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podjetje »Delo« v Ljubljani 

V delavnicah, v pisarnah in na poljih smo 
se srečaH z njimi. Pred 19. leti so pod zastavo 
Partije, čvrsto strnjeni v vrstah Osvobodilne fron
te, povedli goloroko ljudstvo v boj proti zakletim 
sovražnikom svobode in napredka, fašistom in 
nacistom, izrodkom teme in domačim nesilnikom. 
Zdaj živijo kot vsi drugi naši ljudje, delajo in gra
dijo. Ko govore o letu 1941 in obujajo spomine, 
jim zašije v očeh svetal nasmeh. Le petorico 
izmed njih smo obiskali tokrat, pogovor z njimi 
pa je posvečen vsem, ki so padli za svobodo, 
vsem, ki so se zanjo borili in zmagali: za srečo 
vsega ljudstva, ki si jo je izbojevalo in ki še 
naprej vztrajno gradi svet socialistične stvarno
sti, davni sen milijonov naših prr "nikov. Zato 
za letošnji praznik vstaje slovens ga ljudstva 
nismo napisali posebnega uvodnika. Kapisali so 
ga na tej in tretji strani našega glasila borci In 
aktivisti, tovariši in tovarišice, ki so se z ne-
pr*ijnlm zaupanjem v zmago odzvali klicu Partije 
i i julija 1941, ko se je od ust do ust, od srca do 
srca Miskovito širil poziv CK KPJ: 

»... Vsi, ki ječite pod okupatorjevo peto, vi 
vsi, ki ljubite svobodo in neodvisnost, ki nočete 
fašističnega suženjstva, vedtte, da se je začel 
boj za vašo osvoboditev izpod fašističnega osva
jalca . , . Vaše mesto je v prvih bojnih vrstah 
delavskega razreda, ki se bije za svojo in vašo 
resnično svobodo in neodvisnost...« 

Pred 19 leti se je začel boj za 
resnično svobodo in neodvisnost 

— Povej, tovariš podpred
sednik, nekaj o tem. kako Je 
Bela krajina poskrbela za nek
danje borce, saj v vaših vaseh 
ni bilo hiše, ki ne bi dala 
vsaj enega partizana! Tako 
smo začeli pogovor s podpred-
nikom tovarišem Francem Ko
širjem, ki je tuđi prvoborce 
iz leta 1941. 

— Za Belokranjce je bila za
poslitev že od nekdaj najtežje 
vprašanje . Pred vojno so kot 
sezonski delavci iskali kruh 
po Jugoslaviji in se izselje
va l i v tujino, v Nemčijo, v 
Ameriko in v Kanado. Prvo in 
najosnovnejše, kar smo j im 
morali po osvoboditvi nuditi, 
je bil zato kruh na rodni 
zemlji. Skoraj vsem moškim 
smo zaposlitev omogočili. Bor
cem smo pomagali do izobraz
be, j im nudili š t ipendije in vse 
tisto, za kar so b i l i v pretek
losti pr ikrajšani . Tudi na otro
ke padlih nismo pozabilL Le 
nekaj desetin se j ih še šola, 
vsi drugi so že pri kruhu. 
Zdravstveno prizadetim bor

cem smo canogočiii upokojitev. 
Resnejših socialnih problemov 
te vrste nimamo več, vsa leta 
po vojni pa smo imeli a tem 
res polne roke dola. 

To pa ni vse, kar so naši 
ljudje dobili. Mnogi so na od
govornih mestih v Sloveniji 
i n v Jugoslaviji. Belokranjec, 
k i je imel pred vojno na izbi
ro le dvoje — udinjati se za 
hlapca, al i pa oditi s trebuhom 
za kruhom, se lahko danes 
uveljavlja povsod kot enako
vreden državl jan. Prav to je 
velika pridobitev, k i je ne 
smemo prezreti. 

2000 hiš je bilo požganih 
med vojno. Vse smo obnovili. 
Le 7 vasi je b i l o ' elektrifici
ranih- prerl vojno, danes j ih 
je le še 7 brez elektrike! Sko
raj vse stavbe so bile krite s 
slamo, danes je to že redkost. 
80 odstotkov hiš je bilo brez 
kuhinj; začrnele veže s p r i 
mit ivnim ognjiščem so zdaj že 
skoraj izginile. In radioaparati, 
kmetijski stroji, še in še bi 
lahko našteval podatke, k i do

kazujejo, da se je življenjska 
raven našega človeka že pre
cej približala oni na razvitej
ših področjih. Opozoril sem na 
to, ker te stvari v naglici živ
ljenja radi prezremo. 

Mlada industrija daje kruh 
2000 delavcem v občini. Le 
industrije, primerne za žen
sko delovno silo, še nimamo, 
zato imamo tu največ težav. 
Sicer pa je Bela • krajina po 
vojni mnogo pridobila, naši 
borci se res niso bori l i zaman. 
V pičlih 15 letih smo dosegli 
in naredili mnogo več, kot bi 
to lahko, kdorkoli kdaj prej 
sploh v sanjah pričakoval. Pa 
ne samo to: še vedno gradimo, 
morda prav zdaj še najbolj, 
saj dobro vemo, da je šla na
ša pot vedno samo navzgor 
in naprej. 

Aktivistka, borba in interniranka 
K A T K A SENICA je usluž

benka na občini Črnomelj. 
Pridna, skromna in marljiva 
sedi sklonjena nad pisalnim 

strojem ali zatopljena v dopis. 
Že večkrat sem jo videl, pa ni
sem nikdar pomislil, da je 

pred menoj ena izmed žena, 
ki so že leta 1941 sodelovale 
v NOB. Resno me je pogle
dala in zbrano pričela razgo
vor. 

— Doma smo imeli majhno 
posestvo. Bila sem še otrok, 
ko mi je umrl oče. Odtlej sva 
se z mamo sami prebijali sko
zi življenje. Pred vojno sem 
okusila le malo dobrega. Kot 
dekle sem poznala mnoge be
lokranjske prvoborce. Leta 
1941 sem se brez pomišljanja 
priključila narodnoosvobodil
nemu gibanju. Pri zbiranju 
orožja, v nabiralnih in napis
nih akcijah, na sestankih in 
v pripravah na vstajo je kljub 
napetosti čas hitro mineval. 

Junija 1942 sem odšla v par
tizane. Čez 7 mesecev so me 
ujeli belogardisti. Nato so me 
pošiljali iz zapora v zapor in 
me obsodili na 23 let ječe. 
1943. so me Nemci poslali v 
taborišče Ravensbruck, od tam 

pa i\ Schonefeld, kjer sem bila 
do konca vojne. 

Mnogih doživljajev se spo
minjam. Bridki in radostni so 
vmes. Napad na italijansko 
kolono pri Kvasici je bil 
ognjeni krst bratstva in enot
nosti. Naši in hrvaški partiza
ni so izvojevali veliko zmago. 
Zjutraj so fantje odšli. Le ma
lo nas je ostalo v taborišču. 
Tesnobno pričakovanje je tlelo 
v nas. Ko se je razvnel boj, 
smo prisluškovali strelom in 
ugibali. Minute so se vlekle 
kot ure. Nato so se vrnili fant
je, prešerni in razigrani. Oblo
ženi z zaplenjenim orožjem so 
težko sopli v breg. Mučno pri
čakovanje, polno negotovosti, 
se je na mah prevrglo v nepo
pisno veselje. 

Roška ofenziva je bila prva 
večja trda preizkušnja za našo 
mlado vojsko. Prenašali smo 
ranjence po gozdovih in se 

umikali okupatorskim kolo
nam. Primanjkovalo je hrane 
in vode, ni bilo sanitetnega 
materiala. Odprla bi si žilo in 
dala piti svojo kri ranjencem, 
če bi le pomagalo. Obveze, na
rejene iz rjuh, smo prale in 
razkuževale v apnu... Roke 
smo imele že do komolcev 
razjedene, zdravnik nam je 
prepovedal delo. Navzlic vse
mu smo prebili, tudi roško 
ofenzivo... 

čestitka za dan vstaje 
»Pozdravljamo vse znance, 

prijatelje ter fante in dekleta 
iz domačih vasi ter čestitamo 
za 22. juli j : Franc Krašovec, 
Tone Suhadolnik, Martin Heim-
bring in Alojz Mrvar, vojaki 
iz Siska.« 

čestitka iz Bosne 
Dolenjski fantje, ki služijo 

vojaščino v Doboju, čestitajo 
vsem rudarjem Za minuli ru
darski praznik in vsem delov
nim ljudem za dan vstaje. Dra
go Skarja, Jože Pate, Matija 
Dragan in Alojz Lah. 

Vojaka pozdravljata 
Jože Lužar in Stane Darove c. 

ki služita vojaški rok v Ko
privnici, pozdravljata vse bral
ce Dolenjskega lista, zlasti pa 
sorodniki in j im čestitata za dan 
vstaje slovenskega ljudstva. 

Julija 1957 so pri Smartnem blizn Ljubljane odkriii na kraju, 
kjer je padel prvi strel proti okupatorju 22. 7. 1941, lep spomenik 

Trobojnica s peterokrako 

S Trinajsto proletarsko... 
Izmed vseh borcev, k i sem 

Jih tega dne obiskal, je le Gustl 
Culiberg kmet. Nekako po sre-
61 sem ga dobil na njivi. 

— Fašisti so mi že poleti 194] 
Povedali, da Culibergi nismo 
»buonl«. Moj bnat je b i l že 
pred vojno komunist. K svoji 
teni, takrat je bila še dekle, 
*»m hodil v vas iz Vinice na 
Podklanec. Njeni bratje, Kaji-
aovi fantje, so že leta 1941 ak
tivno delali za OF. Vse to Je 
vplivalo, da sem začel tudi j»az 

Do leta 1942 sem hodil na 
tajne sestanke. Dobivali smo 
Poročevalca in ga na skrivaj 
delili ljudem. Pisali smo gesla 
po zidovih. Imeli smo celo ra
dio! Tak baterijski, veste. V 
čuvajnici v Steflani cevem vino
gradu Je bil skrit. Tja smo ho
dili poslušat oddaje. V kleti 
Pri Moravcu pa smo se shajali. 
8 maja 1942 je odšla prva sku
pina devetih Viničanov v par
tizane. Avgusta sem odšel še 
Jaz. Niajprej sem bil v Prvi be
lokranjski četi. Nato sem s 13. 
Proletarsko brigado obšel V 6 0 
Vivodino, napadal Sv. Križ pri 
Kostanjevici in Suhor pri Me
ti !ld. kjer smo razbili belogar-

Odhod XHi novomeške 
MD& 

Okrajni komite L M S Novo 
»©sto javlja, da je Z B O R XI I I . 
novomeške srednješolske M D B 
*Mi lka Sobar-Nataša« v petek, 
*0. julija ob 16. uri , pr i osnov-
*1 šoli v Novem mestu. 

dlste. 28. februarja 1943 sem bi l 
kot borec Cankarjeve brigade 
pri Pleterjah ranjen. Nato sem 

nekako šlo. Zemlje je premalo, 
vse bom predal zadrugi in se 
nekje zaposlil. Ce bo treba, bom 
šel tudi v golo. — 

Tako je na kratko povedal 
Gustl Culiberg. Preiskujoče je 
pogledal v nebo, če ae morda 
ne oblači, spet krepko zamah
nil z motiko in naprej okopaval 
koruzo 

Janez Vitkovič, prvoborec, 
doma iz Vinice, je b i l t 1941 
organizator vstaje na viniškem 
in dragatuškem koncu. Spo
minja se mnogih podrobnosti 
iz priprav na vstajo v Beli 
krajini, iz prvih dni vstaje in 
vseh pomembnejših dogodkov 
narodnoosvobodilnega gibanja 
do konca vojne Povedal je, 
da pripravlja obširnejšo zgo
dovino N O B v Be l i krajini, ki 
jo bo izdala založba Borec še 
letos. 

