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Deset let Osvobodilne fronte - deset let usodnih borb,
velikih zmag in novih načrtov

Deset let
novega življenja
Osvobodilna fronta je bila organizacijsko

zasnovana 27. aprila 1941. Komaj deset dni
potem, ko so jugoslovanski generali sra-
motno položili orcžje pred fašističnimi osva-
Jalci, so nai poziv Komunistične partije Slo-
venije sklenili predstavniki kršćanskih so-
ciailistov, naprednih sokolov in predstavniki
slovenske ga kulturnega življenja ustanoviti
enotno fronto v borbi za osvaboditev in pre-
v i t i v svoje roke izgraditev novesa politic-
nega in državnega življenja; Sklenili so or-
ganizirati Fronto kot vsestnansko osvobodil-
no gibanje po načelih enotnosti in s pravico
dejanskega nosilca oblasti.

Politika Komunislične partije Slovenije,
ki je bila v aprilu 1941 pobudnik za ustano
vitev Osvobodilne frodite slovenskega naro-
da, je bila za zmago v vseljudskem uporu
in za ves kbsnejši razvoj oditKilnega pome-
na. Zafniisel ljudske fronte kot edinstvene,
množične organizacije delovnih ljudi za na-
rodmostno in socialno osvioboditev pa Ko-
raiuini slična partija Slovenije ni osvojila sele
v letu 1941. Zgodovinskj dokaz za to je ma-
nifest ob ustanoivitvi KPS v letu 1937. S
pozivom na delovno ljudstvo Slovenije v letu
1941 je Komunistična partija Slovenije po-
stala edina politična sila, ki si je s svojim
«**iom i n natrtno povezanostjo z uelavskim
razredom, znatnim delom kmečkega ljudstva
ter inteligence pridofoilai neomajno zaupanje
ljudstva.

»Smrt fašizmu — svotoodb narodu!« S
Titovim geslom je leta 1942 tuđi slovenski
narod eanferat za vsele| prekini! s krčmarsko
Politiko svoje hlapčevske preteklosti. V letu
1941, ki pomeni eno največjih prelommic v
zgodovini človeštva, slovenski narod ni od-
Povedail', Pod vodstvom Komunistične par-
tije je v vrstan Osvobodilne fronte našel si-
cer najtežjo in najbolj trnjevo, a edino pra-
vilno pot v svojo narodino zgodovino.

Ze v prvih dtaeh okupacije so padle z
obraza »naroda«, ki se Je dotlej skriva! po
sailonih, kavarnah in bankah ter živei na
račun delovnih slovenskih ljudi, vse maske.
»Narod« iz salonov je pobegnil v tujino ali
P» se je šel klan jat v Rim, polizal je fa-
šfstične škomje in za vselej zapravil legiti-
macijo »voditelja« slovensikega ljudstva. Na-
r«l, dio leta. 1941 zaničevan in nepozman slo-
venski narod pa je prisege! na življenje in
smrt na program Osvobodiiline fronte, Ne-
osmiijena, najbolj krvava borba za obstoj in
bodočnost naroda je bila hkrati obračun s
slovenski™ hlapčevstvom.

Iz naroda hlapcev smo posjtali narod DOT-
cev, narod junafcov. Ta zeodovinsko Sipre-
membo jte že leta 1944 ugotovil tovariš Boris
Kidrič. Te sprememfoe i n naših zmag pa ne
D* bilo, če ne bi bilo Osvobodilne fronte, ki
te prvič V zgođovini uresnieua enotnost slfu
v^nsikega naroda- OsvobodSina fronta je ver-
jela v moć ljudskih množic. UničHa je stran
fersko razdrobi jenost in strankarsfci s trup
Jasno in odlično je učllai, da je le v enot-
nosti in bratski povezanosti 2 vsemi jugo^
slovamskimi narodi naša bodočnost.

Silna usitvarjalma moć na5e enotnosti je v
»reteklih letih ustvarjalai ćudeže- Mso nas
mic®ie zdrobiti sile fašisticnih divirij, podn
»rte z dorraačimi izdajailci vojskujočega se
Skota in drugih reakcionarnih ostankov, ni
"as uničilo s-tr3hovito opustosenje, pred ka-
Je'fim smo obstali v letu 1945, niso nam vze-
J* Wfiuma ogromne naloge obnove in p-re-
noda v nacrtno gospodarstvo. Vsaka naloga
^rete icHn desetih letih je naietela v stoti-
trd S r c i h n a š i n ' * u d i n a t o t p e l swejeim,, na
J™n° voyo r gradimo za sebe za svoje otro-
«e- Ni m s z i o m j i in nas ne bo ođvrnil s
v*ave po,t} tu<ji. ziočiinski nacrt Informbiro-
Jfv&icih držav, kl sa klonile pod sovjet-
skiim vojaškim Skornjem in sililo svoie
narode v obup. Nič nos ni odvrnilo od

Pozdrav zmagovalcem v sestmesečnem tekmovanju
11a čast Osvobodilni fronti SlovenijeV n o v o mesketf* o k r a j u :

DOLENJSKE TOPLICE
Med organizacijaimi OF, ki so najvestneje

izpolnile nacrt tekmovanja na čast deseti ob_
letnici ustanovitve naše velike organizacije,
je zmagala v novoimešken\, okraju Fronta v
Dolenjskih Toplicah.

Partizanski duh, volja po delu in neunič-
Ijiva zaivest, da smo le v skupnosti inočni.
enotni in svobodni — to je vodilo frontovce
Dolenjskih Topiic v preteklih mesecih tekmo.
vanja. Kritika, napisana 0 njihovem delu v
zadnji številki »Organizaciiskega vestnika«,
jih je le se vzpodbudiila k večji delavnosti,
čeprav mislijo v Toplicah, da ne drži vse,
kar je kritik s hitro roko napisal 0 njih,
Maraikaj zaideva okoliške vaši, ki so pa v
resnici manj delavne od Topličanov.

V zadinjih mesecih so član i organizacij OF
v Dol. Toplicah pospravili nad 450 kubikov
ruševin, dvignili so cesto do zadružnega doma
za 30 cm, popravili 150 m vaške poti, pri po.
spravljianju priđe)kov v KDZ Poljane in na
zadružni ekonomiji v Toplicah pa so naredili
več tisoč prostovoljnih ur. Ogromno je bilo
narejenega za zadružni dom: premetali so
60 kubikov zemlje, pripeljali 12.000 kosov
opeke, nakopali 60 kubikov peska itd.

