO UGODNI ceni prodam 6-tonski 
tovornjak BETFORD. Z manjšimi 
popravili v voznem stanju. Kink, 
Stopiče pri Novem mestu.

PRODAM ŠKODO 1968, neregistri
rano, v voznem stanju. Cena 
ugodna. Barun, Cesarjeva 14 
(Volčičeva), Novo mesto.

PRODAM osebni avto AMI 8 , letnik 
1970, po delih ali skupaj. Motor v 
dobrem stanju. Interesenti naj sc 
oglasijo pri Francitu Ocvirku, 
Pečice 23, 63257 Podsreda.

P R O D A M

PRODAM 4 mesece brejo telico. 
Rudi Šuštar, Vrhovo 13, Mirna 
peč.

PRODAM snopovezalko za BCS. 
Cena ugodna. Franc Vidmar, 
Šentjošt 18, Stopiče.

POCENI PRODAM spalnico. Ogled 
možen v ponedeljek in torek 
popoldne. Janko Zorčič, Gre
gorčičeva 7, Brežice.

PRODAM malo rabljeno jermenico 
za traktor FERGUSON 35. 
Ferkolj, Kronovo, Šmarješke 
Toplice.

UGODNO PRODAM cvetlični med. 
Dobite ga lahko .neomejeno koli
čino in vsak čas, po 40,00 din 
kilogram pri Jožetu Hudoklinu, 
Brusnice 10. Prodam tudi 
trivrstno diatonično harmoniko 
na novo oglašanje.

PRODAM traktor URSUS 35 KS in 
kosilnico BCS 128 cm. Ludvik 
Barbo, Češnjice 8, Mirna peč.

PRODAM KOSILNICO Alpina v 
odličnem stanju. Martin Cvelbar, 
Cesta herojev 19, Novo mesto.

PRODAM mlado kravo, brejo 5 
mesecev, pasme simental. Draku- 
lič, Perudina 1, Vinica pri Črn.

PO UGODNI CENI PRODAM 
skoraj novo otroško posteljico z 
jogi vložkom, raztegljiv kavč, 2 
fotelja in klubsko mizico. Dežan, 
Mestne njive 1, telefon 22-690.

PRODAM kravo, drugič brejo 7 
mesecev. Mavsar, Rumanja vas, 
Straža.

PRODAM moped, registriran, dobro 
ohranjen, v voznem stanju. Ogled 
od 15. do 18. ure. Gregor Rupar, 
Kristanova 22, Novo mesto.

PRODAM žagana drva. Janez Medic, 
Drska 48, Novo mesto.

PRODAM taktor Zetor 55 KS. 
Naslov v upravi lista (2158 /76).

PO UGODNI CENI prodam pohi
štvo za dnevno sobo: kombini
rana omara, dva kavča, trije fote
lji, mizica. Možnost odplačevanja 
na obroke. Naslov v upravi Usta 
ali telefon 21-025.

PO UGODNI ceni prodam dolgo 
belo poročno obleko št. 42. Brod 
16, Novo mesto.

ZARADI SELITVE PRODAM po 
ugodni ceni spalnico starejšega 
tipa, trajno žarečo peč, peč 
„Plamen“, nov štedilnik na drva, 
dve mali kadi za zelje, novo, še 
neuporabljeno termoakumula
cijsko peč, jedilni kot, samsko 
sobo, šivalni stroj bagat, 2 kletni 
okni. Ogled vsako soboto od 8. 
do 19. ure, vsako nedeljo pa 
dopoldne. Marko Badovinac, Irča 
vas 33, Novo mesto.

KASSETTEN -  radio Tongband- 
gerat Aivva -  UKW prodam. Cena 
po dogovoru. Božo Lindič, Drska 
46, stanovanje 46 , Novo mesto.

PRODAM DOBRO ohranjene re
zervne dele za Škodo 1000 MB, 
letnik 1967. Informacije po tele
fonu 21-101 od 6 . do 14. ure.

PONY EXPRESS prodam. Uroš 
Kastelic, Trdinova 5a, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM kombinirano 
omaro, kavč in 2 fotelja. Naslov v 
upravi lista (2 189 /76).

PRODAM šivalni stroj BAGAT. 
Telefon 22-436 od 6 . do 14. ure.

UGODNO PRODAM malo rabljen 
traktor Faher in dve leti staro 
kosilnico BCS 127 s sedežem in 
brusom ter obračalnikom. Cveto 
Golc, Višelnica 15, Zgornje Gorje 
pri Bledu.

PRODAM globok otroški voziček. 
Mehle, Cvelbarjeva 2, Novo 
mesto.

PRODAM kombajn znamke 
„CORMICK“. Jože Prešeren, Dol. 
Kronovo 4, Šmarješke TopUce, 
telefon 84-925.

PO UGODNI CENI PRODAM sko
raj nov pianino „Romisch“. Na
slov v upravi lista pod šifro 
„ 1 1 .5 0 0 .-

K U P I M

KUPIM VVartburg -  karavan, novejši 
letnik, do 25,000,00 din Plačam 
v gotovini Janez Nunčič, šolska 
10, Krško.

JREKUCI' ̂
PODPISANI MARTIN JAKŠA iz 

Pribišja pri Semiču opozarjam 
Marico Turk, naj preneha govoriti 
neresnične besede o Sonji Bohte.

R A Z N O

POROČNI PRSTANI! Darilo po 
najnovejši modi Vam izdela zlatar 
v Gosposki 5 v Ljubljani (poleg 
univerze). -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

VZAMEM V NAJEM prostor, pri
meren za avtohčarsko delavnico 
za spodnje dele v okolici Novega 
mesta. Naslov v upravi Usta 
(2161 /76).

TESAR IŠČE zaradi poroke žensko 
od 40 do 45 let z nekaj zemlje. 
Otrok ni ovira. Vzamem v oskrbo 
tudi starejšo osebo. Naslov v 
upravi lista (2191 /76).

^OBVESTILA j
PRIPOROČAMO POPRAVILA 

ISKRINIH TV SPREJEMNIKOV, 
TUDI NA DOMU. BREŽICE IN 
OKOLICA: PONEDELJEK IN

TOREK, NOVO MESTO: ČE
TRTEK IN PETEK. NAROČILA 
SPREJEMAMO NA NASLOV: 
ISKRA SERVIS PREKOPA, KO
STANJEVICA NA KRKI, TELE
FON 85-538.

VGRAJUJEM VSE VRSTE ROLET 
IN .ŽALUZIJ, KAKOR TUDI 
ALUMINIJASTE KARNISE PO 
MERI. LOJZE MEDLE, ROLE- 
TARSTVO, NOVO MESTO, 
ŽABJA VAS 47 (PRI TRANS
FORMATORJU).

CENJENE STRANKE OBVEŠČA
MO, DA BO LOKAL ZAPRT OD 
20. JULIJA DO 10. AVGUSTA 
ZARADI KOLEKTIVNEGA DO
PUSTA. GOSTIŠČE PAVLIN, 
MAČKOVEC.