— Prvo partizansko zastavo 
v Be l i kraj ini so sešila dekle
ta iz Podklanca. B i l a je slo
venska trobojnica. Premišl jal i 
smo kam naj prišijejo zvezdo. 
Rekl i smo: kar na sredo zasta
ve jo prišijte, in smo prav 
pogodili. Prvega maja 1942 

smo jo obesili na drevo vrh 
Zežlja. Italijani so jo videli , 
ko je ponosno plapolala v ve
tru, pa si niso upali ponjo. 

K o smo 6. maja odšli v parti
zane, smo jo odnesli s seboj 
v Prvo belokranjsko četo. V i 
sela je v taborišču, ' pred njo 
so prvi partizani prisegli. 

Če so me kdaj lovi l i , vpra
šujete? So, pa še kako, lovih' 
in celo dobili so me Italijani, 
samo jaz sem vedno ušel. Pr
vič so me ujeli 1941, misl im 
da je bilo proti koncu leta, na 

čestitka za 22. julij 
Fantje, ki služijo vojaški rok 

v Raškl, čestitajo za 22. julij 
vsem bralcem Dolenjskega l i 
sta, prijateljem in znancem pa 
pošiljajo prisrčne pozdrave. 
Posebno pozdravljajo domače 
tz vasi Hrib, Podlipa, Tolsti 
vrh: Anton Fabjančie, Franc 
Murn, Anton Dular. 

Letošnji Trdinovi nagrajenci 

VREME 
*A CAS OD 21. JULIJA 

DO 31. JULIJA: 
*ribMžno do 24. julija bo 

JjBteino lepo vremo. Nekako 
ff^B. juHj a dalje bo zopet 

s pogostimi padavl-
H W in pozneje tudi jesen-

hladno vreme. 

do konca vojne delal v Rajon
skem odboru na Vinici, med
tem pa bil tudi v Italiji na 
zdravljenju. 

Po vojni kmetu jem. 90-od-
stotni invalid sem. Do zdaj je 

Pozdrav Belokranjcem 

Za dan vstaje slovenskega 
ljudstva pošiljamo borbene po
zdrave vsem prebivalcem Bele 
krajine in jim želimo čimveč 
uspehov v izgradnji socializma. 
Belokranjski fantje, ki služimo 
vojaški rok v Dugem selu: 
Vinko Žagar, Jože Konda, Pol
de Mušič. Čestitkam se pridru
žujeta še Jože Malerič iz Sa
rajeva in Dušan Sikonja iz 
Kraljeva. 

Vojaki čestitajo 
Za 22. julij čestitajo vsem 

bralcem Dolenjskega Usta, vse 
dom'ače in znance pa lepo po
zdravljajo dolenjski fantje iz 
Skopja: Martin Gorenc, Miha 
Jakobčlfi, Kar i Tramte, Rudi 
Drnovšek, Franc Zupanič in 
Milan Stefanič. 

V četrtek, 14. julija, na dan 
petinpetdesete obletnice smrti 
barda Gorjancev Trdine, je 
okrajni svet Svobod in prosvet
nih d ruš tev v Novem mestu že 
sedmič podelil Trdinove nagra
de. Slovesnosti, k i je bi la v 
dvorani Zavoda za izobraževa

nje odraslih, so se razen pred
stavnikov domačih kulturnih 
institucij in političnih organi
zacij udeležili tudi predsednik 
sveta za kulturo L R S Boris 
Kocjančič, predsednik republi
škega sveta Svobod Vladko 
Majhen, predsednik O L O N i 

ko Belopavlovič, predsednik 
okrajnega sveta za kulturo 
prof. Stanko Škaler, predsed
nik okrajnega sveta za šolstvo 
Janez Lavrič ter člani pred
sedstva okrajnega sveta Svo
bod in prosvetnih društev. 

Goste in nagrajence je po-

Letošn.ji Trdinovi nagrajenci (z leve proti desni): Jože Karlovšek, prof. Josip Wester, prof. Mirko 
ftublc (za Konscrvatorski oddelek Zavoda za varstvo spomenikov LRS) in Tone Gošnik 

zdravil predsednik okrajnega 
sveta Svobod. Fedor Tominšek, 
k i j e v uvodnem nagovoru 
med drugim ugotovil, da sklad
no s celotnim družbenim na
predkom okraja očitno raste-
mo tudi na kulturnem področ
ju, za kar je bilo treba vložiti 
mnogo truda naših kulturnih 
i n ' prosvetnih delavcev, ama
terjev in prijateljev kulture, 
mnogo truda prav zavoljo tega, 
ker za to delo niso obstajali 
vedno najidealnejši pogoji. Od 
lani do letos se je povečal tudi 
sklad Trdinovih nagrad, jav
nost in nagrajenci pa iz leta 
v leto bolj cenijo Trdinove na
grade kot veliko priznanje, 
vredno truda in uresničenih 
kulturno - prosvetnih storitev. 
Letos so prejeli Trdinove na
grade: 

1. prof. Josip 
živjenjsko delo 
književnosti; 

2. Jože Karlovšek — za živ
ljenjsko delo in prispevek zna
nosti ; 

3. Tone Gošnik — za kultur
no prosvetno delo; 

4. Konscrvatorski oddelek 
Zavoda za varstvo spomenikov 
LRS v Ljubljani — za likovno 
'imetnost. 

Tovariš Tominšek je nato" 
orisal življenjsko pot vseh na-

(Nadaljevanje na 2. strani) 

VVester — za 
na področju 

Vin ic i . Odvlekli so me v neko 
hišo in pri luči gledali mojo 
izkaznico. Težko so zlogovali 
moje ime, jaz pa sem jo med
tem pobr i sa l . . . V jeseni 1942 
sem nesel na Ogulin pri V i 
nici literaturo. Bi lo je zvečer. 
Nič hudega sluteč vstopim v 
hišo Trempusovih in se znaj
dem med Italijani. Otrdel sem, 
oni pravtako. K a r sapo lovijo, 
vidim. Odločno krenem skozi 
vežo proti zadnjim vratom, 
oni pa kar stoje. Jaz hitro sko
zi vrata pa skozi sadovnjak 
in po v a s i . . . Šele nato so 
za vreščali i n kot neumni ska
kali skozi okno na prosto, pa 
s kr ikom »mama mi a* po cesti 
v beg. Prestraši l i so se bolj 
kot jaz. 

Leta 1941 sem nesel na V i 
nico Poročevalca. Dva svežnja 
številk sem imel privezana 
pod hlačnicami na nogah. B i 
lo je 7. a l i 8. septembra, po 
naši akciji na Griblje. Pridem 
v Črnomelj , po ulicah polno 
vojakov. Vsevprek pregleduje
jo ljudi. »Janez, bodi miren« 
sem si rekel. Pridem na vrsto. . . 
Vsega me pregledaljo, vse žepe 
mi obrnejo, pogledajo pod 
srajco in površnik, le na noge 
se ne spomni nobeden. Mirno 
sem se pogovarjal z njimi i n 
kar se da mirno odšel, s Po
ročevalci na nogah . . . Ves čas 
pa mi je bilo pošteno vroče! — 

Z vžigalno 
vrvico in 

dinamitom 
»V mladosti sem se izučil* 

za avtomehanika in delal v 
Zagrebu, v Slovenjem Gradcu 
in drugod. B i l sem organizi
ran v predvojnem s4ndikatu in 
povezan z naprednim delav
skim gibanjem. Leta 1941 sem 
bi l že toliko politično razgle
dan, da sem brez težav našel 
pravo pot. Ko sem se po raz-
sulu vojske vrnil v Semič, 
sem se takoj povezal.-" 

Tako je pričel Nande Kapi, 
prvoborec iz Semiča. Vsa voj
na leta je bil diverzant. M i 
ren, priseben in poln odločno
sti je še danes, to so pa glav
ne vrline, ki jih zahteva d i 
verzantsko delo. Mimogrede je 
naštel vrsto podvigov v kate
rih je sodeloval: 

(Nadaljevanje na 3. strani) 
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Letošnji Trdinovi nagrajenci 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

grajencev. Iskreno je najprej 
čestita; 86-letnemu prof. Josi
pu Westru, ki je prejel Trd i 
novo nagrado za svoje življenj
sko delo. Prof. Wester je znan 
književnik, pedagog, planinec 
in planinski pisec, Čebelar, av
tor šolskih knjig, urednik in 
prevajalec. Izdal je 27 samo
stojnih književnih del, napisal 
nad 200 člankov in razprav y 
domačem in tujem periodič
nem tisku, pred leti pa je iz
dal tudi Novomeške spomine 
v založbi Dolenjske muzejske 
knjižnice. Prav zdaj pripravlja 
Planinska založba P Z S izdajo 
njegove nove knjige Iz domo
vine in tujine, ki so izšla v 
treh zvezkih. 

Domačin Jože Karlovšek (iz 
Smarjete) poučuje zdaj kot 
višji gradbeni tehnik gradbe
niš tvo na STS v Ljubljani . Je 
znan projektant in gradbeni 
vodja, gradbeni pedagog in 
učitelj tehničnega risanja. Na
pisal je več učbenikov za stro
kovne predmete, posebno pa 
slovi kot priznan slovenski et
nograf in strokovni pisatelj. 
Posebno priznanje Je požel 
zadnja leta tudi kot amater-
sl ikar r-)lklornih in ornamen-
talnih podob. Ze desetletja 
proučuje slovensko ljudsko l i 
kovno umetnost, v njej pa 
predvsem ornamentiko, o če
mer je izdal že pred vojno 
več pomembnih knjig in dalj
ših spisov. Pred leti se je kot 
spretni risar lot i l novega načina 
slikanja na les z lužnimi bar
vami. Njegove znamenite or-
n amen talne in folklorne po
dobe na lesu so bile letos mar
ca razstavljene v Narodnem 
muzeju v Ljubljani . Karlovšek 
ima veliko zaslug tudi za raz
voj slovenske keramike. Lani 
je izdal z vseh naš te t ih pod
ročij 3 knjige, pr i čemer je 
povsod upošteval tudi izsledke, 
ko je proučeval dolenjsko l jud
sko umetnost in jo v mars ičem 
rešil poza-be. Trdinova nagrada 
je hkrati počastitev nagrajen-
čeve 60-letnice. 

Nagrado za kulturnoprosvet-
no delo je prejel Tone Gošnik, 
urednik Dolenjskega lista, k i je 
letos praznoval 10-letnico svo
jega obstoja. Tov. Tominšek je 
opisal nagra jenčeve zasluge pri 
rasti pokrajinskega časnika 
Dolenjske, k i je v teh letih 
presegel okvire lokalnega po
mena. Kulturnoprosvetno delo 
je bilo listu vsa ta leta vedno 
eno izmed glavnih poslanstev, 
ki ga je opravljali z živo pr i 
zadevnostjo in s posluhom za 
potrebe množic. Kako se je list 
v ten* deceniju pri l jubil l ju

dem, pove med drugim tudi 
njegova naklada, k i se je po
večala od leta 1950 do danes 
od začetnih 3000 n~ 15.500 iz
vodov in še vedno narašča. 