»iVi nam Slo 2a ure^ ieuiiivec £a zatiružni
donu, v katerem borao svečano proslavili
10. obletnico ustanovitve OF.«

Tako pripovedujejo frontovci v Dol. To- j
plicah, kadar stoje pred. ponosno stavbo sredi
trga. Poznim rodovom bo v korist nov, lep
zadružni dom, središče napredka in prosvete !
v partizanskih Toplicah. |

Fronta je mislila tuđi na gospodarska
vprašanja. Brez pomoči članov OF Krajevni
ljudski odbor v Toplicah ne bi bil kos svojim
nalogam. V KLO je žal res več nedelavnih
člarnov, zavedni frontovci pa so naivzlic temu
dosegli, da so odkupni plani za L 1950 skoraj
popolnoma uresničeni, odikupi za< prvo tro-
mesečje 1. 1951 pa> vsi dioseženi. TopMčani
so očistili sadno drevje in skoraj vsega po-
škropili. Plan sečnje lesa je bil v redu iz-
vršen, 13 članov OF pa- je lani pomagalo
39 dni v gozdni brigadi na Rogu.

Organizacijsko se Je Fronta v Toplicah
utrdila z rednimi sejami odborai in z mno-
žičnimi sestanki članstva. Vsakih 14 dni so
imeli v mesecih tekmovanja studij, redno je
prirejala predavanja Ljud'skai univerza, usta.
navili so tuđi izobraževalni tečaj. Kulturne
prirediitve. razširjene knjižnice, ustanovljen
pevski zbor, množična udeležba na delu v
Tednu čest ipd. — vse to so drobne sličice
iz vrste uspehov, ki so zagotovili zmago To.
pličamom.

Okrajna prehodna zastavicai OF bo odslej
za vedlno krasila njihov zadružni dom in jih
spominjala, da so se na 10. obletnico usta.
novitve Osvobodilne fronte Slovenije častno
pripravili.

našega tisočletnega hrepenenja po svobodi in
samostojinem odločanju; ker smo bili enotni.
Danes, ko z napori premagujeimo zadlnjie te-
žave pred jutrišnjiim iepšim in lažjim dtiem,
smo strnjeni v vrstah Osviobodilne fronte še
bolj kakor pred ćesettmi leti.

Deset let novega živ)'jenja je za nami. Po-
g'obimo se v teh dmeh v v^ebino naše osvo-
bodilne borbe in Ijudiske revolucije, utrdlmo
v sebi zavest da Je potrebno težave prema-
govati predivsem zatoi, da borno zaigotoMli
končno zmago tištim veliikLmi idejam, za ka-
tere je ljudstvo žrtvovalo nešteto življenj in
prestalo ogromno trpljenja. Znovai gledajo
delovne množice sveta na nas in si utirajo
pot v socializein.

Deset let Osvobadilne fronte je v poinem
pomenu bes«de deset let našega novega živ-
ljenja.

V k o č e v s k e m o k r a j u : .
SEGOVA VAS

O frontovcih Segove vaši smo pisali že
v predzadnji številki Dolenjskega lista. To-
krat z veseljem zncva ugotavljamo, da jim
je okrajna tekmovalna komisija prisodila 'V
6-mesečnera tekmovanju organizacij OF v
oikraju Kočevje p r v o mesto. Poleg Segove
vaši sta najboljši organizaciji v okraju tuđi
še Stara cerkev in I. teren OF v Kočevju.
vendar pa s posebnim ozirom na sposobnosti
članstva, visino politične zavesti in krajevne
posebnosti pripada častno mesto prav frontov-
cem Segove vaši-

Organizacija OF v Segovi vaši je v zad-
njih 6 mesecih aktivno delala in utrjevala
svoje vrste. Učvrstila se je v delu in osamo-
svojila. v članstvo je sprejela 14 novih članov
in nima zdaj nobenega vaščana izven or-
ganizacije. Članarino so redno plačevali in
jo pošiljali na okrajni odbor OF, vsakih 14 dni

so se zbrali na množičncn s«stankuf ki so
jih imeli v zadnjih mesecih 12 in 11 sej od-
bora. Sklenili so zgraditi cesto Segova vas—
Matevljek; 27. »prila bo cesta gotova. Doslej
so naredili na cesti že 3.595 prostovoljnih de-
lovnih ur v vrednosti nad 90.000 dinarjev.
Ražen nesposobnih za delo so pomagali na
cesti vsi člani OF.

Odbor in člani OF so stalno pomagali
KLO, skrbeli za razlago gospodarskih na-
log in sodelovali na sejah KLO. Delavna je
bila ljudska inspekcija, živahno pa tuđi ljuđ-
sko-prosvetno delo. Zmago v fi-mesečnem tek-
movanju so si pošteno zaslužili.

Od ostalih organizacij OF so bile na svo-
jih področjih najboljše organizacije OF v
Bosljivi loki, Slavskem lazu, Vrhu, Stari
cerkvi. I, terenu Kočev je, Grčaricah, Sodra-
žici. Jurjevci, Za mostu Crnem ^potoku, Li-
voldu in Kočevski reki. Prejele so prehodna
priznanja v trajno last.

Pomagajmo zgraditi
slovenski kulturni dom v Tistu

1 _ . • . . . . . . . . .

! Triaški Slovenci si mora-jo po: sili raz-
•mer sami zgraditi svoj kulturni dom, ki
jim je za kulturnoprosvetno življenje
nujno potreben. Tamošnji slovenski kul-
turnoprosvetni in javni delavcv so •usta-
novili poseberi odbor, ki je začel takoj in
neposredno đelati za zgradnjo takega do-
rna. V svojem razglasu za zgraditev slo-
venskega kulturnega doma v Trstu se
obraća ta odbor tuđi na rojake in vse
narode naše svobodne domovine s proš-
njo, naj pomagamo tržaškim Slovencem
tak dom zgraditi. Naši rojakii v Trstu
imajo pravico to od nas zahtevati, mi pa
smo dolžni jim pomagati. Prepričani arao^
da bo našla prošnja triaških Slovencev
pri nas odprta srca.