GOSTILNA ROGELJ, RDEČI KAL 
PRI DOBRNIČU, PRIREDI V 
NEDELJO, 25. JULIJA, VRTNO 
VESELICO. ZABAVAL VAS BO 
ANSAMBEL LOJZETA JERKA 
S PEVKO.

NA BLEDU prodam novo stano
vanjsko hišo, takoj vseljivo, s 6 
sobami, 2 kopalnicama, 2 gara
žama, s centralnim ogrevanjem 
ter telefonom v hiši. V hiši se 
nahaja tudi lokal v velikosti 60  
m2. Naslov: Tone Kovče, Gradni
kova 4, Bled-Dobc, telefon 
064-77-731.

PRODAJAMO hišo v Trebnjem v 4. 
fazi gradnje. Oglasite se na na
slov: Dolenjske Toplice 66 .

PRODAM zaradi bolezni 13 arov 
vinograda na Plešivici pri Metliki. 
Jože Krštinc, Božič vrh 3, Suhor 
v Beli krajini

LJUBI mami ANI PUST IZ 
VRHTREBNJEGA, enako ANI 
NOVAK iz Ljubljane, vse lepo za 
praznik in še vrsto let med nami 
žehjo Perkovi, Pustovi, Maroltovi 
in Globokarjevi.

Z A H V A L A

Ob slovesu našega dobrega

POLDETA CIGLERJA
ê zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znan

cem, ki so se množično poslovili od njega. Hvala za vse ustne in 
pismene izraze sožalja ter za lepo cvetje, s katerim je prekrit 
njegov grob. Najlepša hvala Gasilskemu društvu Novo mesto za 
častno stražo, spremstvo in govor, pevskemu zboru Dušan Jereb, 
ki se je poslovil od njega z nežno pesmijo, in govorniku za pri
srčne besede. Hvala tudi duhovščini za lep pogrebni obred in 
govor. Vsem, ki sta ga imeli radi in ste to pokazali na kakršenkoli 
način, še enkrat prisrčna hvala!

Ciglerjevi

Z A H V A L A

Ob boleči in tragični izgubi našega nepozabnega sina in brata

JOŽETA BARTOLJA
z Vrha pri Šentrupertu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom, ki so ga imeli radi nam izrazili tople besede soču
stvovanja, ga z nami spremljali na njegovi zadnji, mnogo prerani 
poti in ga zasuli s cvetjem. Tako se iskreno in toplo zahvaljujemo 
kolektivu IMV-TOZD tovarna opreme z Mirne ter kolektivu Iskra 
iz Mokronoga. Posebno se zahvaljujemo dipl. ing. Maksu Kurentu 
za poslovilne besede ter pevskima zboroma z Mirne in iz Šentru
perta, lo t  tudi duhovščini za pogrebni obred.

Žalujoči: mama, ata, bratje Peter, Ludvik in Anton, 
sestri Milka in Marija.

Z A H V A L A

Sporočamo žalostno vest, da nas je za vedno zapustil naš dobri 
mož in stric

GABRIJEL SELAKOVIČ
Iskrena hvala župniku Luki Pogačiču za opravljeni obred in za 
poslovilne besede ob odprtem grobu, metliški godbi in vsem so
rodnikom, sosedom in prijateljem.

Žena Marija, Peter in Niko z družinama

Z A H V A L A

Ob nenadni in boleči izgubi dragega moža, očeta in starega 
očeta

IVANA MRA VINCA
iz Podklanca pri Vinici

sc zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom, ki so 
pokojniku darovali cvetje in vence ter ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti. Zahvala Zvezi borcev Vinica, osebju 
bolnice Novo mesto, zdravstveni službi Vinica, podjetjem: Belt, 
Slovenija ceste. Mizarska zadruga Vič, ter župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: žena Katarina, hčerka Marica z družino, 
sinovi Franc s hčerko, Lojze z ženo, Jože, Janko in Jure z 
družinami.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, brata in strica

ANTONA
PF/M A N A

iz Tomažje vasi 7

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
pomagali, darovali vence in z nami sočustvovali. Posebno se 
zahvaljujemo zdravniškemu in strežnemu osebju internega od
delka splošne bolnice Novo mesto, Tonetu Vovku za poslovilne 
besede ob odprtem grobu, nosilcem praporov, župniku za oprav
ljeni obred in vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Jožefa, hčerke: Pavla, Rozi, Tončka, 
Mici, sinovi: Stane, Tone, Jože z družinami, Mirko in 
Bojan ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči in mnogo prerani izgubi naše ljubljene mame, sestre, 
hčerke in stare mame

MARIJE BOLDAN
roj. Mačerol, trgovke z Dvora št. 43 

pri Žužemberku
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in 
znancem za izkazano sočutje, požrtvovalno pomoč in podarjeno 
cvetje in vence. Posebna zahvala družini Ogrinčevi in Ani Pižcm 
za oskrbo in pomoč v bolezni dr. Kocutarju za požrtvovalno 
zdravljenje, osnovni šoli Prevole, sodelavcem KZ Žužemberk, 
pevcem, župniku za opravljeni obred in tov. Gorinšku za poslo
vilne besede.

Žalujoči: hčerka Ljuba z možem, sin Zvone z družino, 
brat Tone, oče in drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob izgubi naše mame, stare mame in tete

JOŽEFE DOBRAVC
iz Mokrega polja

se 'iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem, KZK 
Novo mesto, Splošni bolnici iz Novega mesta za izrečene sožalne 
besede, za podarjene vence in cvetje, ki ga je tako neizmerno 
ljubila. Nadalje se zahvaljujemo vsem, ki so se od pokojnice poslo
vili in jo spremili na njeni zadnji poti. Lepa hvala župniku za- 
spremstvo in opravljeni obred.

Žalujoči: sinovi Karel, Rok, Jože in hčerka Vida z 
družinami.

V S P O M I N

18. julija je minilo žalostno leto dni, odkar nas je za vedno 
zapustil naš ljubljeni očka, mož, brat in stric

KARL ŠOLN
iz Brezja 2

Ob hudi nesreči, ki je terjala življenje našega očeta, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste ga 
spremili na mnogo prerani poti, darovali vence in nam v težkih 
trenutkih kakorkoli pomagali. Posebna hvala Metalni za vsestran
sko pom oč, kolektivu, godbi, govorniku za poslovilne besede pri 
odprtem grobu, osnovni šoli za podarjeni venec in župniku za 
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Elizabeta, hčerka Slavica, sin Marjan in 
drugo sorodstvo.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI USTA: občinske konference SZDL Brc- 
žioe, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje.

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez 
Pezclj, Jože Primc, Drago Rustja, Jože Splichal (urednik Priloge), 
Jožica Teppcy, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Oblikovalec Priloge 
Peter Simič.