Za l ikovno umetnost je pre
jel nagrado Konservatorski od
delek pri Zavodu za spomeni
ško varstvo LRS v Ljubljani. 
Ta pomembna ustanova je v 
povojnih letih rešila vrsto dra
gocenih spomenikov in umet
nin, pri čemer je vedno po
svečala prav Dolenjski in Spod. 
Posavju vso potrebno pozor
nost. Prav posebno in po
membno delo je opravila z re
stavracijo baročne dvorane v 
brežiškem gradu, k i je naj
večja posla kana dvorana na 
Slovenskem. Več let trajajoča 
dela so bila letes uspešno za
ključena, dvorana pa je z nj i 
mi ohranjena tudi bodočim 
rodovom. Priznanje, ki ga je 
dobil s Trddnovo nagrado 
skromni, a nadvse požrtvovalni 

tega dela In brezmejne potr
pežljivosti. N j i m se moramo 
zahvaliti, da Je na Dolenjskem 
in Spod. Posavju rešenih in 
ohranjenih veliko dragocenih 
l ikovnih spomenikov. Kulturno 
priznanje našega okraja je 
hkrati topla zahvaJa republi
škemu Zavodu za spomeniško 
varstvo, ki vzorno skrbi in po
maga reševati dragocena priče
vanja preteklosti. 

S pr is rčno in toplo besedo se 
je v imenu nagrajencev zahva
l i l prirediteljem slavja prof. 
Josip Wester, k i je med dru
gim Izrazil tudi svoje veliko 
presenečenje nad nenavadno 
uspešno in hitro rastjo okraja 
ter vel ikim in vsestranskim 
napredkom na področju kul
ture in prosvete. Po ogledu 
razstave v stavbi Študi jske 
knjižnice M I R A N A J A R C A je 
bilo v gradu hotel Otočec slav
nostno kosilo. Na pozdravne 
besede in zahvalo prof. J . We-

kolektlv mladih restavratorjev stra je tu odgovoril predsed-
pod vodstvom akademskega 
slikarja prof. M i r k a Šubica, je 
hkrati prva javna zahvala za 
njihovo pomembno kulturno 
delo, k i terja od umetnikov to
liko samoodpovedovanja, sfcrl-

nik O L O Niko Belopaivlovlč, k i 
se je v imenu ljudske oblasti 
zahvalil vsem ustvarjalcem 
kultumoprosvetnih dobrin in 
j i m hkrati čestital za letošnje 
Trdinove nagrade. R. S. 

Srednja kmetijska šola na Grmu 

Z U H A I I J E P O L I T ! SHI T E Đ E !! S '.'! ' 2c0l£D 

Letos v jeseni bo pričel 
pouk na novi srednji kemtij-
skl šoli na Grmu v Novem 
mestu. Redni pouk bo trajal 
4 leta, gojenci morajo imeti 
za vpis končano popolno osem
letko, vendar se bodo lahko v 
šolo vpisali tudi gojenci, ki 
so končali kakšno zimsko 
kmetijsko šolo. Tudi gojenci 
nižjih kmetijskih šol na Rad
ni pri Sevnici in na Mali 

toki bodo lahko nadaljevali 
študij v tretjem letniku Sred
nje kmetijske šo l e Grm. Obi
skovalcem nove srednje kme
tijske šole bo v zaključnem 
spričevalu priznano zvanje 
kmetijskega tehnika. Odloči
tev o ustanovitvi nove šole 
toplo pozdravljamo, saj je 
vpis na dosedanji oddelek 
Srednje kmetijske šol© Mari
bor dokazal, da je v našem 
kmetijstvu dovolj ukaželjnib 
ljudi, nova šola pa bo hkrati 

Proslava Pokrajinskega pomagala zmanjšati veliko 
pomanjkanje srednje kvalifi
ciranih kmetijcev, ki ga v 

Kongo je prav v teh dneh v središču 
svetovnega zanimanja. In ne samo zani
manja. Zakaj ta nekdanja belgijska kolo
nija je postala preizkusni kamen ga med
narodno reševanje zapletov, ki so posle
dica kolonialnih grehov in zablod. Danes 
se v tem velikem kotlu pregneta nova 
nacija, porajajo novi vidiki, pojavljajo 
novi ljudje. Danes so v belgijskem Kongu 
belgijski vojaki, sile Združenih narodov, 
sredobežne in sredotežne sile v samem 
nacionalnem telesu in iskanje rešitve. 

Se pred dvema letoma so se Belgijci 
hvalili, da je Kongo najbolj mirna kolo
nija v Afriki. Njihov recept se je glasil: 
potrebno je dati črncem nekaj gmotnih 
dobrin, treba jih je nahraniti in za silo 
obleči. Siti ljudje se ne puntajo. Nikakor 
pa n - smejo črni ljudje priti do znanja, 
do političnih pozicij in do enakosti. Skrat
ka, paternalizem. 

Potem Je nenadoma — kakor strela i 
Jasnega — prišlo do krvavih nemirov v 
Leopoldvlllu in drugod. Belgijska obla-
stva so se zmedeno spraševala, kako je 
to mogoče. Kolonialni krogi so si belili 
glavo, kje so napravili napako, da se Je 
to zgodilo. Toda zgodilo se je. 

Sledili sta dve leti silnega notranjega 
vrenja, ko je pritisk postajal čedalje 
hujli In je grozil raznestl na drobne kosce 
ves kolonialni lonee. šele takrat je Bru
selj spoznal, da s »postopnim« dajanjem 
neodvisnosti Belgijskemu Kongu ne bo 
nič, ampak da bo treba dati Kongu ne
odvisnost takoj. Tako je 1. julija letos 
Kongo uradno postal neodvisen. 

Toda ta neodvisnost je bila kaj nena
vadna. Belgijske čete so ostale v deželi 
in, kar je še huje, postale so tuje telo v 
novem državnem organizmu, ker niso ho
tele ubogati nove kongoške vlade. Res je, 
med samimi črnci nI enotnosti, dežela Je 

razdeljena na različne struje in frakcije, 
vsakdo vleče na svojo stran, jasne zami
sli, kako urediti In upravljati državo Se 
nI. Obstaja pa splošna želja po neodvis
nosti, In ta je tako močna in silna, da 
prevladuje nad politično razcepljenostjo 
v Kongu. Toda to je notranja zadeva 
Konga. Navsezadnje doživljajo večje ali 
manjše težave vse nove neodvisne drža-

čet Iti da že prihaja do trenja med njimi 
in belgijskimi vojaki, ki so selo »nervoi-
nl«, kakor je zapisal neki novinar. 

Položaj pa je stvarno in pravno postal 
še bolj zapleten zaradi položaja v pokra
jini Katangi, ki je najbogatejša kongolka 
pokrajina in menda ustvarja kar Wft 
narodnega dohodka Konga. Premjer te po
krajine Combe Je namreč izjavil, da se 

Afr i ška drama 
ve ln to ne more biti povod za novo 
vmešavanje od zunaj in za vztrajanje na 
določenih kolonialnih pozicijah celo ta
krat, ko so se te pozicije preživele. 

Posebno v Belgiji dosti govorijo o za
ščiti belega prebivalstva pred črnim, če
prav je bilo skupno število mrtvih sedem. 
Nihče nima namena zmanjševati tragike 
niti ene človeške žrtve, toda argumenti 
belgijske vlade bi morda v obrnjenem 
smislu bolje zveneli, če bi jih uporabljali 
tudi takrat, kadar gre za umore v slogu 
»Sharpeville« (Južnoafriška unija), k̂ er 
niso naenkrat ubil] samo 7, ampak vsaj 
70 črncev. 

Največ upanja na ureditev kongoške za
deve vzbujajo ukrepi OZN, pod katere 
okriljem že prihajajo čete v Kongo. Ge
neralni sekretar Hammarskjold se je obr
nil tudi na Jugoslavijo s prošnjo za pilote 
In letalske tehnike In lahka Izvidnlška 
letala in helikopterje. Naša vlada je na
čelno že privolila. OZN je v tem'primeru 
razmeroma zelo hitro ukrepala. Seveda te 
čete ne bodo Imele lahkega dela. če upo
števamo, da je med njimi precej afrišk?h 

bo Katanga odcepila in da noče imeti no* 
bene zveze z novo vlado v Leopoldvlllu. 
Razumljivo je, da so ga nemudoma pod
prli Belgijci, ki so pohiteli izjaviti, da ne 
bodo dopuščali nobenega »vmešavanja« v 
Katangi (razen svojega, seveda), In pa 
premier obeh Rodezij sir Roy Welensky, 
ki je celo pripravljen poslati belo vojsko 
v Katango. 

Združeni narodi ne stojijo pred lahko 
nalogo, ker je Kongo stopil le bolj • 
ospredje po odgovoru premiera Hruščeva 
na pismo kongoškega premiera Lumum-
be. V njem Hruščev na precej podoben 
način kot v izjavi o sovjetski »raketni 
pomoči« Kubi obljublja pomoč tudi Kon
gu Skratka, Kongo je brez svoje krivde 
postal v nekem smislu »Internacionalno 
vprašanje«, to se pravi nekakšno jabolko 
spora med Vzhodom in Zahodom. Zato 
bodo Združeni narodi največ storili, Se 
bodo ta spor nevtralizirali, poslali belgij
ske vojake domov in se trudili ohraniti 
enotnost kongoškega ozemlja. Vse tri na
loge so težavne In OZN čakajo naporni 
dnevi. 

Le močne kmetijske zadruge 
bodo lahko uresničevale kmetijsko politiko na vasi — V gospodarstvu občine Ima 
pomembno mesto tudi kmetijstvo, vendar mu dajmo sredstva in pomoč, ki ga to 
važno področje terja od vodstva komune — 0ZZ bo poslej predvsem usmerjala 
organizacijsko plat kmetijstva, operativne naloge pa bodo morale reševati komune 

odbora CMD 
V sredo, 8. jul i ja , je bi la v 

gradu Otočec na K r k i spomim-
ska prosdava Pokrajinskega od
bora Cirilmetodijskega druš tva 
katoliških duhovnikov, posve
čena d ruš tven ima zaščitniko
ma, dnevu borca in dnevu 
vstaje slovenskega ljudstva. 
Uvodno besedo je imel pred
sednik PO C M D za novomeški 
okraj, dekan Alojzi j Kurent iz 
Vidma-Krškega, slavnostni go
vor pa kanonik Janez Frančič 
iz Novega mesta. Sledilo je več 
recitacij. Spominsko slovesnost 
je pozdravil tudi predsednik 
Okrajnega odbora S Z D L V i k 
tor Zupančič, k i je želel čla
nom druš tva novih uspehov pri 
nadaljnjem delu. 

novomeškem 
občutimo. 

okraju boleče 

NOTRANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED 

Samo nekaj odst: v Srbiji se je povečala Industrijska 
proizvodnja v prvem polletju za 22 odstotkov. V LR Bosni 
ln Hercegovini za 15 odstotkov, medtem ko je plan pred
videval 14-odstotno povečanje. V Sloveniji pa se je indu
strijska proizvodnja v prvem polletju povečala za 16,3 od
stotka, medtem ko cmo računali na 11-odstotno povečanje 
za vse letošnje leto. Podobne uspehe so dosegli tudi v Make
doniji in Crni gori tur Hrvatski. 

Skratka, po šestih mesecih smo povsem prepričani, da 
bomo petletni načrt za razvoj gosi« Varstva, vsaj kar se tiče 
Industrijske proizvodnje, izpolnili v štirih letih. Uspehi naših 

Polletni uspehi 
proizvajalcev 

kolektivov so toliko bolj pomembni, če upoštevamo še te
žave, ki jih je bilo treba premagovati. Znano je namreč, da 
Je v nekaterih dejavnostih v letošnjem prvem polletju pri
manjkovalo surovin. V zadnjem času pa tudi denarja niso 
imeli na pretek zaradi tega, ker so bili omejeni krediti za 
obratna sredstva. Kot rečeno, kljub temu so doseženi veliki 
proizvodni uspehi. V Sloveniji pa se težavam pridružuje še 
dejstvo, da v letošnjem letu niso začele obratovati Bfive 
tovarne (razen manjših oddelkov in novih agregatov v naših 
elektrarnah, ki so se vključili v omrežje) in da so zato pro
izvodne kapacitete kot pravimo, enake lanskim. Ce upošte
vamo, da so nekatere tovarne v rekonstrukciji (na primer 
Cementarna Trbovlje, več tekstilnih tovarn Itd.) In da so 
začele obratovati v prvem polletju tovarne, ki so bile v re
konstrukciji lansko leto, smo pri približno enaki zmogljivosti 
•trojnih naprav. 