Da bi bila pomoč naših državljanov
za zgradnjo slovenskega kulturnega doma
v Trstu čim izdatnejša, so ustanovili v
Ljubljani nekateri kulturnoprosvetni in
javni delavci odbor, ki bo v navedeni na-
men zbiral in sprejemal denarne in ma-
terialne prispevke. Ta odbor ima svoj se-

Industrija perila, Keramika
in Mesfno čevljarstvo —

zmagovalci v Novem mestu
Castna priznanja zmagovalcev v 6-me-

sečjueini tekmovainju na čast 10. obletnice
ustanorvitve OF bodo v Novem, mestu pre-
jeli v petek najbolj&i dielovni kolektivi, ki
sto tekmovali med seboj v grupah sorodnih
podjetij.

V skupini podjetij Industrije perila, krojan
čev. šivilj in tkalnic MLO so si šestkrat pri-
borile diplomo požrtvovahie delavke indu-
strije perila. — V skupini podjetij Krka,
Keramika^ Opekarna Zalog in Kremen-i»ral-
nica peska si jie tovarna keramičnih izdelkov
Keramika štirikrat prSborila prehodno di-
plomo, podjetje Kremen pa dvalcrat. •— V
tretji skupini podjetij so tekmovali med seboj
kovinarji, čevljarji in mestni mizarji. Dva-
krat je zmagala v času od oktobra 1950 do
aprila 1951 mestna^ kovinarska delavnica, šti-
rikrat pa kolektiv mestnega čevljarskega pod_
jetjo.

Sindikalne podružnice Industrije perila,
Keramike in Mestnega čevljiarstva, ki so zma-
gale v preteklih 6 mesecih največkrat, so si
s tem priborile krasne prehodne diplome v
trajno last-

dež v^Ljubljani, na Erjavčevi cesti št. 12,
kamor naj se darila in prispevki poši-
Ijajo. Tom bodo' dobili tovariš! pri odgo-
vornem tajniku in blagajniku tovarišu
Grmeku tuđi vsa potrebna pojasnila. Da-
rila in volila se pošljejo lahko neposred-
no tuđi na bančni račun odbora pri Na-
rodni banki* v Ljubljani št. 601-95331-7.

Treba je, da tuđi to pot opravičimo
zaupanje tržaških Slovencev do nas. Po-
kažimo jim tuđi ob tej priliki, da jih
nismo in da jih ne borao nikdar zapustili.

Pomagajmo zgraditi slovenski kultur-
ni dom v Trstu!

Odbor v pomoč zgraditve
slovenskega kulturnega doma v Trstu

Posnemajte „Pionirjevce"
Delovni kolektiv »Pionirja« Novo mesio

je bil na Dolenjskem prvi, ki se je odzval po-
zivu Izvršnega odbora OF Slovenije za pomoč
tržaškim Slovencem pri graditvi kulturnega
damtai v Trstu. SkienJli so, da bo vsak <le-
lavec in uslužbenec na svojem delovnem me-
stu napravil izven rednega delovnega časa
8 ur in zasHužek poklonil za gradnjo kultur-
nega doma v Trstu-

Ob tej priliki so se »Pionirjevci« pogo-
vorili, da bodo za letosnji praznik prvega
maja očistili in okrasili gradbišča in stavbe
tako kot še nikoli. Napovedujejo tekmovanjie
vsem ostalim delovnim kolektivom v Novem
mestu.

Novomeški železničarji
so proslavili svoj praznik
Noviomesiki železničđTJi so dostojno pro-

slaiviLi sv«y prazivik; 15. a.pril, Nâ  predvečer
jo ibila v dvoruni notve staivbe pri postaji
svečana akademija z lefpim kulturnim spo-
rediom. Soriielovali so člani KUD železničaT-
jifv, nioKki' pevski ?bor SKUD »Dušan Jer-eb«,
plicmirji in. cicibauičkii'. Najbolj prism'n je bil
nastop ciciban^kov s skeč«m »Prometnik«,
katerecga so morali na splošno željo pono-
viti-

V nedeljo dnipold̂ n-e je bila žal na svečanost
za padOimd želoznicarji v NOV pred si]X*-
minsko plošičo na: hodiiiiku posfaije im na
kurllitiici. Pri žalni sive-eainosti je sodelovala
viojaškia eod'ba. in pivski zbor SKUD »Dušan
Jereb« iz Novcg.a mcsta.

Pozdravljamo 1. maj-praznik delovnih množic celega sveta



KMETUSKI SVETOVALEC

Setev v novomeškem okraju dobro napreduje
Setev v novomeškem okraju dobro na.

pređuje.. Do 17- aprila je bilo zasajenih že
60a/» vseh setvenih površin. Dobro napreduje
setev tuđi na zadružnih ekonomijah ražen v
Birčni vaši, kjer gre dfcle bolj počasi naprej,
Krajevni setveni aktivi $o zboljšali delo, sa-
mo poročila jim delajo velike preglavice, Le
8 krajevnih setvenih aktivov ni še pokazalo
pravega zanimanja za setev; med temi je
najslabši KLO Dolž. Med najboljširoi setve-
nimi aktivi sta aktiva v Beli cerkvi in Dol.
Toplicah.

Razveseljivo je, da v okraju skoraj ni
ogroženih površin. Ponovni pregled je pokazat
le 14 ha take zemlje^ pa tuđi za to se ni
bati, da ne bo obdeiana. Zanimanje za obde-
lovalno zemsljo je zelo veliko. Vsak bi rad
imel košček zemlje vsaj za vrtiček odnosno
za zelen Javo. Okrajno poverjeništvo je đo-
delilo za take, kl nimajo gnoja ali živine
po 1000 do 2.500 kg umetnih gnojil za vsak
KLO. Krite so tuđi potrebe po umetnih gno-
jilih za industrijske rastJIne,

V veliko pomoć pri oranju so traktorji
zadružnega sklada, ki orjejo večkrat noć in
dan. Tuđi JA je dala že parkrat na razpo-
lago konje za oranje tam, kjer je potreba
najbolj nujna- Zaradi pomanjkanja vprežne
živine ne bo večjih zastojev pri oranju.
Bolj trda je s semeni, zlasti s krompirjem
in rižotom, diočim pri drugih semenih ni ne.
premagljivih težkoč.