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lubšina.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 5 din -  Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej -  
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 - 8 - 9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na določeni 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja 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.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu 
5 2 1 0 0 -6 0 1 -1 0 5 5 8  -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068) 2 3 -6 1 1  -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO LJUBLJANA
ČETRTEK, 22. JULIJA: Od 0.0.‘ 

do 5.00 Montreal 76 ( noči
program RTV Ljubljana). 8.0' 
Preteklost v mladih očeh. 8.3' 
Mladi pojo za praznik. 9.0i 
Praznična matineja. 9.55 Prenos
proslave ob dnevu vstaje slovenskeg; 
naroda iz Dražgoš. 11.10 Na svoj 
zemlji. 12.10 Vstaja živi v ljudsk 
obrambi. 12.40 Vihrajte zastave
13.20 Koroški in primorski Slovenci 
v boju za osvoboditev. 13.40 S 
solisti zabavne glasbe. 14.45 
Mehurčki. 16.45 Naš gost. 17.05 
Veliki duh svobode. 18.05 Radijska 
igra. 18.43 Parada violin. 19.4C
Minute z ansamblom. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Četrtkov večei 
domačih pesmi in napevov. 21.00 
Literarni večer. 21.40 Lepe
melodije. 22.20 Slovenska
instrumentalna glasba. 23.05

* Literarni nokturno. 23.15 Paleta
* popevk in plesnih ritmov.

PETEK, 23. JULIJA: Od 0.05 do
5.00 Montreal 76 (nočni program 
RTV Ljubljana). 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani
9.20 Parada orkestrov. 9.40 
Slovenska umetna zborovska pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.35 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Po Talijinih 
poteh. 12.10 Revija orkestrov in 
solistov. 12.30 Kmetijski nasveti -  
ing. Ivo Mikluš: Prevedba travinja v 
njive po melioracijah v vzhodni 
Sloveniji. 14.05 Mladina poje. 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 ..Vrtiljak".
16.45 Z ansamblom Francija 
Puharja. 17.00 Studio ob 17.00.
19.40 Minute z ansamblom Toneta 
Kmetca. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Stop pops 20. 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih. 22.20 
Besede in zvoki iz logov domačih.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Jazz pred polnočjo.

SOBOTA, 24. JULIJA: Od 0.05 
do 5.00 Montreal 76. 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Pionirski tednik, 

h 9.35 Počitniški pozdravi. 10.15 
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.35 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Sedem dni na radiu.
12.10 Godala v ritmu. 12.30 
Kmetijski nasveti -  ing. Silva Avšič: 
Oskrba vrtnin v poletnih mesecih.
12.40 Veseli domači napevi. 14.05
S pesmijo in besedo po Jugoslaviji.
15.45 ..Vrtiljak". 16.45 S knjižnega 
trga. 17.05 Na poti v Colombo. 
1 7 .3 0 -Gremo v kino. 18.05 Poletni 
divertimcnto. 19.40 Minute z 
ansamblom Bojana Adamiča, 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Radijski 
radar. 21.15 Za prijetno razvedrilo.
21.30 Oddaja za naše izseljence.

23.05 S pesmijo in plesom v novi 
teden.

NEDELJA, 25. JULIJA: Od 0.05 
do 5.00 Montreal 76. 8.07 Veseli 
tobogan. 9.05 Še pomnite, 
tovariši. . .  9.55 Vojaki, dober dan! 
1U.US Iščemo popevko poletja. 
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 11.20 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
13.20 Nedeljska reportaža. 14.05 
Nedeljsko popoldne. 16.00 Radijska 
igra. 19.40 Glasb.. razslednice. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 V 
nedeljo zvečer. 22.20 Skupni 
program JRT -  Skopje. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 V lučeh 
semaforov.

PONEDELJEK, 26. JULIJA: Od 
0.05 do 5.00 Montreal 76. 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
Turistični napotki za naše goste iz 
tunine. 11.03 Za vsakogar nekaj. 
12.10 Veliki revijski orkestri. 12.30
Kmetijski nasveti -  dr. Iztok 
Winklerc: Gozdna posest nekmetov.
12.40 Pihalne godbe na koncertnem 
odru. 14.05 Pojo amaterski zbori. 
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 „ Vrtiljak". 
16.45 Z Zabavnim orkestrom RTV 
Ljubljana. 17.00 Studio ob 17.00. 
18.25 Zvočni signali. 19.40 Minute 
s Henčkom in njegovimi fanti. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 Ce 
bi globus zaigral. 20.30 Operni 
koncert. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih studiov. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 27. JULIJA: Od 0.05 
do 5.00 Montreal 76. 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 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Promenadni koncert. 
12.10 Danes smo izbrali. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Martin Mencej: 
Kaj so pokazale izkušnje srečanja 
mladih čebelarjev. 12.40 Po
domače. 14.05 Kaj radi poslušajo.
14.40 Na poti s kitaro. 15.45 
,,Vrtiljak". 16.45 Spomini in pisma. 
17.00 Studio ob 17.00. 18.00 
Koncert po željah poslušalcev.
19.40 Minute z ansamblom Atija 
Sossa. 19.50 Lahko noč, otroci! 
2U.UU MovensKa zemlja v pesmi in 
besedi 20.30 Radijska igra. 21.30  
Zvočne kaskade. 22.20 Pota 
jugoslovanske glasbe -  v ljudskem 
duhu. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 28. JULIJA: Od 0.05 do
5.00 Montreal 76. 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Nenavadni pogovori. 
9.25 S Slovenskimi zabavnimi 
ansambli. 9.40 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.35 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  ing. Janez Skasida: 
Čistota bučnih posevkov je odvisna 
od prostorne izolacije. 12.40 Igrajo 
vam holandske pihalne godbe. 14.05 
Ob izvirih ljudske glasbene 
umetnosti. 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
,,Loto vrtiljak . 16.45 Sprehodi 
instrumentov. 17.00 Studio ob
17.00 18.00 Iz repertoarja zborov 
jugoslovanskih radijskih postaj.
19.40 Minute z ansamblom Mojmira 
Sepeta. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Koncert iz našega studia.
22.20 S festivalov jazza. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Revija 
jugoslovanskih pevcev zabavne 
glasbe.

Č e t r t e k ,  29. j u l i j a :  Od 0.05
do 5.00 Montreal 76. 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani
9.20 Glasovi v ritmu. 9.40 Mladi 
koncertant. 10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem? 10.35 Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
11.03 Uganite, pa vam zaigramo po 
želji. 12.10 Zvoki znanih melodij.
12.30 Kmetijski nasveti -  
ing. Franc Jesenko: Naši dosež ivv 
selekciji perutnine. 12.40 Od vasi do 
vasi. 14.05 Glasbena pravljica. 14.20 
Predstavljamo vam male slovenske 
vokalne ansamble. 14.40 Med šolo, 
družino in delom. 15.45 „Vrtiljak".
16,45 Naš gost. 17.00 Studio ob
17.00. 19.40 Minute z ansamblom 
Franca Puharja. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 21.00  
Literarni večer. 21.40 Lepe 
melodije. 22.20 Slovenska
instrumentalna glasba. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Paleta 
popevk in plesnih ritmov.