Zato je za več kot 16-odstotno povečanje proizvodnje 
nedvomno velik uspeh, ki obenem dokazuje, koliko skritih 
rezerv odkriva boljša organizacija dela, manjše rekonstruk
cije, ki jih opravljajo kolektivi s svojimi sredstvi ln kako 
spodbuja proizvajalce boljši način nagrajevanja. To je ob
enem dokaz, č Ima jugoslovanska industrija še vedno do
volj skritih rezerv ln drt imamo vse možnosti, da še znatno 
povečamo industrijsko proizvodnjo, ne da bi pri tem upo
števali nove Investicije, oziroma gradnjo novih tovarn. Nagel 
porast Industrijske proizvodnje pa omogoča tudi povečanje 
življenjske ravni. Že sedaj ugotavljamo, da bomo petletni 
plan glede novečanja osebne potrošnje lahko izpolnili v štirih 
letih. Tudi to bo spodbuda za boljše delo v prihodnjem ob
dobju, to je pri uresničevanju naslednjega petletnega na
crta tt razvol gospoda-rtva. 

V Sloveniji se je v juniju najbolj povečala proizvodnja 
• kov|-i3ki Industriji, in sir*r kar za 42 odstotkov. V gu
marski Industriji za 3«, rdstotkov, živilska industrija je pove
čala proizvodnjo za SO odstotkov itd. V polletju pa je dose
gla največje uso-he elekfmindustriia, ki je povečala pro
izvodnjo fa 31 odstotkov, vitem pa živilska Industrija 30 od-
•toikov, kovinska, lesna industrija za 25 odstotkov Itd. 

Tem proizvjdnim us:>ehom se pridružujejo tudi uspehi 
1 zunanji trgovini. V prvem polletju smo Izvozili za 12 mi
lijard ali s'ioraj za in odstotkov več blaga kot lani. Vendar 
Pa kljub temu poveiVmju še nismo dosegli plana. S to vred
nostjo izvoza smo iznn'n'11 šele 45 odstotkov predvidenega 
letnega izvoza. Čeprav jc izvoz vsako leto v drugem polletju 
večji, se bomo moral potruditi, zlasti zaradi tega, ker srr|l 
uvozil j veliko več, kol smo računali. Tu smo namreč prese li 
lanski uvo7 že vrt *6 o1«-.<o*knv. čenrav nismo uvažali (zaradi 
dobre letine) nit žita. n ffl mast; In sladkorja. Mendn smo v 
naših pregledih še Hknisall. da bomo morali veliko bolj Iz-
fcoriščafi nsJs < "rm.če surovine, če hočemo, da bomo zmanj
šali razliko med vrednostjo uvoza ln izvoza. 

Pozdrav iz Mostara 
Dolenjski ln belokranjski 

fantje, ki služijo vojaški rok v 
Mostaru, čestitajo za 22. julij 
— d a n vstaje in hkrati po
zdravljajo svoje domače, znan
ce In prijatelje: Slavko Brun-
skole, Alojz Lah, Stane Kav
čič. 

Pozdrav Metličanom 
Svoje domače, bralce Do

lenjskega Usta ln vse znance 
pozdravlja ln jim čestita za 22. 
julij vojak Pavel Ciglar iz 
Beograda. 

Iz Dugego sela 
Za dan vstaje slovenskega 

ljudstva pošiljajo borbene po
zdrave vsem prebivalcem Bele 
krajine ln jim hkrati želijo 
čim več uspehov pri izgradnji 
socializma belokranjski fantje, 
ki služijo vojaški rok v Dugem 
s-elu: Žagar Vinko, Jože Kon-
da, Polde Mušič, Jože Malerič 
Is Sarajeva in Dušan Slkonja 
iz Kraljeva. 

V četrtek, 14. Julija je bil v Novem mestu občni zbor 
Okrajne zadružne zveze. Razen predstavnikov OLO ln občin 
sta bila prisotna tudi predsednik Okrajnega odbora SZDL 
Viktor Zupančič ter tajnik Glavne zadružne zveze Slovenije 
Stane Lenarčič. Obširno poročilo o uspehih in nalogah kme
tijstva je prebral predsednik OZZ Tone Pire. V razpravi je 
sodelovalo več kot 15 delegatov, bogat zbir zaključkov in 
napotkov pa je občnemu zboru posredoval predsednik OO 
SZDL Viktor Zupančič, ki je spregovoril delegatom ob koncu 
razprave. Na občnem zboru so izvolili nov 19-članski upravni 
odbor Okrajne zadružne zveze. 

Po predvidevanjih petletne
ga perspektivnega plana bi se 
morala kmetijska proizvodnja 
v okraju do leta 1961 povečati 
za 104,7 odst., ali za povprečno 
15,4 odst. na leto. Vrednost 
proizvodnje bi morala leta 1961 
doseči 15,5 mili jard dinarjev. 
Letos bomo izpolnili 60 odst. 
teh nalog. To ni neuspeh, saj 
so bile razen ene vse letine za
radi neugodnih vremenskih 
razmer slabe, v kmetijstvo smo 
vložili le 60 odstotkov, predvi
denih Investicij, vlaganja v 
kmetijstvo pa so vrhu vsega 
dolgoročna in so uspehi vidni 
šele po daljšem razdobju. 

Individualni kmetovalci niso 
sodelovali najbolje, tudi to je 
eden izmed vzrokov, da so 
uspehi manjši . V pogodbeno 
sodelovanje je vključenih 
11.000 kmečkih gospodarstev z 

8.822 ha površin, kar je le 12 
odst. vseh zemljišč. Pogodbena 
proizvodnja pa je zabeležila 
zelo lepe uspehe v hektarskih 
donosih. P r i pšenici je dosežen 
donos 24 do 55 stotov (okrajno 
povprečje je le 15 stotov), pri 
koruzi 45 stotov (okrajno pov
prečje 22 do 33), največji uspeh 
pogodbene proizvodnje pa so 
donosi v t ravniš tvu, ki so za 

Nemalo zaslug za hiter raz
voj kmetijske proizvodnje ima 
mehanizacija, k i se je posebno 
v zadnjih dveh letih razvila. 
146 traktorjev, 21 kombajnov, 
81 motornih škropilnic, 102 
motorni škropilnici, 123 mla-
tilnic in še številne -druge 
kmetijske stroje imajo danes 
zadruge. Gospodarno j ih bomo 
lahko uporabljali le na večjih, 
strnjenih kmetijskih površi
nah. 

Osnovna sredstva kmetijskih 
zadrug so se lani povečala za 
39 odst. in dosegla skupno 
vrednost 1 milijarde 15 m i l i 
jonov dinarjev (povprečno 19 
milijonov 500 tisoč dinarjev 
na vsako zadrugo). Zaradi niz
ke akumulativnosti kmetijstva 
pa so Investicijska sredstva v 
skladih, ki j ih zadruge ustvar-

Razpis štipendij 0ZSZ Novo mesto 
Okrajni zavod za socialno zava

rovanje v Novem mestu razpisuje 
na podladi 7. ln 27. člena • Te
meljnega zakona o Stipendiiah 
(Uradni list FLRJ, St. 32/55) na
slednje stipendije: 

dve Stipendiji za Studij na 
pravni fakulteti 

trt Stipendije za dijake dvolet-

TOVARNA 
MESNIH IZDELKOV 

Maribor - Košakl 

nudi potrošnikom raz
novrstne mesne izdelke 
po ugodnih in konku
renčnih cenah! 

Upravni odbor 
KMETIJSKE ZADRUGE 
VINICA pri Črnomlju 

razpisuje delovno mesto 

RAČUNOVODJE 

Pogoj: srednješolska izo
brazba ln praksa. Plača 
po tarifnem pravilniku. 
Prošnje »prejema uprava 
Kmetijske zadruge Vinica. 

ne administrativne Sol« v Novem 
mestu. 

Prednost pri razpisu Imajo otro
ci padlih borcev in žrtev faši
stičnega nasilja in tisti, ki »o 
vpisani v vlsje letnike naveaenm 
sol. 

Stipendije bomo podelili za 
čas, ki Je po predpisih določen 
za predvideno končanje Studija in 
v visini, kot je predvidena v od
redbi o višinah Štipendij. 

Prosllol na; do 10. avgusta 1960 
vložijo kolkovane prošnje (50 do 
državne takse) pri Okrajnem za
vodu za socialno zavarovanje v 
Novem mestu. Kidričev trg 5 in 
prošnji prilože: 
1. podroben ž iv tenjepls ; 
2. zadnje šolsko spričevalo ter 

potrdilo o vpisu v Solo ali fa
kulteto; 

s. potrdilo o premoženjskem sta
nju prosilca in staršev; 

4. potrdilo podjetja, ustanove ali 
zavoda, v katerem sta zaposle
na rodrtitelja. glede višine plače 
ln otroškega dodatka. Otroci 
padlih borcev na; predlože po
trdilo zveze borcev; 

5. mnenje osnovne organizacije 
SZDL oziroma LMS o prosilcu 
in družini. 

Z razprave na občnem zboru Okrajne zadružne zveze 

P O T R O Š N I K U 

Poslužujte se naših 
proizvodov 
v naših prodajalnah 1 

Priporoča »e kolektivi 
Pekarsko podjetje 

»PIRAMIDA« Maribor 

50 do 100 odst. višji od okraj
nega povprečja. 

Kmetijska proizvodnja že iz
gublja znake nekdanje zaosta
losti. 3.125 ha zemljišč socia
lističnega sektorja je v okraju 
(4 odst. vsega). Te površine bo
do v prihodnjih 5 letih s svo
jimi presežki zadostile vsem 
potrebam domačega trga. V 
načrtu so izsuševalna dela na 
1.300 ha t ravniških površin v 
Spod. Posavju, 466 ha steljni-
kov pa je v Bel i krajini že me
lioriranih. Te površine so Je
dro bodočih vel ikih socialistič
nih kmetijskih obratov, ki bo
do nastajali počasi s priključe
vanjem zemljišč okoliških 
kmetovalcev. Skrbno moramo 
pripravljati kadre in strokov
njake, k i bodo tu vodil i proiz
vodnjo in hkrati krepiti sred
stva kmetijskih organizacij. V 
hribovskih predelih bodo za
druge še naprej razvijale naj
pr imernejše oblike pogodbene
ga sodelovanja. 

jajo, še sorazmerno nizka. Zato 
j ih moramo krepiti še naprej 
z zniževanjem proizvodnih 
stroškov in z izpopolnjevanjem 
nagrajevanja po učinku. Obči
ne so v zadnjih dveh letih vlo
žile v kmetijstvo le 26 odst. 
planiranih sredstev. O Z Z in 
zadruge so si morali zato po
magati z združevanjem sred
stev. V okraju je bilo na ta 
način zbranih 43 milijonov di
narjev. Združevanje sredstev, 
krepitev skladov ln pomoč ob
čin bodo nujno potrebni po
sebno v bodočnosti, saj je za 
investiranje v kmetijstvo na 
razpolago vedno manj zveznih 
sredstev. 