Okrajni Svet za kmetijstvo se je te dni
prvič sestal na seji. Sprejel je nekaj kori.

stnih sklepov zlasti za povzdigo živinoreje
in za zatiranje poljskih škodljivcev-

Zemeljski orešek
novosf za Dolenjsko

V letošnjem letu uvajurno ludi poskusno
saditev zemeljskega oreška, ki ima od vseh
cljnih rasti in najveć os] ja- Več člamkov je
bilo že objavljenih v dnevnem časopisju in
v Kmečkem glasu. Podrobnejiša natvodiln bo-
do prejeli vsi kmetovalci^ kl so se prijavili
za saditev, Lahko se še prijaiviijo oni. ki žv.
le izvesti poskuse. Pogoji za pridielovanjie so
ugodni in bo vsak prejel za 100 kg oddanih
oreškov po 18—20 kg olja. Nadizemni del
rastlLne jt* .odlična krma za živino in nič ne
zaastaja za vrednostjo detolje- Kdor ima ve-
selje za saditev, naj se prijavi pri krajev-
nem iljudteikem odboru; dobava semena je
zaigotavLjena.

V naši prehrani prlmainjkuje maščofo.
Vzreja prašičev in pro.izvodlnja masti }o

1 draga. S pridelovanjem, oljnlh semen na riaj-
. cenejši način krijemo primainjkljaje v ma-
š-čobah. Naloga in dolžnost kmetovsiicev je,
da posejejo toliko industrijskih rastlin, da
bodo lahko izpoltndli svoje obveze. Krajevne
setvene aktive^ kmetijske zadruge in njiho-
ve kmotijskt! odisieke pozivamo, da za setev
industrijskih raistlin pokrenksjo v&e p-etrebno.
da bo uspeh zagotavljen. Zlasti naj knuitij-
ske zadruge kakor tuđi množične organi-
zacije razvi je jo1 čim boljšo propagande' v.n
zametnjaivo semena sončnic, O. V.

Na Catežu se spominjajo
NARODNEGA HEROJA GAŠPERJA

Naroćnik Dol. lista sern; berem članke in >
paročila iz vseh krajev Dolenjske, le iz Ca-
teža ,pri Trebnjem ni nić- Se bom pa kar
sam okorajžil, da ta naš lep izletniški kraj,
znan po ^tevilnih bonbah iz dni osvobodil-
nega pokreta, ne priđe v pozabo. Hkrati bom
otpozor.i l števllne1 iborce^ ki so hod ili in
se bor-iili v naših kraijlli, na svečanost, ki jo
priprarvljamo aa 10. oibletndeo OF,

Črnomaljska mladina je dobila svoj j
kotiček

Cesto so se slišali očitikil, da ći-nomaljskii
mladina preživlja nedeljisik;& poptildnevo v
brezpomiemibnem pohajfkovainjiu, po rnestu ali
Pa v vinskih hramiih.

Na zatdttijem sestanfcU' mestnega aktiva 'y
nekido predlagal, naj bi se očistila dvorana,
kii so nahaja v prostorili bivšega gradaj. Z
veiliiko vmemo so mladinci m mladiinke to
dfvoramo počistili, lepo detoorirali in sedaj
se v teh prostorih zbira, mladina ob ve-
čeriih in nedeljslkiih pctpolctoevih. Raizveseljiv
je. pogled v dvorano, kadlatr je naipolnjeiia
z gosti. Ob zvoku hairmouike naivdušemi ple-
eailci piešeijp, pri .sosedmjih mizaia pa naivad-
no tov, Boris šahira in vadi! mlaiiie šaihiste.
Harmonika i"n hrup jih fcar nič ne moti'ta.
Pra.vijo, da bodo za oibletnico ustanorvitve
OP priredili ćelo šaihavsikl turnir in dali tu-
da nekaj tabranih to€k.

-ko-

Pole« mnogo imensko neznanih junakov
iz vsvh kraijev naše dežele .ima Catež Uist-
nega; ©ina — narodnega heroja Vinka Simon_
čiča — Gašperja, ki mu borno ob te} prilikj
odikrili sipominisko ploščo na njegovi rojstni
hiši. To. bo poleg raiznih drugih priredite-v
v pačastitev 10. obletnice OF najipomemb-
njejlši del našvga spereda, saj bo izraz naših
srčmih čustev njemu, ki je vzklil in vzrastel
iz naše srede- S svojo pažrtvcvalnostj^ s
svojoi idejo za osvoboditev in neodivisncst do-
movine in s svojim herojs/kim samo darova-
njem se jo povzpel Vinko Simončič visoko
nad nas, a vendar je ve<Jno v naši sredi.

Na spotninsiko svečaniost. ki bo združena
s prosilarvo oibletnice edinstven^ga dlneva naše
zgadovine in s proslavo praznika dcia, to je
1. maja, prisrčno vabimo vse borce osvobo-
dilnega 'gibatnjaj, Elasti sotorce in znance
Gašpenja^ kaikor tuđi vsr ljubitelje Catežn
ter narave splicth.

Pridlte in pomagajte naimi dostojno pro-
slaviti naš ve'liki praiznik. poklonite &c spo-
mlnu heroja/ Sirmanjčića. ki bo večno živel

'. med nami-

(Proslava bo na dan praznika dela, to je
1. maja 1951 z začetkom ob 10.30 dopoldne.
Po proslavi bio v Catežu splošruo ljudsko
rajanjc.

M- M.

nZKUlTURA^ ŠPORT ^ŠAU<
SD »Papirničar — SD »Krka« : 7:1 (0:0)

V nedeljo, 15. aprila je bila v Novem me-
stu prvenstvena nogometna tekma Ljutoljan.
ske oblastni! lige med moštvom SD Papirničar
(Vevčc) in &D Krka. Tekma se je končala z
zasluženo zmago gestov z rezultatom' 7:1
(0:0). G'ostje so bili tehnienoi boljše moštvo,
todia v -svojih vrstan nimajo dobrih strelcev^
saj ibi lahko naisuli v novomeško mrežo še
već »ocvirkov«. Novcmoščani so igrali le z
8 igrale i.