PETEK, 30. JULIJA: Od 0-05 do
5.00 Montreal 76. 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Počitniško
popotovanje od strani do strani. 
■9.20 Parada orkestrov. 9.40  
Slovenska umetna zborovska pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.35 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Po Talijinih 
poteh. 12.10 Revija orkestrov in 
solistov. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Osemenjevanje z mladimi biki.
12.40 S pihalnimi godbami. 14.05 
Mladina poje. 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.45

Hlapec Jernej in 
njegova pravica

Truden sem,
raa bi že stopil v svojo hišo, rad bi legel na svojo 
posteljo!44

„Hude in krive so tvoje misli, Jernej!44
..Razsodite!44
„Ukloni se, Jernej, tudi krivici se,ukloni; Bog 

bo sodil!44
..Neskončno je pravičen -  kje je njegova pra

vičnost? Ali je dom moj po njegovi pravici, ali 
čigav je? To naj razsodi, to mi povejte, ki ste 
njegov apostelj!44

Trd in osoren je bil Jernejev pogled, kakor od 
kamna njegov obraz; vsa bridkost je izginila iz 
srca in vse zaupanje.

„Ali je pravica pri Bogu, ali je ni? 44
,;Bogokletne so tvoje besede, Jernej!44 se je 

zgrozil župnik in je stopil za korak nazaj, zakaj 
strah ga je bilo. „Če stopiš pred Boga, ne teijaj 
stoje, temveč poklekni in prosi in jokaj!44

„Ne bom prosil in ne bom jokal, moja pravica 
je božja pravica; kar je sam ustanovil, ne bo razdi
ral, kar je govoril, ne bo tajil! Dolžnik je moj; ne 
klečim — stojim pred njim in terjam!44

Še je bilo krvi v .Jernejevem obrazu: prikazala 
se je nenadoma na čelu, na licih; in ustnice so se 
mu tresle.

..Razsodite! Tisto besedo recite, ki sem čakal 
nanjo toliko grenkih dni: ali je pravica, ali je ni — 
ali je Bog, ali ni Boga!44

St. C<0 (14091 -  71. ju lija 1976

Ob takin besedah je župnik vztrepetal, iztegnil 
je trepetajočo roko in je stopil nazaj do zida.

„Stran, nevernik!44
Se je čakal Jernej; gledal je s svetlo strmečimi 

očmi.
„Stran, bogokletnik!44 je vzkliknil župnik.
Počasi se je okrenil Jernej in je šel; s trdimi 

koraki je šel, nič več upognjen, nič več bolan, v 
srcu nič bridkosti in upanja nič več.
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Mračilo se je, s polja so se vračali kmetje in 
posli. Takrat se je prikazal petelin na Sitarjevi 
strehi, rdeč in tenak je švignil visoko proti nebu. 
Nato se je prikazal petelin na skednju, na hlevu, 
na šupi, na obeh kozolcih; velik je bil plamen, 
segal je silen od zemlje do nebes. Goroče treske 
so padale v kolobarju na zoreče polje, kakor da 
bi jih metala človeška roka. Tako je prižgal Jernej 
svojo strašno baklo.

Ljudje so stali in so trepetali — kdo bi gasil ta 
ogenj sodomski, ki ga je gnal veter kakor goreč 
oblak preko doline, nosil ga proti brezzvezdnemu 
nebu kakor velikansko ptico z ognjenimi perut
mi? Odkriti so stali tam, vsi bledi, v greh strme
či, trepetajoči, in splašena srca so stokala jecljajo
če molitve.

Pa se je prikazal med njimi dolgi Jernej, z ope
čenimi rokami in osmojenimi lasmi. In se je za
smejal veselo.

„Po pipo sem šel, ljubi moji! Nisem hotel, da 
bi zgorela tudi moja pipa, ki sem jo pozabil do
ma, ko sem šel na pot. Kaj ne gori prijazno moj 
dom, kaj ni lep moj ogenj? Kdor ima pipo, naj si 
jo prižge; dovolj je kuriva!44

Vtaknil je pipo v usta, roke je uprl v boke in je 
gledal v ogenj.

„Jemej je zapalil!44
In komaj so vzkliknili, se mu je stemnilo pred 

očmi, opotekel se je in se je zgrudil na tla.
»Bijte!44
Z gorečimi treskami so bili^po njem, z okova

nimi petami so stopali nanj, vsi opaljeni in osmo
jeni.

„V ogenj z njim!44
Prijeli so ga, nesli so ga, krvavega, ožganega, 

kakor je bil, zamahnili so trikrat z njim in visoko 
so prasnile iskre iz plamena; ko so stopili Jerne
jevi pogrebci iz ognja, so bili črni v orke in v 
obraz. -

Tako se je zgodilo na Betajnovi, Bog se usmili 
Jerneja in njeeovih sodnikov in vseh grešnih ljudi!

„Vrtiljak“. 16.45 z  ansamblom 
Milana Ferleža in Bojana Adamiča.
17.00 Studio ob 17.00. 18.00 Pri 
slovenskih ansamblih od tria do 
kvinteta. 19.40 Minute z 
ansamblom Mihe Dovžana. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Stop pops 
20. 21.15 Oddaja o morju in 
pomorščakih. 22.20 Besede in zvoki 
iz logov domačih. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 J^zz pred 
polnočjo.

SOBOTA, 31. JULIJA: Od 0.05 
do 5.00 Montreal 76. 8.08 Glasbena 
matineja. 9.05 Pionirski tednik.
9.35 Počitniški pozdravi. 10.15 
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.35 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Sedem dni na radiu.
12.10 Godala v ritmu. 12.30 
Kmetijski nasveti -  ing. Slavko 
Cepin: Možnosti prireje mesa s 
telicami. 12.40 Veseli domači 
napevi. 14.05 S pesmijo in plesom 
po Jugoslaviji. 15.45 „ Vrtiljak".
16.45 S knjižnega trga. 17.05 Na 
poti v Colombo. 1 7 3 0  Gremo v 
kino. 18.05 Poletni divertimento.
19.40 Minute z ansamblom Latinos.
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Sobotna glasbena panorama. 21.00 
Za prijetno razvedrilo. 21.30 Oddaja 
za naše izseljence. 23.05 S pesmijo 
in plesom v novi teden.

NEDELJA, 1. AVGUSTA: Od 
0.05 do 5.00 Montreal 76. 8.07 
Radijska igra za otroke. 8.41 
Skladbe za mladino. 9.05 Še 
pomnite, tovariši. . . 9.55 Vojaki, 
dober dan! 10.05 Prvi aplavz. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 11.20 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
13.10 Obvestila in zabavna glasba.
13.20 Nedeljska reportaža. 14.05 
Nedeljsko ppopoldne. 16.00 
Radijska igra. 19.40 Glasbene 
razglednice. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 . Skupni program JRT -  
studio Ljubljana. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 V lučeh 
semoforov.