Zadružni sveti so se kot 
novi organ samoupravljanja 
hitro uveljavili in že odločno 

posegajo v investicijsko politi
ko zadrug ter ž ivahno sodelu
jejo pri sprejemanju finančnih 
in r e^ rvod h planov. Sodelo
vanje kmečkih proizvajalcev — 
članov zadruge, pa bo treba še 
bolj razširit i z obliko vaških 
sestankov. Mnogo so zadrugam 
pomagale tudi žene zadružnice 
in mladi zadružniki , seveda le 
tam, kjer so te dejavnosti pra
vilno razvijali . Pomanjkanje 
polkvalificiranih in kval i f ic i 
ranih kmetijskih delavcev — v 
proizvod j i j ih bomo potrebo
vali vedno več — bomo morali 
nadomeščati s pr iučevanjem na 
delovnem mestu i n s krajšimi 
tečaji in seminarji. 

Dve leti pogodbenega sode
lovanja sta dokazali, da je so
dobno kmetijstvo postalo pri 
nas živa resnica. To dokazuje
jo doseženi uspehi, zato Je 
vsako prepričevanje kmeta že 
odveč. Ce ne more — ali noče 
— razumeti sam, mu bo to do
kazal razvoj, ki ga bo povozil. 
Na razpolago imamo dovolj za
konitih predpisov, ki omogo
čajo usmerjanje kmetijske pro
izvodnje po sodobnih načelih. 
Zadruga pa je hkrati postala 
tudi del občinskega gospodar
stva, zato jo moramo bolj 
vključiti v naš komunalni s i 
stem. Le gospodarsko močne 
zadruge so prestale prvo pre
izkušnjo. Prav te bodo v okvi 
ru komune lahko reševale tudi 
vprašanje strokovnih kmetij
skih služb. Raznim zavodom 
in inš t i tu tom bodo dajale po
nudbe za opravljanje strokov
nih uslug in te usluge tudi 
plačevale. 

Razvojno pot kmetijstva mo
ramo temeljito pretehtati. P r i 
pravljalni načrti za obdobje 
5, 10 in 15 let bodo zadrugam 
odprli pogled v daljšo bodoč
nost. Tu j im bo spet morala 
priskočiti na pomoč komuna, 
ki sprejema družbene plane, 
vključujoč tudi razvoj kmetij
stva. Upoštevaje rajonizacijo 
mu mora določiti smer. Zato 
moramo v gospodarstvu občine 
določiti prostor tudi kmetijstvu. 
O Z Z bo svoje delo na tem pod
ročju opustila in se usmerila v 
organizacijsko plat usmerja
nja kmetijstva, operativne na
loge pa bodo morale reševati 
občine. 

Tudi v živahni ln plodni 
razpravi je bi la močno podčr
tana zahteva po hi t rejšem 
uresničevanju predpisov o ra
cionalnem izkoriščanju kmetij
skih površin, kar mora biti na
loga občin. Letošnji obračun 
O Z Z je b i l temeljit in dober 
preg'.od dosedanjih uspehov, 
načr tov in nalog zadružne or
ganizacije našega okraja. 

M. J. 

S G P P I O N I R 
1̂1 OVO MESTO 

S SVOJIMI OBRATI PRIPOROČA SVOJE USLUGE IN ČE
STITA VSEM DELOVNIM LJUDEM NOVOMEŠKEGA OKRAJA 
OB OBLETNICI VSTAJE SLOVENSKEGA LJUDSTVA, ZELEC 
JIM NADALJNJIH USPEHOV V IZGRADNJI SOCIALIZMAI 

UU'1 ' l Hi i 11 

OBJAVA 0ZSZ N0V0 MESTO 
Okrajni zavod za socialno zavarovanje v Novem 

mestu sporoča: 
Ker prihajajo sedaj zavarovanci Iz bližnjih in od

daljenih krajev po potne stroške, posmrtnine in po
grebnine neposredno na Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje v Novem mestu ali njegove podružnice 
v Brežica' , Črnomlju in Krškem z izpostavo v Sevn' i , 

o b v e š č a m o 

vse zavarovance, da od 1. avgusta 1960 dalje Okrajni 
zavod, kakor tud njegove podružnice, ne bo več iz
plačeval dajatev i / zdravstvenega zavarovanja v go
tovini, te . .weč bo vsa izplačila nakazoval po Komu
nalni banki. 

Zavarovanci, k i so zaposleni pri pooblaščenih pod
jetjih, zavodih in ustanovah, pa svoje pravice Iz zdrav
stvenega zavarovanja uveljavljajo neposredno tam, 
kjer so zaposleni. 

Okrajni zavod za socialno 
zavarovanje v Novem mestu 
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i aSST Vrata življenja in vrata smrti NAD 
ZMAGE K R I L A 

To je verz, vklesan na spo
meniku zmage v Jelenovem 
žlebu. Pripoveduje o junaški 
borbi partizanov, ki jih je 
pregnane v mraz in mrak hra
nila ljubezen do pravice in 
prostosti.« 

Med mnogimi, ki so se ude
ležili bitke v Jelenovem žle
bu, je tudi J o ž e R o m i h , 
ki vzdržuje strojni park v No-
voteksu v Novem mestu. Leta 
1942 je vstopil v Cankarjevo 
brigado, potem je prišel v 
Gorjanski bataljon. Poznal je 
vsak kotiček Gorjancev. 

»Bitke so se vrstile druga za 
drugo,-« pripoveduje. »Dobro 
8e spominjam borbe za Prim-
skovo. Napadli smo ponoči. 
Celo noč je bobnelo pod trd
njavo domačih izdajalcev. 
Zjutraj smo jih pregnali...*" 

-Cankarjeva brigada se je 
zadrževala tudi v Suhi Kraji
ni- Kako je bilo takrat?« 

»Hujše kot n a fronti za Ber
lin.*-

*V katerih mesecih je to bi
lo?« 

»Februarja in marca. Bil 
sem v tretji četi prvega ba
taljona.« 

»In Jelenov žleb?« 
»Takrat smo se umikali iz 

Suhe krajine. Borba je bila 
bliskovita. Prehiteli smo Itali
jane in pred njimi zasedli 
obronke žleba in udarili po 
njih,! Pripovedoval bi lahko o 
borbah, t o d a . . . « 

Mudi se mu. V tovarni po
pravljajo, delo kliče in vsaka 
Minuta je dragocena. 

»Rad imam to tovarno. V 
Jtej d elam že štirinajst let. 
™i sem tudi predsednik de-
lavs sveta.. .* 

Stisk roke in »pridite še 
kdaj'.-

V kostanjev iškem gradu 
sem poiskal Janeza Božiča. 

»Seveda, lahko vam povem 
nekaj o tistih dneh.. Sam sem 
že hotel pisati, toda nikoli ne 
najdem dovolj časa«, je rekel 
in se zamislil. 

»Bilo je štiriinštiridesetega 
v Gradnjah pri Stoiparjevih. 
Moj oče, jaz, Viktor Bezjak— 
Lesjak in Alojz Stopar smo 
šli v patrolo. Hoteli smo po
gledati v Gradnje. Z očetom 
sva šla skozi vas Mladje, ona
dva pa sta šla naravnost v 
vas. Bilo je ponoči. V Stopa r-
jevi hiši smo se srečali. Na 
poti nismo opazili nič sumlji
vega. V sobi smo posedli. Po
govarjali smo se. Bili smo iz
mučeni. Oče se je vlegel na 
peč in zaspal. 

Naenkrat smo zaslišali laja
nje psa, ki je bil privezan 

pred hišo. Prisluhnili smo. 
Stopar je stopil k vratom iD 
zakl ical i »Kdo je I?« To so bi
le njegove zarlnjc besede. Tre-

»Trikrat sem morala 
sežgali igro...« 

Nada C v etanovič je 
zdaj invalidska upokojenka. 
Med vojno je bila aktivistka 
in obveščevalka. 

»Od leta 41. sem začela de
lati za partizane. Spominjam 
se, da so me pritegnili v delo 
takrat, ko so prvi Novome-
ščani odšli v partizane. Dvain-
štiridesetega sem odšla v Treb
nje. Desetega aprila sem bila 
sprejta v SKOJ. Spominjam 
se, da nas je sprejel mladinec 
Lojze.* 

»Kakšno delo ste opravljali 
na terenu?« 

»•Predvsem obveščevalno. So
delovala sem kot obveščevalka 
pri napadu na mirenski vlak. 
Prav pred napadom sem poiz-
vedela, kakšen vlak je in ko
liko vojakčv se pelje v njem.« 

»Pripovedovali ste še o kul
turno - prosvetnem delu. Nam 
lahko kaj več poveste o tem?*1 

»Delala sem skupaj z Vido 
Brestovo. Večkrat smo prire
jali mitinge. Ponavadi so nam 
morali dodeliti zaščitno četo, 
kajti večkrat se je zgodilo, da 
so ravno sredi mitinga uda
rili Nemci. Za neko proslavo 
sem prevedla in priredila igri
co »Osvobojena Istra-«. Naslov 
';em spremenila v »Osvobojena 
Slovenija.* To igrico smo na 
vsak način hoteli spraviti na 

oder. Ni in ni šlo. Ponavadi je 
bilo tako: v kakšni hiši ali pa 
na prostem smo se učili vloge. 
Čez deset minut so prišli Nem
ci in razbežali smo se. Tekla 
sem domov in igrico sežgala. 
To se je zgodilo trikrat. Vselej 
sem jo zopet napisala. Seveda 
sem v njej dodajala vedno 
več svojega, obnavljala sem 
jo namreč po spominu. No, 
končno nam je le uspelo spra
viti igrico na oder. To sedaj 
ni bila več »Osvobojena Istra«, 
pač pa resnična »Osvobojena 
Slovenija«. 

nutek nato se je zgrudil i 
prestreljenimi prsmi. Pade 
je na pragn svoje rojstne hi-
?e. 

»Razbežimo se!« je nekd;. 
' a kričal. 

Skočil sem k drugim vra
tom« ki so vodile na dvorišče 
za hišo in spustil nekaj rafa 
lov. Ušel sem jim. Hišo je ol> 

'koljevalo šestintrideset belo 
gardistov. Kako je bilo po
tem, mi je pripovedoval oče 
Lesjak je hotel skočiti skoz; 

prva vrata. Streli so ga podrli 
Oče je imel brzostrelko in 
streljal zdaj skozi prva, z d r i i 
skozi druga vra<ta. Belogardi
sti so streljali skozi okna. M ' -
tali so bombe. Sestrelil je riv 
okvira nabojev. Ostal mu j« 
še eden. Zadnji čas je, si i1 

rekel. Sedaj! S sosedom, ki jc 
bil tudi v sobi, sta skoči ki 
skozi druga vrata. Ušla sta 
jim.« 

»Kdaj ste začeli delati z. 
partizane?« 

»Od enainštiridesetega sem 
bil terenec.« 

Janez Božič je zdaj upoko
jenec JLA. 

Listava po albumu. To je 
album spominov. Vsaka slika 
je povezana z nekim dogod
kom. Obledele fotografije so 
oživele. 

»Rad bL< je rekel, »da bi 
naši otroci poznali samo ena 
vrata—vrata življenja.« 

čestitka staršem . 
Dragi mami in očetu, štamf-

Ijevima 6 Potovrha, čestita za 
25-letnico skupnega življenja 
sin Ivan, ki služi 'vojake na 
bolgarski meji. Prav lepo po
zdravlja znance v J L A ter do
mačine! 

Kakor v le Lili med vojno, tako prihajajo voditelji naše revolucije in vseljudske vstaje tudi zdaj 
med ljudstvo, kadarkoli le utegnejo. Dober mesec je minil, ko smo v Novem mestu toplo 
sprejeli in pozdravili v naši sredi drage goste; v Dolenjskem muzeju je bil 19. junija sprejem 
za predstavnike Zveze borcev NOV in ZVVl naSega okraja, katerega so se udeležili tudi tova
riši: Franc Leskošek-Luka, Aleksandar Ranković - Marko, Milentije Popovič, Boris Kraigher, 

Bogdan Osolnik, Franc Pirkovič in drugi i 

»Bil sem v Dakijevi četic« 
Našel sem ga doma, v nje

govi hiši na Grmu. V I M V , 
kjer je zaposlen kot telefonist, 
so mi povedali, da je na bol
niškem dopustu. — M e d l e 
. F r a n c je devetdeset odstotni 
invalid. V nekaj stavkih je po
vedal svojo pot med narodno
osvobodilno vojno. Pot, k i je 
polna preseljevanj iz bolniš

nice v bolnišnico, pot bojev in 
jurišev. 