Šahovsko prvenstvo Novega m«sta

Na šahovskem prvenstvu Novega mesta še |
nadalje vodi na čelu tabele dr. Golež, slede
mu Strajnar, Kastelic, Piock, Verbič Fink,
Skraibl, Rajković, Mihelin in Košele- Vcč kot
polovica: pa rt i j jo že odigranih in bo prven-
stvo lahko1 zaključeno v maju.
*

Košarkarski turnir v Ljubljani
V nedeljo: 15. aprila je priredila' Poljanska

gimnazija v Ljubljani košarkarski turnir, na
katerem so sodeloivala moštva K. K- Poljano,
SD »Rudar« (Trbovlje) in K- K. gimnazija .
Novo mesto. Zrna gala je Poljanska gimnazija,
ki je z dobro igro premagala oba nasprotnika-

Rojstva, poroke in smrti
v novomoškom okraju

V maircu se je rodilo, v novomeškem
okraju 133 otraki od tega 72 'dočkov in 61
deklic V tem časa je umrlo 74 ljudi- od tega
maških 35 in 39 žensk-

Pcrok je bilo v marcu 14. Porcjčili so se:

Simec Januz. posestnik^ Pod'.grad in Plan-
tan Neža, posestnikova hći Podgrad. Avbar
Avguštin^ uslužbenec Ljudske tohnike, sedaj
v JA. in Crepinšek Pavla, narnješčenka so_
cialnega srkbstva. Novo mesto. Slaibe Janez.
učitelj letalstva, in Lumpert Amalija, na.
mieščenika, cba iz Novega mesta. Dujnić Ja-
kov, oficir JA, in, Se-lcula Marija, knjigovcfd-
kirnja Novo metsto. Pristafvec Andrej, delavec,
in Pakar Ana. dvlavka, otoa zaposlena v to.
vaffii igrač Novo rrVestol. Staimifelj1 Franc.
mizar v tekstilni tovarni, iaa Doberdirug Ma.
rija šivilj"i, oba; iz Prečne. Božič Franc, zidar
v tekstilni tovarni. in Virusće:k Marija, po-
sestnikCHVa hči, aba iz Smifaela pri, Novem
mestu. Pavlin Franc. tesar iz Bele eerkve in
Luzar Antonija. poststnikova hći iz Gradi-
šća- Skrknjiir Stanko, trg. pomočniki, im Leš_
njak Marija knijigtjvodikinja, otoa \<z St. J^r-
nejai. Jur.fćič Viincjenc, posjestnikov sin iz
Ceirkelj. in Rolih Antonija, poisestnikova hči
iz Pnekepe. Kocjainičič Anton, posestnikov
sin iz Dvora^ in Rižnar Amailija, posestni-
kava hči iz Ajdovca, Pcčjak Franc. kmet in
Grandovtc Terezija, posestnikova hči, oba iz
Ajdovcai Markelj Framc, namešćenec iz Gro-
supljega, in Koncil ja Albina^ jposestnikova
hči iz Ajdovca. Pemcc Jože. rudar iz Tr-
bovelj. in Pavlin Ana. šivilja 17. Bele cer-
kve. Bilo srečno!

Dru«;: mesto je zasedel SD »Rudar«, zadnje
mesto pa novomeška gimnazija. Kor so v
vrstah »Rudairja« in »Poljane« nastopili tuđi
izvežibani člani, jim moštvo navomeške gim-
nazije ni bik> kos.

Slavkđ Dokl

RAZPORED PROSTOVOLJNEGA DELA
V NOVEM MESTU

Pcdjetja:
26., 28. in 30v 4.: M<'stna podjetja po raz-

],oredui Poverjeništva za komunalne zad.
MLO-

3. 5.: Uprava Narodne miliee, Poverje-
ništve za notramje zadeve. Množične in dru-
gtr organizascijc

4. 5.: GAP direkcija^ Privatni obrtniki-
Od kupno pod je t je.

5. 5.: Tovarna igrač. L. P

Tereni OF.
26, 4.: Vrhovčeva ulica, Dilančeva ulica.

Dotelova ulica Jenkova ulica, Frančiškan-
ska ulica. Poštna ulica, K sodišču, v mlin.

28, 4.: Breg Križatijska ulica, Pugljcva
I ulica, Ftorjanov trg. Sokolska ulica; Dru-

štvena ulica% Društveni trg.
30, 4.: Sv. Jiurija ulica, Mej vrti. Kosova

ulica, Arkova ulica, Cerkvena ulica-, Pro-
sti jska ulica. Defranceshijeva ulica, Ka-
pltel&ka ulica^ Katarinin trg, Kasteličeva
ulica, Kapucinski trg.

3. 5.: Sukljetova cesta.
4. 5.: Smihelska cesta, Stemburjeva uli-

ca. Dr, Volčičeva ulica-
5. 5-: Prešernova ulica. Karlovška cesta-

Trdinova cesta.

Mestni cd-bor OF Novo mesto

Strojepiske so tekmovale
17- aprilu sa tekmovale strojepiske —

čla-nioe sindikata na OLO Nicvo on-esto1. V sku-
pini strojepisk III. raizreda je zmagala tov.
Tinca Hervalj ;s časom 8 minut in 2 sekund
za tekst, predviđen za 10 minut. V skupini
strojepisk II. razreda je 'zmagala tov. Jož<*
Zuipančič (5 minut in 35 sekund od1 dovoljenih
7 miiout), ki je dosegla tuđi najlepšo obliko
seisitaivkia.. Iz skupima strojepisik I. razreda,je
tektmovaila samo tov- Pa^vla Milovanovič, Zal
se ostale dofbre strojapiske OLO nišo cdzvate
tekmovamiju^ ki ga je orgaruiziral ropubliški
c*dtxjr dirtž. naimešiče*ncev insu čast 10. obletnice
OF. Zato je treba temlbolj pohvaliti vnemo
mlajših strojepisk, med katerimi je nekaj
prarv dobrih in nadiairjeniih tipkaric- To Je

potrdilo tudii teskmovanje po naireiku, v ka-
terem. je dbsegla pnvo mesioi v najtmanjiem
števi-liu napak im. v oblikii znova tov. Jež«
Zupiainćič, diruigo mesto pa tov Mladena
Veirbičcva.

Ureja uredniški odbor. — Odgovorni urednik Tone (jošnik. — Naslov uredništva in uprave:
Novo rnesto, Kapucinski trg 3. — Telefon uredništva štev. 127. — Tekoči račun pri Komunalni
banki v Novem mestu štev. 616-1-90322-1 — Letna naročnina 15o din, polletna 75 din. —

Tiska tiskarna »Slovenskega poročevalca« v Ljubljani.

Jože Slak;

Prvi maj 1935 v Sremski Miirovici
Prinašamfio edioanke iz neobjavlje-

nega drneviai'ka padilega partizana Jo-
zeta Slaka, iki -naim jih je poslala
Sestra pokojnikaN tovarišica, Francka
Slakova Iz Xretmijega. — Jože Slak je
bil rojen 1. 1902 na Gorenjem vrhu
pri Dobrniču. Bil je uradnik OUZD v
Ljubljani, člatn KPJ od leta 19"il. Prvič
je bil aretiran 15. novembra 1934 in
oibsojien na eno leto robije, ki jo je
pre&tal v zloglasoii Srermski Mitrovici-
V jiuliju 1941 je od'šel v partizane.
26. 2- 1943 je s tovariš i padel v Straži
v Ltalijaniako zasedb, Ko ,so ga Italijani
rainjienega oitakolili, si je pred njihowmi
očmi sam vzel življenje, da ga no bi
dbfoili v rokie fašisti.