PONEDELJEK, 2. AVGUSTA: 
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 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Za vsakogar 
nekaj. 12.10 Veliki revijski orkestri.
12.30 Kmetijski nasveti: Vrt v 
avgustu. 12.40 Pihalne godbe na 
koncertnem odru. 14.05 Pojo 
amaterski zbori 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 ..Vrtiljak". 16.45 Z zabavnim 
orkestrom RTV Ljubljana. 18.25 
Zvočni signali. 19.40 Minute z 
Zadovoljnimi Kranjcu 19. 0 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Ce bi globus 
zaigral. 20.30 Operni koncert. 22.20  
Popevke iz jugoslovanskih studiov.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza._

TOREK, 3. AVGUSTA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani* do strani 

•9.20 Lahke note. 9.40 Slovenske 
ljudske v zborovski in solistični 
izvedbi. 10.15 Kdaj, kam, kako in 
po čem? 10.35 Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 11.03 
Promenadni koncert. 12.10 Danes 
smo izbrali. 12.30 Kmetijski nasveti
-  ing. Marija Orešnik: Kako

V CASU OD 8. DO 15. 7. SO V 
BREŽIŠKI PORODNIŠNICI
RODILE: Majda Kodrič iz Ponikve
-  dečka, Zlatica Žibert iz Brezo
vega -  Lidijo, Jasna Juratovec iz 
Samobora -  Martina, Frančiška 
Radej z Blance -  Borisa, Ivanka 
Škoda iz Pečja -  Damjano, Ljubica 
Krečelič iz Zdenc -  Zdravka, Lju
bica Cesarec iz Samobora -  Kristj
ana, Gizela Valenčak iz Dekane -  
deklico, Djurdja Jurčec iz Laduča -  
dečka in deklico, Anita Melinščak iz 
Samobora -  dečka, Štefica Cutič iz 
Kraja Donjega -  Snežano, Jožefa 
Kodrič iz Gaberja -  Jožeka, Anica 
Šimunec iz Rud -  Danijela, Ana 
Radovanič iz Bedra -  deklico, 
Djurdja Jakopec iz Klak -  Anito, 
Mira Cilič iz Zagreba -  deklico, 
Marija Ostrelič iz Pesjega -  dečka, 
Slavica Baškovič iz Ljubljane -  
dečka, Štefanija Lončar iz Mrzle 
Planine -  dečka, Kristina Perc iz 
Sevnice -  Damjana.

PRETEKLI TEDEN JE V BREŽI
ŠKI BOLNIŠNICI UMRLA: Pavla 
KOKALJ iz Brežic, upokojenka, 
stara 58 let.

SEVNICA

zrejamo piščance in jarkice. 12.40 
Po domače. 14.05 Iz del Glasbene 
mladine Slovenije. 14.40 Na poti s 
kitaro. 15.45 „Vrtiljak“. 16.45 
Spomini in pisma. 17.00 Studio ob
17.00. 18.00 Koncert po željah 
poslušalcev. 19.40 Minute z 
ansamblom Mojmira Sepeta. 19.50 
Lahko noč, otroci1 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 
Radijska igra. 21.30 Zvočne 
kaskade. 22.20 Pota jugoslovanske 
glasbe. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 4. AVGUSTA: 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori 9.25 Slovenski zabavni 
ansambli 9.40 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po če?
10.35 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  dr. Slavica Šikovec: Nega 
vinske posode. 12.40 Slovenske 
pihalne godbe vam igrajo. 14.05 Ob 
izvirih ljudske glasbene um etnosti
14.30 Naši podušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 „Loto vrtiljak".
16.45 Sprehodi instrumentov. 17.00 
Studio ob 17.00. 18.25 Poje basist 
Friderik Lupša. 19.40 Minute z 
ansamblom in orkestrom p.v. Jožeta 
•Privška. 19.50 Lahko noč. otroci!
20.00 Koncert iz našega studia.
22.20 S festivalov Jazza. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Revija 
jugoslovanskih pevcev zabavne 
glasbe.

Če t r t e k , s .a v g u s t a : 8.08
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani. 

■9.20 Glasovi v ritmu. 9.40 Zapojmo 
pesem. 10.15 Kdaj, kam, kako in po 
čem? 10.35 Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 11.03 Uganite, 
pa vam zaigramo po želji. 12.10 
Zvoki znanih melodij. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Lojze Kastelic: 
Združevanje čebelnih družin pred

zazimovanjem. 12.40 Od vasi do 
vasi. 14.05 Glasbena pravljica. 14.20 
Predstavljamo vam slovenske male 
vokalne ansamble. 14.40 Mehurčki
15.45 ..Vrtiljak". 16.45 Naš gost.
17.00 Studio ob 17.00. 19.40
Minute z ansamblom Deča Žgurja.
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Literarni večer.
21.40 Lepe melodije. 22.20 
Slovenska instrumentalna glasba.
23.05 Literarni nokturno. 23.15
Paleta popevk in plesnih ritmov. <

DOSLEDNO PO 
PROGRAM U

Aktiv ZZB NOV v krški tovarni 
celuloze in papirja ..Djuro Salaj" še 
naprej uspešno uresničuje svoje na
loge in izpolnjuje obveznosti. Po 
tem, ko so v prvem obdobju po 
ustanovitvi največ skrbeli za svoje 
člane na delovnih mestih in za nji
hove razmere doma, so sedaj njihove 
naloge nekoliko „širše“. Predvsem si 
že prizadevajo in si še bodo prizade
vali prenašati izročila narodno
osvobodilnega boja med tovarniško 
mladino. S tem namenom so letos 
organizirali skupni pohod na Silovec 
pri Sromljah, kjer so se seznanili z 
NOB na Kozjanskem. Na željo svo
jih članov, da bi se bolje seznanili s 
kraji partizanskih bojev po vsej 
Jugoslaviji, so pripravili avtobusni 
izlet, ki je trajal tri dni .in med kate
rim so se ustavili na legendami Sut
jeski, si ogledali Jajce in Drvar ter 
zloglasno ustaško taboriške Jaseno
vac. Ce bodo zadoščala finančna 
sredstva, bodo te oblike dejavnosti 
še nadaljevali, radi pa bi tudi to, da 
bi skupno z delovno mladino v ko
lektivu prevzeli pokroviteljstvo nad 
enim izmed spomenikov ah obeležij 
NOB v krški občin i

Ž. ŠEBEK

Nedelja, 25. julija: 10,30 -  Na
poved programa in EPP I. del -
10,45 -  Skoraj pozabljeno staro iz
ročilo -  11.00 Po domače -  11.15
-  Kmetijski nasveti -  11.35 -  EPP
II. del -  11.45 -  Naš razgovor -
12.00 Za vsakogar nekaj -  12.30 -  
Poročila -  12.50 -  Čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev -  14.30
-  Zaključek programa.