»Za partizane sem začel de
lati januarja dvainšt ir idesete-
ga. V partizanske enote pa sem 
stopil 10. maja 1942. Najpreje 
sem bi l v Gorenjskem bataljo
nu, nato v Belckranjski četi. 

r Pogovori s šestimi ljudmi, šestimi izmed tisoč. Preprosti 
ljudje, ki živijo v deželi, za katero so se borili. Trebnje, Kostanje
vica, šmarjeta, Šentjernej, Suha krajina... Imena krajev. Beretič, 
Kušlan, Božič, Cvetanovič, Romih, Medle. Imena ljudi. Koliko je 
takih imen in koliko ljudi! 

So trenutki, ko se spominjajo nazaj v dni julija enainštiridese 
lega, ko so slišati pripovedovati: »Začeli smo. Prva puška je že 
počila!« Spominjajo se drobnih dogodkov, pisem, kf so jih prena
šali v gozdave in prve puške, ki so jo zaplenili. 

Danes so del našega časa. Delavci v tovarnah. Uslužbenci v 
mestih, člani delavskih svetov. Kmetje na njivah. 

Ti pogovori so polurno potovanje skozi njihov čas. 
P e t e r B r e š č a k 

J 
»Napadali smo kolono avtomobilov...« 

Stane Kušlan je zaposlen v 
obrjatu IEV v Šentjerneju. Na
šel sem ga pri delu. Pregleduje 
Izdelke, ki jih obrat razpošlj ' 
Po Sloveniji. 

»Ste ž e dolgo časa tu v služ 
bi?« ga vprašam. 

»Od ustanovitve,« pove. 
Nato napeljem pogovor n-

dni, ki j ih je preživel med voj
no v partizanih. B i l je v Can 
karjevi brigadi. Trebnje, Zle 
bič, Boslljevo, to so kraji, kjer 
Je preživel majtežje trenutke. 

»Žlebič leži med Ribnico la 
Turjakom. V marcu 1944. leto 
se je tam zadrževala naša brl 
gada. Pred 2lebičem smo se 
odločili, da napademo kolone 
tridesetih avtomobilov, ki se }•. 
bližala našim položajem. Podr 
H Smo most na cesti. Kolon« 

se je približevala. Imel sem 
angleško protitankovsko puško. 

Vžgali smo. Celo noč je bobne
lo. Na položaju sem bi l skupaj 
z dvema tovarišema, k i sta ime
la .težki bredi'. 

N>ašl so naenkrat ukazali 
umik. M i trije tega povelja ni
smo slišali. Nismo opazili, da 
so nam Nemci prišli za hrbet. 

»Po razpadu enainžtiridesete-
ga smo začeli zbirati orožje. 
Zakopjavtali smo ga pri žagi, 
skrivali smo ga v kozolce in 
med deske. Zbirka orožja se je 
Izpopolnila a puškami, k i so 
bile zaplenjene pri napadu na 
Bučko. Ko »o prvi partizani iz 

"Ko sem &e ozrl, &o bil i samo Šentjerneja odhajali v Gorjan-
deset metrov za nami. Nemci 
se n i s 0 znašli. B i l i smo obleče
ni v njihov e uniforme in naj
brže so nas zamenjali. Izkori
stili smo tistih nekaj trenutkov 
in zapustili položaj. Takrat je 
zaropotalo za naTni! Vel trije 
-uno srečno prispeli na položaje 
naših tovarišev. B i l sem le laž-
e ranjen • . . « 
»Na vaši žagi v Šentjerneju 

e bilo skladišče orožja. Lahko 
kaj več poveste o tem?« 

ce, so se oborožili z orožjem, 

ki smo ,ga imeli ma žagi. Zaboj 
orožja, devet pušk in 3 tisoč 
nabojev, smo pozimi leta 1941 
odpeljali na Kočevsko. Do No
vega mesta je b i l 0 vse v redu. 
Naložili smo zaboj na -ani in 
brat je vozil. V Novem mestu, 
pri Košaku, je bilo treba zab'oj 
spnavltl. Zaboj j e tehtal sko
raj sto kilogramov. Bratu, ki 
se je mučil z njim, so priskočili 
na pomoč Italijani, ki niti naj
manj niso slutili, kaj je v za
boju- . . . « 

ki jo je vodil Daki . Tam sem 
ostal vse do ustanovitve Tom
šičeve brigade. V tej brigadi 
sem bi l do nemške ofenzive le
ta 1943. Med tem časom sem 
bil že trikrat ranjen. Nato sem 
bil nekaj časa v Žužemberku, 
od tam sem šel pozneje v bol
nišnice v Italijo. B i l sem v B a 
riju, Al tamuri , G r a v i n i . . . Po
tem sem se vrn i l na Vis . Ne
kaj časa sem se zadrževal po 
raznih krajih v Dalmaciji, nato 
sem z letalom odletel v Beo
grad, nato v Novi S a d . . .* 

»Bili ste š t i r ikrat ranjeni. Se 
spominjate kakšne posebno 
težke borbe?« 

»Skoraj vse borbe so bile 
težke. K o sem bi l še v Daki-

jevi četi, smo imeli veliko ak
cij. B i lo nas je malo. Zato smo 
sovražnika večkrat nenadoma 
napadali. Umikal i smo se in 
napadali. Tako so mis l i l i , da 
nas je več kot v resn ic i . . .* 

»Kje ste bi l i zadnjikrat ran
jeni?* 

»Mislim, da je bilo pri A m -
brusu. Napadali smo sovražni
kovo postojanko v šoli ali fa-
rovžu, ne spominjam se več 
dobro. To je bila prava poulič
na borba. Napadali smo in se 
umikali. Sovražnik je poslal 
ostrostrelce na strehe hiš. Od
maknili so opeko in streljali 
na nas. Tako sem dobil hudo 
ano, zaradi katere sem se po-

' ikal po bolnišnicah v Rogu in 
I t a l i j i . . . * 

Tovariš Medle je zdaj zapo
ren pri I M V kot telefonist. 

»Delo sicer ni težko,« je po
vedal, »vendar utruja in je od
govorno.* 

»Kako je z delavskim samo
upravljanjem pri vas?* 

»Delavsko samoupravljanje 
je odvisno od kolektiva. Paro
la »TOVARNE DELAVCEM«, 
o kateri smo razpravljali v 
partizanih, se je izpolnila.* 

»Avtopromet« 
KRANJ 

se priporoča vsem potni
kom, da se poslužujejo 
avtobusov na rednih in 
na izrednih progah! 

Odisejada štirih bratov 
Albin, 

Leto er.a: 
L5oris, Miran, Cir i l , 

r.j'.irideseto. Sestanki 
SKOJ. Vodi jih Miran, sekre
tar. Njegov namestnik je Ci r i l , 
brat. Druga dva odideta v ho-
«te. Leto dvainštirideseto. Se
stanki se vrste drug za drugim. 
V opuščenih zidanicah, v kle
teh hiš. Vse do 21. septembra-
Tega dne sta aretirana. Pove
žejo ju z verigami. Novo me-
•to. K r i se lepi na strgano 
*rajco. »Ne, čisto naju ne mo
rete ubiti. Kajti ubiti nekoga 
•e pravi, vzeti mu tudi tisto, 
kar je povedal In dal drugim.« 

Tako mi je pripovedoval Ci
r i l Beretič. Dobil sem ga pod 
kozolcem, nedaleč od hiše, kjer 
le premetaval slamo. 

»Dela nikoli ne zmanjka,« po-
»Čeprav je zemlje malo, 

fttoraš delati od jutra do veče-

»V Novem mestu najbrže niso 
•odeli. d a 

sva terenca. Vsega 

gotovo niso vedeli. V naši zi
danici je bila partizanska bol
nišnica. Teden dni pred mojo 
aretacijo smo jo izpraznili- To 
je bila naša sreča, saj so Itali
jani že slutili, da zidanica ni 
povsem opuščena. Enkrat so jo 
celo bombardirali. Bombe so 
padale po travniku okoli zida
nice. Niso eksplodirale, ker J e 

travnik močvirnat . . . 
Poslali so naju v taborišče. 

Najprei Gonars. Nato Renicci 
v južni Italiji. Imeli smo se
stanke. Vedeli smo, da ' mora 
priti konec. Ob kapitulaciji Ita
lije &o n a s fašisti hoteli zadr
žati v taborišču. Vedeli smo, d a 

se bližajo Nemci. Uprli smo se. 
pobrali orožje in ušli. Peš smo 
se napotili v hribe. V tabori 
šču je bil tudi tretji brat, Bo
ris, ki so ga ujeli pri nekem 
napadu. Tako snio se vsi trije, 
Miran, Boris in Ci r i l , podrdl peš 
k črtrtemu bratu — Albinu, ki 
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je bil v partizanih. Nekje v 
Toskani je Miran zašel. Z dve
ma tovarišema se je hotel spa
ziti čez most nad nekim poto
kom- Takrat je po cesti pridir-
jal oddelek nemških konjeni
kov. Vrgl i so se s ceste v gr
movje. Tam so čakali noči. 
Drugi dan so se napoiin z a na
mi. 

Izmučeni smo nekega jutra 
prešli Sočo. Prišli smo do parti
zanov. Vstopil sem v jurlšnl 
bataljon 30. divizije.« 

»Ste večkrat srečevali svoje 
brate?« 

»Včasih smo se videli. Ven
dar smo prišli vsi skupaj žele 
pri bojih za Trst. Takrat smo 
se zbrali prvič po štirih letih.« 

»Kaj se vam je najbolj vti
snilo v spomin v borbi za Trst?" 

»Poulični boji! Boril i smo se 
za vsak meter, za vsako hišo 
in ulico, za vsak pločnik.« 

M l r a n je sedaj v J L A , Bori? 
je direktor Keramike v .Ljub
ljani. Cir i l ln Albin sta dom? 
n a svoji kmetiji-

Odisejada štirih bratov š e ni 
kenčana. 

Nadaljuje se v delu. 

Nocoj bodo slovesno izročili 
metliški MDB Franc Hočevar-
Cirll visoko priznanje: naslov 
dvakrat udarne brigade za do
sežene uspehe od L—20 julija 
1960. 

V soboto zvečer je v Žužem
berku zaključila uspešno delo 
M D B Jože Slak-Silvo, ki je 
orejela kot priznanje za požr
tvovalnost naslov trikrat udar
ne brigade! Več o njej prihod
njič. 