Bilo nas je okrog 97 v »sgradibi samotnih
zativorov« v Srcroski Mitrovici. 97 ljudi, pa
veđmo njajčudofvitejši mir- Ni bilo slišati niti
pet ja, niti žv izgaraj a, niti govora. Narednik
Plaivetič je znal vzdrževati disciplino.

Iz 'metle sem si n.aredil kratke sirkove
kionce. Z njismi isern v predala miiznice «zna_
čevail tekoči datum. Vedtno sem točno vedel
kaitereg,a smio, fedaj senTi priš-el v »zgradbo
samotnih zatvora«, koliko mesecev, lednov m
đni inram sploh š-e odsedeti.

Velika noc je šla skoraj neopazno mimo
mene. Oibčutil sem, jo po celotedenskem po-
etu. Hranili so nas s pustim brezokusnim
rižem. Na veliko nedeJjo smo dobili neko-
liko fooljšo hrano. Neprestaimo zvonjenje v
rrw"9tu me je spominjalo na tô  da je nekak
praznik.

Prvi maj ni šel kar tako mimo mene.
PolitiČnega kazn>enca robija ne zlomi, tem-
ve<̂  ga dviga.

Vstal 3«m ob pol šestih; bilo je jutro
prvoga maja 1935, Krasno jutro. Niti ob-

lačka iz Slovenije. Popravi! sem datum v
predalu miznice. Umi] sem se in telovadil-
Telovadil sem zjutraj in zvećer, ker je to
protiutež za brezdelje. ki ubija in razkraja
duševnost.

Maslo pred šesto uro so se zunanja vrata
zgradlbo z oštrim treskom odprla. »General«
Plantić in njegov pomoćnik Popović, vreden
svojega mojstra^ sta prišla. Zacvilila so še
mrežasta vrata' v železni pregrajeni steni,
nat o so zač«le treskati ključavnice naših
celic Posebno Plantić je bil mojster v odpi-
ranju in zaipiranju vrat. Z velikim ključem
je ravnal kot star vojak s puško.

Zajtrk sta raznašala v vsakem nadstrop..
ju po dva kaznjenca na posebni nosilni de-
ski. Cvilila so nenamazana vratca, drsali so
opartki po asfaltiranih tleh veži', zvonile so
pločevinaste posode. Odpirale so se linice
in iztegovale so se roke. V ljubljanskih za_
porih so bili še širokogrudni ljudj«. Za še
tako nedolžno prežgaarko so odprli ćela
vrata.

Od kioder so prišle posode polne^ tja so
odšle prazne. »Pucarja«, ki sta raznašala
hrano in pobirala posodo. sta morala ludi
paziti na napise na posod;ih. Ta dan ni bilo
nobene nesreće," čeravno' je bilo po Ino na-
pisov nu posodah: »Živio prvi maj!« «Zivio.
savez radnika i seljaka « Zivda diktatura
proletarstva!« itd. Vem, da sta jih »pucarja«
pozneje temeljito dobila- PlantićevL ključi
so se ogrt'li na njih. Kasno je je bilo mnogo
posod opilji nih( opraskani'h ali pa na novo
začinjenih. Nevarna gesla so izginila, država
je bila rešena,

Ob sedmih je bil izprehod. Ključavnice
so zopet hrskale. Ko so bila vsa vrata od-
prta in smo slišali klic: »Hajd napolje!«, st-
jt> vsula robijaš ka reka iz hiš<v. Za hišo je

bilo zborno mesto. 97 ljudi v dvoredu, vo-
jaško vzravnanih odkritih, s kapo v levi
roki, sipredaj v dostojni razdalji Plnntić v
pozi generala.

Plantič je s^mozavestno korakal pred
vrsto. Ko je bil pred desnim krilom- se j<1

na levem utrgal šepet:
»Čestitam, prvi maj«! In šio je po obeh

vrstah kot odmev: »Prvi maj' da. prvi maj!
Pomlađ. proljećf1!«

»Nosnice so se širih', vdihovali smo vaše
svezi zrak pomiadnega, jutra. Nekaj velike-
ga nas j e p-rešinjato. odločnost moč, Nekaj
svežega je prišlo v naše 'duše, ki so jih Iz-
mučile šamota in brozdelje, ter vsakovrstne
si kane.

Z začudenjem nas je gledal Plantić. Ni
videl. da bi kdo od'prl usta. a čutil je, da
gk'dajo n îše oči .smeleje. da je vedro>st na I
miših licih. Ni vede], kaj bi rekel; nekako v
zadnegi jt« zarvpil svoj običajni »Hajdi na-
pred«! Dvoreda, sta s e obrnila v levo; en
red je zavil na notranji, en na' zunanji
krog. Oba red^ sta korakala v nasprotni
smeri- V zunanjem krogu sem korakal jaz
in srečrvai neprestano tovariše^ ki so bili
v notranjem krogu. Roke soi nam govorile
v tihi abecedi. Na skraj.nem koncu elipse,
ki smo jo Oipiscvali, smo si upali tvegati
tuđi »krit prijazen n-a.sm.eh ali pa šepeta-
jočo besedo izpod div jih ibrk. Teh nam nam-
roe nišo brili. Zganjar Srečo je neprestano
mahal s svojim krainjskim rdečim robcejn-.
NtspTestano se je usekova] in se srne jal. Go-
tovo se mu je vsak smejal^ če je le vedel

.da predstavlja njegov rdeči rofoec rdečo
zaistavo.

97 nas je bilo v obeh krogih. Med enim
in drugim tri korake razdal-je in nobenega
govora. Roki v žepu ali stegnjeni, samo ne
na križ. 97 parov opank, 97 čudiovitih in
raztrganih uniform. vse'h barv in kombina_
cij. Med temi 97 Umi so bili borci iz Ma-
kedonije, Vojvodine, dva Mariiborčana_ Dal-
matinci, Srbi in 13 Slovencpv. Srcmskn rav-

nino jo zajela pomlad- Pomlad je silila ludi
preko zida,

Ko jft minila ura sprehodii. mi je bilo.
kot da bi nekaj pozaibil na obzidanem dvo-
rišču. Celica je bila hladnai a kmalu ft
piisijal moj košček sonca skozi okno- Iskal
semi sonce, da je name sijalo.