Sreda, 28. julija: 16.00 -  Na
poved programa in EPP -  16.20 -  
Tisoč in en nasvet -  16.30 -  Poro
čila -  16.40 -  Po domače -  16.55
-  Mladinska oddaja — 17.15 — 
Disko klub brez imena -  17.45 -  
Minute za ljubitelje malih živali -
18.00 -  Zaključek programa.

V S P O M I N

21. julija 1976 mineva žalostno leto dni, odkar nas je mnogo 
prezgodaj zapustil naš ljubi mož, oče, stari oče

PETER FINK
iz Dragovanje vasi

Nikoli te ne bomo pozabili, počivaj v miru. Iskrena hvala ti za

Neutolažljivi: vsi tvoji

Z A H V A L A

Ob izgubi našega ljubega moža, očeta, starega očeta, brata, 
strica, zeta in svaka

ANTONA PLANINCA
kovaškega mojstra v pokoju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki so nam ustno in pismeno izrazili sožalje, po
kojnika v tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti, mu 
poklonili vence in cvetje. Prav tako iskrena hvala zdravnikom in 
strežnemu osebju kardiološkega oddelka bolnice dr. Petra Držaja, 
posebno dr. Zdenku Lapanju. Zahvalo smo dolžni tudi osebju 
Zdravstvenega doma Črnomelj. Iskrena hvala sodelavkam in 
sodelavcem IMV Črnomelj, Iskra Semič, VVZ Črnomelj, gasilske
mu društvu Črnomelj ter nogometnemu klubu „Bela krajina". 
Topla zahvala govornikoma tov. Janku Banovcu in tov. Daretu 
Kramariču ter godbi na pihala. Zahvaljujemo se tudi pevskemu 
zboru in obema duhovnikoma za opravljeni obred ob slovesu od 
pokojnika. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Slavka, hčerka Zalka z možem Matja
nom, sin Tone z ženo Cirilo in hčerko Metodo, sestra 
Zalka z družino, brat Jože z družino, ate, mama in drugo 
sorodstvo.

m  S r

. V S P O M I N

19. julija 1976 je minilo dve leti, 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil 
naš ljubljeni sin in brat

JURIJ IVANUŠIČ
s Preloke 64

Dnevi in meseci minevajo, mi pa ne moremo verjeti in se sprijaz
niti s tem, da te ni in ne bo več med nami. Vedno mislimo nate, a 
naša žalost in bol ostajata večn i Zahvaljujemo se vsem, ki obisku
jete njegov poslednji dom, mu prižigate svečke in prinašate cvetje.

Vsi njegovi: 
oče, mati, bratje in sestre.

DOLENJSKI LIST ZJ



Zemlja pod Goijanci se še vedno trese. Strokovnjaki trdijo, daje 
epicenter potresov na jugozahodnem obrobju Gorjancev, kjer se je 
aktiviral geološki prelom na črti Težka voda—Trdinov vrh. Zaradi 
sestave tal prihaja do dodatnih potresnih učinkov in celo občutka 
večje jakosti potresov na območju Trške gore in Šmarjete. Od 
ponedeljka, 12. julija, ko so se pod Gorjanci prvič zamajala tla, ni 
dneva, da ne bi ljudi, ki žive na tem območju, vznemirilo tresenje 
tal.

Potresno območje je že obiskala 
komisija, ki je ocenila škodo (njene 
prve ugotovitve objavljamo v okvi
ru). Čeprav še ni mogoče reči, kdaj 
se bodo tla pod Gorjanci umirila, 
niti ne, koliko je dejanske škode 
(zaenkrat je ocenjena na 500.000  
dinarjev), objavljamo izjave ljudi, ki 
so jih potresi pregnali iz hiš ali pa so 
tresenje tal doživeli kako drugače.

Marija Dev, receptorka v zdravi
lišču Šmarješke Toplice: „Po prvem 
sunku je naše zdravilišče v treh dneh 
zapustilo okoli 20 gostov. Tla so se 
res precej majala. Med tistimi, ki so 
odšli, so predvsem starejši ljudje, ki 
potrebujejo mir in počitek."

Franc Gregorčič iz Šmarjete 33 je 
ob prvem ponedeljkovem sunku 
ravno kosil. Gregorčič pripoveduje:

ZA DOBRO VINO> SODČEK 
LEP — ,,En starček, ki je vince 
rad pil,“ krasi sodček enega od 
mnogih dolenjskih ljubiteljskih 
vinogradnikov. Reliefno po
dobo je vrezal v les znani likov
ni samorastnik Sandi Leskovec 
z Mirne.

„Najprej je zabobnelo, potem je 
streslo. S hiše je odpadal omet, 
vendar škode nismo prijavili. Hiša je 
že stara."

Gregorčičeva žena Terezija je 
občutila prvi sunek v hiši. ,,Pri naju 
je v varstvu vnukinja," pravi Tere
zija, „spali sva še, ko so se zamajala 
tla. Pograbila sem otroka in odhitela 
na piano. To je bilo prvo, kar mi je 
prišlo na misel."

Med tremi hišami, ki jih bodo 
morali stanovalci zapustiti, je tudi 
poslopje Malči Suhadolnik iz Gore-

ZA LOŠKI POTOK
Občinska skupščina Ribnica 

bo odkupila v poslovno- 
stanovanjskem objektu v Lo
škem potoku, ki se gradi, po
slovne prostore za krajevni 
urad, sejno sobo in del sanitarij. 
Ti prostori bodo skupaj merili 
prek 40  kv. m, veljali pa bodo  
.300.000 din. Sklep o tem so iz
glasovali pred kratkim. Pribli
žno tretjino tega denarja bodo 
plačali iz letošnjega proračuna 
ob podpisu pogodbe, preostali 
dve tretjini pa iz proračuna za 
prihodnje leto.

DOLENJSKI LIST
tribuna bralcev

nje vasi. ,,Ni čudno, da je naša hiša 
razpokala od vrha do tal. Poslopje je 
že staro, naš rod živi v njej že 80 let, 
še prej pa je bilo v hiši župnišče; 
govori pa se, da je bila v tej stavbi 
tudi nekakšna podružnica Bajnofa. 
Škoda je le, da smo jo začeli obnav
ljati. Proč vržen denar, izseliti se 
bomo morali. Člani komisije so ne
kaj govorili o prikolici, vendar je to 
samo začasna rešitev. Zidati bo tre
ba na novo."