Z vžigalno vrvico in dinamitom 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Najbolj mi je ostala v spo
minu diverzija pri Rakeku le
ta 1944. Štirje smo odšli mi
nirat progo. Vojaški transport 
je bil napovedan. Izbrali smo 
prostor pri 12 m visoki škarpi, 
ker je bila tam nemška stra
ža na vsako stran oddaljena 
100 m. Po vrvic i so me tova
riši spustili z vrha škarpe na 
progo. Ročno vložim naboj pod 
tir in čakam. »Prihaja!* so 
zasikali tovariši. Hitro sem 
sprožil detonator in hajd na 
plezanje! Takrat smo ugoto
v i l i , da prihaja vlak po dru
gem tiru. Kaj zdaj? Detona
tor je aktiviran, eksplozija bo 
sovražnika opozorila, škode ne 
bo, mi pa bomo odšli praznih 

rok. Jaz sem bi l med tem spet 
na progi. »Prerezi vrvico!* so 
mi sikali tovariši. Le trenutek 

sem pomišljal in se odločil za 
nevarnejši , toda bolj zanesljiv 
ukrep. Ustavil sem mehani
zem detonatorja in legel poleg 
proge. Vlak, le nekaj vago
nov je bilo, je zdrvel mimo. 
»Ta ni b i l naš!* smo ugoto
v i l i z olajšanjem. Nato sem 
naboj hitro prestavil pod dru
gi tir in ko so se pričele t rač
nice tresti, sem detonator ak
tiviral . Hitro k škarpi in še 
12 m plezanja po njej. K o sem 
prilezel na vrh, sem bi l ves 
moker. Vlak je takrat že pr i 
spel. Močna detonacija je za-
donela v noč, vagoni so po
skakovali drug čez drugega 
in se nagrmadili skoro do vr
ha škarpe. Urno smo vrgl i 
vsak nekaj ročnih bomb in 
odšli v noč. 

lavi se v dveh urah, sicer... 
Lojze Stariha je borec od 

leta 1942. Doma je iz Mavrne 
vasi pri Krup i . Pogovor z 
njim je stekel najlaže, povedal 
pa je toliko, da sem uporabil 
le drobec vsega. 

— Srednje veliko kmetijo 
imamo donia, bilo pa nas je 
mnogo otrok. Delali smo doma 
in hodili »v tabrh«. Sodeloval 
sem že skozi od leta 1941, ven
dar do 1942 nekako bolj iz 
navdušenja in notranje privr
ženosti hkrati, saj kot mlad 
fant nisem vsega še docela 
razumel. Leta 1940 smo vaški 
fantje ustanovili t amburaško 
skupino. Postala je žarišče na
predka, sestajali smo se in 
razgovarjali o mnogočem. Ko 
so prišli Italijani, smo malo 
potihnili, ioda le za hip Pr
vega maja 1941 smo obesili 
rdečo zastavo na gasilski dom 
v Stranski vasi. Jaz sem sple
zal na stolp in jo pritrdil . Ita
lijani so jo z veliko muko sneli 
šele čez dva dni. vohljali so. 
pa niso nič zvedeli. Lolo 1941 
je minilo v zb.; anju orožja 
napisnih in potrošnih akcijah 
zbiranju obvestil o s .vražniku, 
v neprestanem navdušenem 

ilegalnem delu. Februarja 1942 
sem postal že pravi aktivist. 

Marca 1942 sva s tovarišem 
znosila na ramah v skrivališče 
v gozdu 1500 kg papirja za teh
niko. Vajeti sva uporabljala 
za oprti. K o sva se vračala , 
sva na cesti naletela na belč-
ke. Razdalja osem metrov, 
umik je bil nemogoč. Zasliše
vanje kar na cesti. Kaj sva 
delala v gozdu, so hoteli ve
deti. »I, kolje sva izbirala,* sva 
odgovorila. Pokazati sva mo
rala, kje. S seboj so imeli lo
pato. Kadar sem jo pogledal, 
sem se spomnil na grob. Vlek l i 
so naju še naprej v gozd. P r i 
šli smo do neke gomile, prst 
je b i l a . š e sveža. »Kopiji!* so 
mi ukazali. Izkopal sem pogi
nulo tele. Nato so tovariša iz
pustili, mene pa vlekl i s se
boj. _Spoznal sem, prišlo je 
tisto: ali — ali in bil na opre
zu. Prišli smo v vas pod gra
dom Krupa. Belogardisti so se 
rezgubili po hišah, pri meni 
pa pustili enega za stražo. Teh
tal sem, se pripravljal na skok 
in čakal. Pa jo je s t ražar mah
nil na potrebo — jaz pa v tek 
po sadovnjakih med hišami« k 

potoku, urno po podrtem dre
vesu čez vodo, pa po grmovju 
naprej. Teren sem dobro po
znal. B i l sem že dal-.č, ko so 
oni pričeli vreščati in stre
ljati , . . 

Junija 1942 sem dobil od be
logardistov iz Semiča poziv, 
da se moram javiti v dveh 
urah. Ce me ne bo, bodo stre
ljali name, kjer me bodo vi
deli, je pisalo. Napolnil sem 
nahrbtnik in odšel na rajon. 

— Kaj pa noga? sem vprašal. 
— Noga? Ta je šla po osvo

boditvi. V jeseni 1944 se je za
čelo. Vrag vedi ali od naporov, 
ali je bilo zastrupijenje po
sredi. Novembra 1944 so me 
prvič operirali na Planini . 
Prav po partizansko, brez 
žganja in brez narkoze! Drugič 
in tretjič v bolnišnici na Zgor. 
Hrastniku Je bilo že b o l j e . . . 
Po vojni leta 1946 so mi jo pa 
odrezali. Veš, če bi mi prilepili 
novo nogo, bi šel v partizane 
še enkrat. Morda pa bi odšan-
tal tudi s takšno, kot jo imam 
zdaj, če bi bilo t r eba . . . 

Miloš Jakopec 

V enotah VOS, V D V in 
K N O J sem prehodil Dolomi
te, Notranjsko in Primorsko. 
Veliko stopinj, spopadov in 
nevarnosti je bilo. Zdaj živi
mo v miru. Gozdar sem. Ni 
mi žal za vse. kar sem pre
stal, ko gledam novo življe
nje, vesele brezskrbne ljudi 
in mladino. Saj smo se v go
zdu, kadar je bilo najhuje, 
vedno pogovarjali prav o tem 
novem in boljšem življenju.* 

šentlovrenčanom 
iskreno čestita za dan vstaje 
domačin Fitinc Jarm, k i je se
daj pri vojakih v Raški. Po
zdravlja tudi starše, brata, se
stro ln prijatelje. 

Iz Ti tog m da 
Vsem fantom in dekletom Iz 

S-marjete, posebno pa staršem, 
bratom in sestram pošiljajo le
pe pozdrave in četitke ob dne
vu vstaje: Alojz Junc, Janez 
Brajer, Anton Rozman, Janez 
Vrtič, Franc Bevk, Marijan Ko-
vfcč, Franc Fabjančič. 

Vojaki Iz Novega Sada 
»Vsem preživelim bercem če

stitamo v imenu dolenjskih _an-
tov. k i služijo vojaški rok v 
Novem Sadu. Posebej pozdrav
ljamo delovni kolektiv IMV in 
mladino l 2 Sentruperta, zlasti 
pa vs* domače: R'hrtin Marolt. 
V. P. 6355.« 1 

Kolektivu Pionirja 
in Novoteksa 

pošiljata prisrčne po.-.irave z» 
22. julij Jože Hirbo i n Aloja 
Samec, -vojaka iz Zagreba 
Hkrati pozdravljata d c m a č e in 
znance. 

Pozdrav iz Novega Sada 
Drago Prešeren, vojak iz No 

vega Sada. čestita svojemu oče
tu z a rojst.nl dan ln prisrčno 
pozdravlja domače. Pozdravlja 
tudi vse borce In aktiviate ter 
jim čestita za 22 juliji 

http://rojst.nl
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T e vrstice pripovedujejo 
o otrocih sonca. O nji
hovem dnevu, ki mu ne 

bo sledil noben enak. Ker vsak 
dan, vsal*,* ura prinese nekaj 
novega. Govorijo o preprostih 
ljudeh, ki so si izbrali za svoj 
dom gozdove in travnike na 
robu njih. Imenujejo se tabor
niki. 

NA ZELENI LIVADI 
ob Temenici, nedaleč od vasi 
Prečna, leži tabor taborniške 
mladinske delovne brigade. Tta-
bor stoji na prisojni strani go-
•da, ob kolenu Temenice. Pod 
zastavami so razporejene plat
nene hišice tabornikov. Svet tu 
okoli Je sicer Jltočvlren, vendar 
jte v tej letni dobi travnik, na 
katerem leži Habor, suh. Ob 
Vhodu pozdravlja napis »Parti
zanski Rog«. Tako se brigada 
Imenuje. Sestavljajo jo tabor
niki Gorjanskega odreda, mla
dinci, mladinke, taborniki in 
pionirji iz Novega mesta, Čr
nomlja, Brežic. Sevnice, Straže 
In od drugod. Brigada je bila 
organizirana rti pobudo tabor
nikov. 108 mladih ljudi se je 
Odločilo, da preživi mesec dni 
v delu In zabavi ob Temenici. 
Hočejo dobiti sredstva za ta
borniški dom, ki ga bodo po
stavili v Novem mestu- Vse 
njihove misli s« vrtijo okoli do
ma, kf g« bodo čer nekaj let že 
Imeli. 

Odlomek fcc kronike tabora, 
prvega dne: »Ob prvem mraku 

so zagorele sveče T iotorih, 
vseh se je loteval spanec. Za 
nami je naporen, a lep dan. 
Prve straže so se sprehajale po 
taboru, nemimi snopi reflek
torja so ti'J>li po bližnjih ob
ronkih gozda. Tabor je počasi 
tonil v globok sen. Prvi dan v 
brigadi, p r v a s t o p n i c a do 
n a š e g a doma, j e bila za 
nami.« 

Ob prihodu v tabor, v enem 
izmed petdesetih šotorov, sem 
nftletel na dežurnega, ki je tip
kal pismo. Fant štirinajstih aH 
petnajstih let. Plie materi, oče
tu aH komurkoli, ki ga ima. 
Predno je zakril listek, na ka
terega Je tipkal, sem lahko 
prebral; »Dragi domači! Včeraj 
je prva četa krepko presegla 
normo.« 

Brigdirji delajo od Šestih do 
dvanajstih dopoldan. Delajo v 
opekarnah v Prečni ln Zalogu 
in na kmetijskem posestvu v 
Zalogu. 

Najprej sem obiskal Četo. ki 
dela v opekarni y Prečni. To Je 
druga. Brigada je razdeljena v 
štiri čete. 

Brigadirji kopljejo glino na 
hribčku ta tovarno, nakladajo 
jo v vagončke in vozijo k stro
ju, od tam pa surovo opeko na 
vagončkih v sušilnice in potem 
v skladišče. 

»Marijan, bolj počasi nakla
daj,« je za vpil Franci fontu, ki 
je metal glino v vagonček. 

»Vagonček ne sme biti preveč 
poln!« 

»Saj veš številko dneva,« ga 
zavrne Marijan. Številka dneva 
je 15 tisoč. Toliko opeke hočejo 
napraviti. 

Tudi dekleta vozijo vagončke . 
Po dve in dve jih porivajo 
proti skladišču. 

V skladišču delajo 

FANTJE NA STOTISOČIH 
OPEKAH 

Ti skladajo opeko, ki jim jo 
mečejo Iz vagoneka. Re S jin lahko 
imenujemo, fante na stotlsočlh 
opekah, v skladišču Je zloženih 
nad pol mlljona opek. 

»Zaspati ne moreš in ne smes 
pri tem delu,« j e rekel Jože, ki 
je spretno lovil opeko. »Navadil 
sem se že tako lovttl, da bi katero 
tudi miže ujel. Jože je eden 
izmed urednikov »Partizanskega 
Roga«, glasila brigade, ki izhaja 
vsakih pet dni. Naklada posa
mezne številke Je 150 izvodov. To 
je glasilo vseh mladih v taboru. 
Težave ob prvi St-evilkl so uspeš
no prebrodili. Kako Jih ne hi! 
Samo poglejmo kdo «o uredniki 
»Partizanskega Roga«: Jože Sln-
tJf, urednik Stezic na novomeški 
gimnaziji, jože Gricar, bivSi ured. 
nik Stezic, Janez Korošec, bivši 
urednik Strele glasila tabornikov 
iz Novega mesta, in Tlt Dobršek. 
sedanji urednik Strele. Po kon-
Canl brlgatdi bo Imel lahko vsak 
brigadir lep spomin na taborniško 
brigado in bo čez nekaj let z 
veseljem brskal po lističih Par
tizanskega Roga. 