Nimaš knjig, nimaš zvezka, ne svinčni-
ka, niti papir ja nirnas za vsakodnevno upo-
rabo. Nimaš nikogar, d'a bi se z njim raz-
g^vairjail. PazJiiki siei P» trudiijo, da so ^
teboij' čim mauj op-rijazni. Pisma ne dobiš
nikakega. ne ofoiska, ne priboljška k hrami.
nič.

Za vsak dan som si napravil misetoi pro-
gram. VČasih sem' regulira! Ljubljane), vća-
sih Novo mesto, včasih sem delal revolucijo
in sem koval novo državne tvorbo. Za prvi
maj so mi rasle pred duihovnimi očmi vi-
soko p,eči. tovarnišik-i dimniki, ropotali so
silni tanki in topovi, v neštetih kamionU1

se je peljaia pešadija in nebo so zatemnje-
vaJL roji aerop.lanov,

»Da danes je praznik dela«! sem s>
mislil. ' Proslavlja! ga je proletariat celega

sveta. Manifestacijski sprevodi v AngliJ1'
Franciji, AmeTiki, v Indiji ćelo na KitaJ;
skem. In v Sloveniji? Sem in tja. napi51-
lctafci, ma brzojavni žici zastavice. In tT®~
dicionataa masa na Rožniku — konsiuim^1"
kršćanskih socialistov. Kako doligo še. Kra-
marska politika slovenskih voditeljev W
pokvarila narod", zamaimila ga je v b r e ? "
brižnost in neborbenest; tu je krivdu i ^ a D

obširnih slovenskih pokrajin. Tako
Hodil sem po čelici in P - r ^ i š l j e ^ ' ^ ^

sem mislil. da mi je hitro mini! V° o s v e t '
Sonce s e je umaknilo s P ^ d ^ d r e m nebu
ljevalo le- del stene. Po t<-mnolTW

so hiteli belkasti oblački^ ( g i

»To so cbteck. «: S £ d i t e , /
deial »naše vode so j u l . ,

Noč je iegla na ka^ lmco. Luna ,e pld-
vala na brezoblačnem nebu. Po razgovo^

Kraigherjem sem šel k pocitku.



VSEM ČLANOM
ORGANIZACIJE
Č E S T I T A K

1 . M A J U
ZVEZA BORCEV OKRAJA TREBNJE

SLUŽIMO SKUPNOSTI!

Kmetijska zadruga v

MIRNI PEČI

ČESTITAMO VSEM DELOVNIM
KOLEKTIVOM I N LJUDSTVU
ČRNOMELJSKEGA OKRAJA K

1. MAJU

»žcoia«
PROIZVODNJA VSEH VRST ŽAGAR-
SKIH IZDELKOV IN KOLARSTVO

Borimo se za dvig zivijenjske

ravni naših delovnih ljudi!

T O V A R N A
SADNIH IZDELKOV

„BELSAD"
Č R N OM E LJ

OKRAJNI ODBOR
RĐEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

TREBNJE

OKRAJNI QDBOR
LJUDSKE PROSVETE

IREBNJE

OKRAJNO
KOVINSKO PODJETJE

ČRNOMELJ
OKRAJNI
MAGAZIN
KOČEVJE

! BORIMO SE Zft BOUSO POSTREŽBO DELOVNIH LJUDI .

Ob prazniku dcla čestitamo članstvu
prostovoijnih gasilskih organizacij. Nji-
hovo požrtvovalno dclo naj razširi naše
vrste!,

Okrajna gasilska zveza
NOVO MESTO

Čestitamo k i. maju
vsem našim odjemalcem

OKRAJNA LEKARNA
NOVO
MESTO

Čestitamo
delovnemu
ljudstvu
k 1. maju

Uprava mesinih
podjetij

Crnomelj:
Pekama

Mesari] a
Biivnica

Vodovod
Menza

Kino
Usnjarski proizvodi

Radiocenter
2ago

Fotografsko
podjetje

Olroška
testavracija

Gostiiče

Kulturno- umetniškim
diuštvom in njihovim
skupinam i skreno
čestitamo k dose-
danjim uspehom in
želimo, da jih v bo-
doče še povečajo

M OKRAJNI ODBOR
^ L LJUDSKE PROSVETE

^fcRNOMELJ

Okrajni odbor OF
Kočevje

čestita k delavskemu pia-
zniku 1 • maju vsem frontnim
organizacijam in hontov
cem oJcraja Kočevje tei jim
želi še večjih uspehov v

nadaljnjem deluDELOVNEMU
LJUDSTVU
BELE KRAJINE

m ČESTITAMO

K Ui!H,py
PRAZNIKU SOCIALIZMA

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR ČRNOMELJ

OKRAJNO ODKUPNO
PODJETJE

v NOVEM MESTU
žeii ob prazniku vsega
delovnega ljudstva obilo
uspehov • Delamo za
izboljšanje življenjskih
pogojev, borimo se za
m j r na s v e t u !

ČLANSTVU OF V BELI
KRAJINI ČESTITAMO K
SOCIALISTIČNEMU
PRAZNIKU 1. MAJU

OKRAJNI ODBOR OF
ČRNOMELJ

1. I V I J T A J naj bo praznik na§e socialistične
domovine, vsem zadružnikom srečen dani Vzna-
menju zgodovinske naloge — ustvariti novo
socialistično vas in v znamenju naše trdne pove-
zanosti z delavskim razredom ostanimo tuđi v
bodoče v prvih vrstah borcev za napredek in
rast gospodarske moči naše države 1

OKRAJNA ZVEZA KMETIJSKIH ZADRUG - NOVO MESTO

Vam, ki ste s svojo žuljavo loko prvi zgrabili
orož/e za priboritev naše svobode. Vam, ki s svojo

žuljavo loko giadite boljšo bodočnost nas vseh

iskreno čestita k prazniku delovnega ljudstva

UPRAVA GOSTINSKIH PODJETIJ ~ KOČEVJE

ČESTITAMO
K l.MAJU

DELOVNEMU
LJUDSTVU NOVO-
MEŠKEGA OKRAJA

Ofactini Ljudski o<Mo%
NOVO MESTO

P O ZOIB AVIL J AM O

i. MAJ
PRAZNIK DELOVNIH
LJUDI VSEGA SVETA

OKRAJNI KOMITE KOMUNISTIČNE PARTIJE
SLOVENIJE

N O V O M E S T O



D E L O V N I K O L E K T I V

INVALIDSKIH PODJETIJ
slaščičarne, mehanične in

kovinarske delavnice v Novem meslu
želi ob 1. maju vsem svojim strankam
in prebivalstvu okraja mnogo zado-
voljstva in uspehov v nadaljnjem delu

Prebivalstvu Metlike čestitamo
k prazniku

M
i. MAJA

KRAJEVNI
LJUDSKI
ODBOR

ETLIKA

POZDRAVLJAMO
IMAJ -- PRAZNIK
P R O L E T A R C E V
ĆELE GA SVETA!