Potres pod Gorjanci ni povzročil 
opustošenja, ki bi ga omenjale sve
tovne tiskovne agencije, prinesel pa 
je strah, bezanje na prosto in tudi 
škodo. Čeprav 50 starih milijonov 
škode v državnih ali pa tudi ožjih 
okvirih ni omembe vreden denar, 
lahko vseeno zapišemo, da se je živ
ljenje treh družin, ki bodo morale 
zapustiti svoje domačije, bistveno 
spremenilo tistega julijskega pone
deljka, ko so se ob 5.40 zamajala tla 
pod Gorjanci.

M. B.

DELA ŽE, DELA, TODA GREŠI...
Tovarišica sekretarka: Pred

log se mi z di . . .  ne vem, 
no . . .  Jožiču Repiču pisme
no pohvalo. No ja. Je delaven, 
ne rečem. Cele popoldneve 
visi na sestankih. Poleg tega je 
delegat v dveh samoupravnih 
interesnih skupnostih, pred 
leti je bil predsednik odbora 
za kadre, igra bas pri mestnem 
pihalnem orkestru, vodi žen
sko gasilsko desetino, izkazal 
se je pri vpisovanju posojila za 
ceste, cerkev ga ne zanima in 
otrok ne nosi skrivoma h 
krstu. To je vse res. Vendar ne 
smemo pozabiti, da je Jožič 
Repič samo letos petkrat 
manjkal na sestanku in da je 
dvakrat stegnil jezik v nepravo 
smer. Spomnite se, da je javno

izjavil, da bi bilo najpamet
neje, ako bi zažgali izdelke, ki 
so se nagrmadili v skladišču, 
kajti prodaja jih tako ne bo 
zmožna spraviti do potrošni
ka. Da o tistem s tehničnim 
direktorjem sploh ne govo
rim! In vas vprašam: naj damo 
takšnemu človeku pismeno 
pohvalo?

Tovariš predsednik: Ne
vem, kako naj začnem. Ja, 
Jožič je s stališča naše organi
zacije lahko za vzor: je za
upljiv, natančen kot ura, 
vesten, priljubljen v sredini, 
kjer dela, avtoritativen, miren 
in neupadljiv, njegova beseda 
med ljudmi nekaj zaleže, ne 
smemo pa mimo dejstva, da je 
ob naši akciji nabave jabolk

hujskal ljudi, naj ne kupujejo 
sadja preko nas, češ da bodo 
dobili črviva jabolka in še 
draž e; kot so sicer v zele
njavi . . .  Za pismeno pohvalo, 
tovariši, pa . . .

Tovarišica predsednica: 
Osebno Jožiča Repiča ne 
poznam najbolje. Poznam pa 
njegovo družino. Repič izhaja 
iz napredne, nefarške družine. 
Oče njegov je v vasi vplivna 
osebnost, mati pa se že vsa 
povojna leta razdaja Rdečemu 
križu. Res pa je tudi to, da je 
Repič kuhal nekaj okrog sta
novanj. Gotovo niste pozabili, 
ko je na seji delavskega sveta 
podjetja vstal in rekel: ,,Da, 
zdaj, ko že imajo vsi šefi sta
novanja in so jih dobili brez

plačno, zdaj bomo pa sprejeli 
sklep o 30-odstotni lastni 
udeležbi. K vragu!“ Vprašam 
vas: naj dobi torej tak človek 
pismeno pohvalo?

■ Skoraj istočasno so roke 
prečrtale črke, ki so sestavlja
le ime in priimek Jožiča 
Repiča.

Pismeno pohvalo je prejela 
Klotilda Zračnikova, ki sicer 
ni aktivna v nobenem samo
upravnem organu niti v 
nobeni organizaciji ali skup
nosti, ji je pa komisija štela v 
dobro to, da ni s svojim 
delom in govorjenjem nikoli 
vnašala nemira med delovne 
ljudi. . .

TONI GAŠPERIC

Nenavadno velika goba

Kmetica današnjega dne

POTRES |
POŠKODOVAL  

37  HIŠ

Ob nedavnem potresu, ki je 
zajel področje severovzhodno od 
Novega mesta, so pri občinski 
skupščini Novo mesto ustanovili 
poseben štab za ugotavljanje 
škode na prizadetem področju.

Po podatkih štaba, ki je 
obiskal potresno območje, je v 
KS Šmarjcta poškodovanih 22 
hiš, v KS Otočec pa 15. Zani
mivo je, da so poškodovane le 
starejše hiše, zgrajene 1900 ali še 
prej. Potres ni povzročil večje 
materialne škode, le v KS Šmar
jete so tri hiše neprimerne za 
nadaljnje bivanje, v obeh kra
jevnih skupnostih pa jih je osem  
potrebnih sanacije. Vsi ostali 
poškodovani prostori so po 
ugotovitvah komisije primerni za 
nadaljnjo uporabo. Za popravila 
navedenih hiš bo potrebno za
gotoviti 500.000 din; v prvi vrsti 
naj bi denar prispevale organi
zacije, kjer so prizadeti občani 
zaposleni, ostale delovne organi
zacije pa naj bi pomagale s kre
diti.

B. B.
V________________________ /

PASJI POLJUB SRNI — Takole rada se imata srnica in jazbečar pri 
Kastelčevih na Marofu. (Foto: M. Gošnik)

Delo m  zemlji jo že od 
nekdaj veseli, zato ni vzdrža
la v pisarni. Pustila je  službo, 
se posvetila kmetiji ter s pri
dom izkoristila znanje, ki ji 
ga je dala dveletna večerna 
kmetijska šola. Zdaj je Anica 
Gerjevič iz Pesjega pri 
Krškem predsednica skup
nosti žensk proizvajalk 
tozda za kooperacijo pri 
Agrokombinatu.

N i bila ravno navdušena, 
da bi jo  predstavili kot kme
tico, češ da so v vasi večje 
kmetije, katerih gospodinje 
to bolj zaslužijo. Pogovor je 
kljub temu Stekel, saj Gerje- 
vičeva z vsem srcem živi za 
kmetijo, razmišlja o prihod
nosti, o preusmeritvi na rejo 
mlekaric, čeravno se zaveda, 
da tega ne bo dosegla čez 
noč. Prepričana je, da bi 
preobrat več donašal, seveda 
bi se morali prej v družini vsi 
sporazumeti za tak korak. 
Zdaj pridelajo vsakega po 
nekaj. Od nekdaj je bilo 
tako, z.:to mati težko verja
me, da bi lahko živeli samo 
od  mleka. Mlada gospodinja 
Anica pa meni, da imajo do
volj zemlje in hrane za tri do 
štiri krave. Razen tega imajo 
vse možnosti za strokovno 
pom oč, ki je  v takih pri
merih veliko vredna. Do zdaj 
so jo  ljudje še vedno dobili, 
če so jo  iskali.