&%
/s

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA

K O Č E V I E

OKRAJNA
OBRTNA
ZBORNICA

TREBNJE

Čestitamo
graditeljem
socializma
k 1. MAJU

KERAMIKA
Tovarna
samotnih

NOVOMESTO

SLUŽIMO SKUPNOSTh
Kovaštvo
Krojašfvo

. Čevljarji
Mesarija
Gostišče
Žaga
Vodovod
Šivilje
Pekarija
Foto-kino
Menza
Kopališče

Uprava mestnih podjetij

METLIKA

Članstvu in
organizacijom

Osvobodilne fronte
novomeškega okraja

čestitamo

k X . MAJU
prazniku

vseh delovnih ljudi

Okrajni odbor OF
Novo me sto

Vse sile za uresničkev nalog Titove petletke !

K l . MAJU -
ČESTITA Gozdno gospodarstvo Kočevje

POZDRAVLJAMO PRAZNIK
deiovnega ljudstva — 1. MAJOKRAJNA

ZVEZA
KMETIJSKIH ZADRUG V KOČEVJU

•

[ MAJ

POZDRAVLJAMO NAŠ SOCIALISTIČNI
PRAZNIK

OKRAJNA ZVEZA KMETIJ-
SKIH ZADRUG • TREBNJE

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR—,
KOČEVJE"

I N N J E G O V A P O D J E T J A :

ključavničarsivo, kleparstvo, mizarstvo,
mesarija, čevljarstvo, sedlarstvo, žensko
krojcštvo, moško krojaštvo, ekonomija,
kovaštvo, komunalna podjetja, pekarije,
slaščičarna, kino, pleskarska delavnica,
brivnica, frizerski salon — želijo delov-
nim Ijudem Kočevja novih uspehov!

Vsem mladinskim aktivom želimo ob
1. maju mnogo uspehov. Čestitamo k
uspehom, ki ste jih doslej dosegli!

OKRAJNI KOMITE LMS C R N O M E L J

Socialisticno zadružnistvo —
temelj gospodarskega napredka

O K R A J N A Z V E Z A
KMETIJSKIH ZADRUG

CRNOMELJ

K 1. MAJU ČESTITA

ZA OSKRBOVANJE LOKALNE
I N D U S T R I J E I N O B R T I

NOVO MESTO

VSESILE~|
ZA URESNiClTEV I
NALOG Jj
TITOVE PETLETKE ZM

OKRAJNI SINDIKALNI
SVET — TREBNJE

OKRAJN9
.JUDSKI

ODBOR

T R E B N J E

Z A S L U Ž N I K O L E K T I V R E P U B L I K E

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE
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ČESTjTA VSEM SVOJIM

DELAVCEM IN ODJEMAL-

CEM ZA 1.MAJ, PRAZNIK

DE LOVN IH LJ U Dl !



Mladini novomftšleega okroja ielimo ob
prajcnilcu dela, da si bo v naporih noiih od-
raslih delovnih ljudi iskala svellih vzarov, ka-
ko se gradi socialistifna domovina !

OKRAJNI KOMITE LMS
NOVO MESTO

^"••" Z borbo za izvrševanje
planskih nalog v lepšo
bodočnost!

DELOVNEMU
KOLEKTIVU IN
NAROČNIKOM
ČESTITAMO

K 1. M A J U

OVARNA U ČIL
V ČRNOMLJU

Prebi valcem
Cmomlja
čestita
k 1. maju
— prazniku
vseh
delovnih ljudi

Krajevni ljudski
odbor

ČRNOMELJ

Pozdravljamo

Xm iVAx».J ln v s e deloijm

kolektive novomeškega okraja

Okrajni sindikalni svet
Novo mesto

V

Mnogo uspehov v izgradnji socializma

želijo kiajevna podjetja v

ŽUŽEMBERKU

Gakraterijsko podjetje JELKA
Čevljarsko podjetje KRUPON
Mizarsko podjetje LIPA
Gradbeno podjetje ZIDAR
Krajevna gostilna
Krajevna žaga in Krajevni kino

Okiajni magazin
Cmomelj
s 15
poslovalnicami

čestita
foelokranjskemu
ljudstvu k

L maju!

MESTNI
LJUDSKI
ODBOR

NOVO MESTO

ČESTITA
K
1. MAJU

PREBIVALCEM MESTA

•
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K 1.MAJU
ČESTITA

DELOVNEMU
LJUDSTVU
OKRAJA
TREBNJE

*

OKRAJNI KOMITE KPS

K l.MAJU
čestitamo

vsem
delavcem,
k m e tom
in ljudski
inteligenci

Bele krajine

OKRAJNI KOMITE SPS ČRNOMELJ

ČESTITAMO K PRAZNIKU

VSEM DELAVCEM IN NAMEŠČENCEM PODJETJA

U S N O
INDUSTRIJSKO

PODJETJE
KOČEVJE

V borbi za vedno boijšo kakovost naših
izdelkov iz domaćih surovin
tekmujemo za izvršitev nalog
TJTOVE PETLETKE!

NOVO
MESTO čestita deiovnemu

Cjud&tifu k 1. maju



TOVAIRNA IGRAČ
TiTEFON 16 ' N O V O M E S T O mEFON 16

čestita k socialističnemu prazniku

i«. MAJU

S T I T O M V S O C I A L I Z E M !

Delovni kolektivi pođjetij
Mestnega Ijudskega odbora
Novo tnesto

POZDRAVLJAJO 1. MAJ
NAJVEČJI IN NAJLEPŠI
PRAZNIK DELOVNIH
MNOŽIC SVETA