V vasi še ni nihče speciali
ziran, je  povedala, toda 
sosed že tudi razmišlja, da bi 
se preusmeril na živinorejo, 
za kar so po mnenju Gerjevi- 
čeve najboljše možnosti''Po
vedala je, da kmete najbolj 
begajo neustaljene cene pri
delkov in živine, vendar bi se 
s stabilizacijo cen povečalo 
zanimanje mladih za delo na 
kmetijah. Tako pa vsi po

vrsti uhajajo in si iščejo kruh 
v  drugih poklicih, stran od  
dom a

V Pesjem so na primer 
dobre kmetije, vendar imata 
naslednika le dve ali tri. 
Drugi so po službah in se no
čejo vrniti. „Začeti bomo 
morali pri najmlajših in vzga
jati otroke v ljubezni do 
zemlje, kot nam je pred 
kratkim dejal neki strokov
njak," je menila Anica, ki je  
tudi sama enakih misli.

Potem je pripovedovala o 
velikem odzivu žensk na po
vabilo Agrokombinata za 
obisk Savinjske in Logarske 
doline. Ekskurzija je  km eč
kim gospodinjam veliko 
pomenila, spoznale so marsi
kaj novega in koristnega in 
bile so vesele, da se je tudi 
nanje nekdo spomnil. S 
kmetije se težko odtrgajo, za 
ta izlet pa jim ni žal. Po 
mnenju Anice Gerjevičeve je 
bil zlasti zanimiv ogled pre
usmerjene kmetije v Lučah.

„Na združeni moževi in 
ženini kmetiji imajo po dvaj
set turistov. Večinoma pri
hajajo starejši ljudje in mla
de družine z majhnimi otro
k i Vse v hiši je pristno, 
kmečko, vendar lepo ureje
no. V hlevih je  mehanizacija, 
kakršno si želijo dandanes 
vsi živinorejci Nas, ženske, 
je to prijetno presenetilo in 
menim, da bi si na primer v 
Kostanjevici lahko omislili 
kaj podobnega, pri nas pa je 
več možnosti za razmah živi
noreje. Kdor se želi pre
usmeriti, bi lahko s pridom 
uporabil izkušnje takih 
kmetij. Človek se venomer 
uči in tudi kmet mora dan
danes veliko znati. “

JOŽICA TEPPEY

Zemlja podrhteva vsak dan
Komisija je ocenila, da so potresi pod Gorjanci povzročili za 500.000 dinarjev škode — 
Veiiko strahu in bežanja na piano — Tri domačije ne bodo več nudile ljudem strehe nad

glavo

DOMAČIJO BO TREBA ZAPUSTITI -  Malči Suhadolnik iz Gore
nje vasi pri Šmaijeti pred hišo, ki jo je načel zob stoletij, njegovo 
delo pa dokončal potres. (Foto: M. Bauer)

Pes in srna -  prijatelja
Nenavadna živalska sloga na dom u novomeškega lovca 

Janka Kastelca — Jeseni srna v italijanskih revirjih?

Bilo je nekako pred tremi 
tedni, ko so otroci v Ajdovskih 
gmajnah v bližini Frate nabirali 
jagode. Kar naenkrat so zaslišali 
med nizkim grmičevjem 
obupno cviljenje. Najpogum
nejši so se napotili za zvokom 
in našli so kakšne 3 do S dni 
staro srnico — pravega d o 
jenčka". Prinesli so jo v kočo 
na Frati. Zanjo je zvedel lovec 
Martin Iskra in jo odnesel 
domov. Vendar nebogljenček ni 
ostal v njegovih rokah: ko je 
bila srnica stara približno 14 
dni, je prišla v oskrbo lovca 
Janka Kastelca iz Novega 
mesta, Kettejev drevored 9.

Na Marofu, kjer je trenutno dom  
srnice ,,Mikice", je zadnjih nekaj dni 
zelo živahno. Zakonca Kastelic 
imata polne roke dela z ..družinskim 
prirastkom", prav tako pa tudi 
2-letni jazbečar lrDaso“. Srnica se je

na novi dom, prehrano in življenjske 
navade kmalu privadila, njen varuh 
Daso pa šele čez nekaj dni. Sprva jo 
je pes gledal malo postrani -  češ: 
„Kaj pa ti delaš v mojem kralje
stvu? “ Toda Mikica se za to ni dosti 
menila. Večino dneva prespi v pasji 
hišici; gospodar ji nosi hrano, zvesti 
čuvaj -  jazbečar pa jo ljubosomno 
čuva pred vsakdanjimi obiskovalci.

Ljudje se kar ne morejo načuditi 
nevsakdanjemu živalskemu sožitju. 
Toda kakšna bo usoda srnice, ko bo 
odrasla? Tovariš Kastelic jo mora 
imeti v domači oskrbi do jeseni, saj 
jo v gozd nikakor ne sme spustiti. 
Nato pa bo skoraj gotovo odšla z 
lovci v Italijo, v italijanske lovske 
revirje. Marsikdo se bo mogoče 
vprašal: zakaj pa je ne bi spustili v 
domače gozdove? Odgovor je dokaj 
preprost: pri naših sosedih imajo 
lovske revirje ograjene in za pravilno 
živalsko ravnovesje skrbe čuvaji, pri 

. nas pa bi bila udomačena srnica 
Mikica kaj kmalu plen kakšnega 
divjega lovca ali psa.

MIHA GOŠNIK

Po gobarski teoriji bi morala biti hrastova zraščenka naj
manj 10-krat manjša _________

Čeprav letos v glavnem ni 
gob, je Vili Šajnič iz Trate v 
Kočevju našel 13. julija v gozdu 
pri Rimskem kar 1,50 kg težko 
gobo hrastovo zraščenko, poleg 
nje pa je bila še ena, le nekoliko 
manjša. Tako gobo je našel 
prvič doslej, čeprav je že okoli 
10 let gobar.

Zanimivo je, da ima hrastova zra
ščenka običajno 50 do 200 klobuč
kov; goba, ki jo je našel Vili Šajnič, 
pa jih ima po gobarjevem zatrdilu 
okoli 2.000. Srečni gobarje povedal 
tudi, da tako velike gobe doslej 
sploh še ni našel.

Letos je šel Vili Šajnič sam ali z 
ženo in hčerkama že večkrat nabirat 
gobe, vendar je našel doslej le nekaj 
lisičk, golobic in samo enega jurčka. 
Vendar je pri gobarjenju doživel 
marsikaj zanimivega. Tako je samo 
letos že dvakrat srečal medveda, in 
sicer obakrat pri Oneku, vendar se je 
srečanje vedno dobro končalo. Na 
naše vprašanje o srečanju z med
vedom je Vili Šajnič odgovoril tako:

„Ne, bežali nismo ne mi ne 
medved. Vsak je krenil na svojo

stran. Res pa je, da takrat nismo 
nabrali nič gob.

J. PRIMC

VELIKA HRASTOVA ZRA
ŠČENKA — Doslej kočevski 
gobar Vili Šajnič še ni našel 
tako velike gobe, kot je ta, 
1,50 kg težka hrastova zraščen
ka (levo), čeprav gobari že 10 
let. (Foto: Primc)