Ura Je že devet, obiskati moram 
Se dve deloviščl: kmetijsko pose
stvo ln opekarno v Zalogu, sonce 
žge vse močneje. Temenica, mrzla 
in nekam tiha. saj nosi s seboj 
skrivnost čudovite podzemske po
ti, hitro teče mimo tabora. 

Z A M 0 R C K I , 
pravi črni zamor?M hočejo po
stati pionirji ln pionirke, ki sušijo 

seno na travniku kmetijskega po. 
sestva. Tukaj delajo najmlajši. 
Ce Jih vprašaš, koliko so stari, 
bo« dobil odgovor. Trinajst, šti
rinajst, štirinajst, t r i n a j s t . . . « 

»No, sem že kaj rjava?« zaskrb
l j e n o vpraša Florijana. 

Nič,« se zasmejejo drugi. 
• Boste že videli, čez nekaj dni!« 

jih zavrne. 
Na KGP dela četrta ln P rva 

teta. Četrta pomaga pri košnji, 
sušenju in vskladiščenju sena. 
Prva četa pomaga pri zidarjih, ze
meljskih delih, tesarjih in pri na
tovarjanju različnega materiala. 

Pravkar so prinesli malico. 
Fantje, ki kopljejo Jarek za stre
lovod, pravkar študirajo, kako se 
fimpreje skoplje več Jarka. Ko 
Jih pokličejo k malici, se ogla
sijo: 

»Saj Je prezgodaj za malico!« 
»S tem predlogom pa ne boš 

prodrl,« ga zavrne dekle z lopato 
in kmalu se zvrstijo okoli mali-
novca ln kruha s pašteto. Med
tem s« pogovarjajo 0 boljši takti
ki izkopa, s katero bodo začeli 
po malici. 

Po malici zopet hitijo, da Jim 
Je veselje gledati. 

Jutri zvečer bodo ob tabornem 
ognju proslavili dan vstaje — 
zato bo pagoda le posebno skrb
no pripravljena In visoka... 

VSI POKLICI TEGA SVETA, 
m le eden, pravijo brigadirji. 
Med mladimi zidarji, tesarji, kos
ci, stavbeniki, rudarji, ki koplje
jo Jarek za strelovod, Je še prav 
nenavaden poklic t vlečenje vode 
iz vodnjaka. 

»Ta poklic Je pri nas samo se
zonski,« pravi fant ob vodnjaku 
in se nasmeje. »Zidarji potrebu
jejo vodo za malto ln kadar zi
dajo, jim moramo »vleči« vodo.« 

Upravnik KGP, obrata Zalog 
tov. jože Skof Je povedal, da je z 
brigadirji zelo zadovoljen. Vese
li ga, ker vidi. kako tudi naj
mlajši pridno delajo. »Sam bom 
predlagal štabu nekatere za po
hvalo,« Je rekel, »PTav odlični 
so.« 

TISOČ NA URO, 
ne kilometrov, pač pa opek, na
pravijo brigadirji pri strojn «» 
opeko v Zalogu. Tu dela druga 
četa. Del' jo votlo opeko. 

»Mojster, kako ste zadovolj
ni % mfladiml?« vprašam sta
rejšega delavca ob stroju. 

»Pridni so,« pravi. Dve bese
di moža povesta vse. To, da so 
brigadirji »topili na delovna 
mesta pravih delavcev, da do
segajo in presegajo norme. 

Direktor tov. Jože Dolenc o 
njih: »VraslI so se v naš de
lovni proces. Norme presedajo 
kot naiši- č e povem, da Je do
poldanska Izmena brigadirjev 
nadomestila delo naših delav
cev, ki delajo sedaj v popol
danski izmeni, mislim, d a po
vem vse. Povabili smo jih na 
sejo našega delavskega sveta. 
Videli so lahko, kakšen Je 

smo
ter naše tovarne. Kje so teža
ve ln kako se lahko dosežejo 
delovni uspehi. Brigadirji so se 
povezal! z mladino v naši to
varni. V načrtu Imamo skupne 
proslav« In Športne prireditve. 
Tako se bodo naši mladi pove
zali med seboj, spoznali delček 
delavskega življenja in žfvlje-
nla tabornikov.« 

Tako delajo. Ob dvanajstih 
odidejo v tabor ob Temenic!. 
Začne se drugI del dneva. Ko
silo, popoldanski molk ln po
tem . . . 

»Prestavi v prvo. prestavi v 
drugo!« kliče Andrej. Tri uči 

brigadirje voziti moped. 
»Sto dvajset procentov, sto 

trideset . • . « seštevajo v šta
bu Slavko, Ort, Mateja in Maja. 

Potem Je na vrsti predavanje. 
Predava urednik Dolenjskega 
lista tov> Tone Golnik. Pozdra
vi jih v imena Okrajnega sta
rešinstva tabornikov. 

»Taborniška organizacija Je 
imela v Novem mestu pred de
vetimi leti sedem ljudi,« pove. 
Danes jih je na Dolenjskem 
čez 1600.« 

Predava o vlogi Jugoslavije 
v svetu. O vlogi mladih v tem 
svetu. V petek jim bo predaval 
časnikar Franc Šetinc o delav
skem in družbenem stunou-
pravljanju pri nas. Mlade za
nima vse. 

SAMI MLADI SMO V BRIGADI 
in ravno to Je uspeh, pravi 
mandant brigade Slavko P»" 
vlin. »Povprečje v brigadi J* 
petnajst do šestnajst let. Izra
čunali smo delovni učinek Pt* 
vih desetih dni- Dosegli mm 
145 odstotkov. Normo smo pre* 
koračili sko-fcj za polovico. Po
kazali smo, da lahko tudi mladi 
presegamo norme.« 

Zvečer se spusti na zelene 
livado, ob Temenici, ki nosi • 
seboj svojo skrivnost, mrak. 
Prežene ga taborni ogenj ln 
petje mladih ljudi, ki bodo čez 
uro aH dve zadovoljno pospall 
in se pripravili za drugi dan, 
v ti novo stopnico taborniškega 
doma, za novo doživetje dneva. 

Peter Breščak 

Vsakdanja podoba Iz opekarn v Prečni In Zalogu: tu koplje 
taborniška brigada gUno, jo vozi k strojem in od njih surova 
zidake v sušilnice. Vsaka opeka: nov košček bodočega taborni

škega doma... 

Presenečenje: ŠKERLJ NA 2 . MESTU! 
O poteku prvih dveh kol Šahov

skega turnirja za vstop na prven
stvo Slovenije, ki ga igrajo v No
vem mestu — v Domu JLA, smo že 
poročali. Kot se je pričakovalo, so 
glavni favoriti turnirja - mojster 
Lešnik ter mojstrska kandidata 
Guzel ln Hočevar v vrhu tabele, 
tako da jim Je vstop v finalni 
turnir več ali manj zagotovljen. 

Posebno presenečenje je v zad
njih kolih pripravil domačin Tone 
Skerlj, ki se je s dvema zapored
nima zmagama v T. ln 8. kolu 
uvrstil na odlično drugo mesto, ta
koj za vodećim Lešnikom. Tu ga 
sicer lahko še dohitita Guzel in 
Hočevar, toda vseeno - njegov 
trenutni plasman in število točk 
je veliko presenečenje. Nihče nI 
pričakoval kaj takega, ker Skerlj 
zadnje leto nI bil v posebno dobri 
formi; tu pa se je (vsaj doslej) 
zelo dobro odrezal. Vse kaže, da 
to bile njegove priprave na tur

nir uspešne ln da bo, seveda C« 
bo nadaljeval v sedanjem stilu, kot 
prvi šahist Dolenjske osvojil na
slov mojstrskega kandidata. Iz pre
ostalih štirih partij mora osvoji« 
tri točke, kar zanj ne bo tako 
težko, če bo Igral tako kot doslej. 

Sila ni v dobri formi, zato J« 
tudi njegova zaloga točk manjša 
kot Skerljeva. Ce ne bo spodrslja
jev, ki so značilnost njegove se
danje igre, se bo uvrstil nekje v 
sredini lestvice. Imel Je nekaj 
smole, saj ni uspel realizirati oči t . 
ne prednosti v partiji s Fa j farjem« 
nepričakovano pa Je Izgubil tudi 
z Mišuro. 

Vrstni red po 8. kolu: Lešnik 8 
ln pol, SKERLJ S točk, Hočevar 
1 In pol (1), prof. Slvec 4 in pol 
(1), Guzel 4 in pol (prost), Drak-
sler S in pol (prost), Plahutnlk ln 
Djurkovič 3 in pol, Bukovac 3, Sila, 
Mišura ln Fajfar 8 in pol, Šiška 
2 točki. fm 

INDUSTRIJA OBUTVE Novo mesto 
Izdeluje vse vrste čevljev: otroške, ženske, moške v fl«x lep
ljeni in zbiti izdelavi, gojzerje in delovne čevlj«. 

21 VEL 22. JULIJ — DAN VSTAJBI 

Tobačna 
tovarna 
v Ljubljani 

SE PRIPOROČA 
IN ČESTITA 
ZA DAN VSTAJE! 

»OBRTNIK« 
LJUBLANA 
poslovalnica 

NOVO MESTO 
izdeluje konfekcijo in 

čevlje ter priporoča svoj 
krojaški, čevljarski ln ši
viljski obrat ter trgovini 
na Glavnem trgu ln v So
kolski ulici 1 

ZA DAN VSTAJE POZDRAVLJAJO 
IN ČESTITAJO: 

KMETIJSKA ZADRUGA 
STRAŽA 

KRAJEVNI ODBOR — OSNOVNE OR
GANIZACIJE: SZDL, ZK IN ZB 

SVOJE STRANKE, ODJEMALCE IN DOBAVITELJE 
TOPLO POZDRAVLJA IN SE JIM SE NADALJE PRI

POROČA 

Kmetijska zadruga Suhor 
»GAP« 

avtopromet MARIBOR 
Kejžarjeva 19 

opravlja solidno ln promptno 
Ipediterske ln prevozne ualn-
K© v mestnem in medmest
nem prometu. Cene konku
renčne! Izvriujemo zpecial-
•e prevoze za mostosradnje 

in hidrocentrale! 
POSLOVALNICE: Prevališ, 
Slovenske Konjice, Slovenska 
Bistrica, Ptuj, Gornja Rad
gona, Murska Sobota. — 
PREDSTAVNIŠTVA: Rijeka, 
Beograd, Zagreb, Sarajevo — 
SKLADIŠČA: Maribor, Rije
ka, Zaareb - MODERNA 

HLADILNICA« Rijeka. 
Hladimo rnrno pokvarljivo 
blago: Joino sadje, ribe. čo
koladne, mlečne ln mesne 

izdelke! 

MESTNE PEKARNE 
CELJE 

nudijo vedno ln ob vsa
kem času svež kruh ln 
pecivo! 

»ŽITO« 
LJUBLJANA 

CUFARJEVA 2 

čestita vsem borcem 
Gorjanskega bataljona 
za 22 juliji 

Svojim članom, kooperantom ln poslovnim 

•rijateljem čestita za 22. JULIJ 

Kmetijska zadruga 
B1ZELJSKO 

»METKA« 
MEHANIČNA 
TKALNICA 

CELJE 
Izdeluje prvorazredne po-
pellne za ženske obleke 
in moške srajce, inlete in 
damaste vseh širin, ke-
pre itd. 

Zaščitni znak METKA 
jamčd za kvaliteto! 

PODJETJE 
ZA PREDELAVO 
LESA 

»LIPA« 
PREKOPA 

S SVOJIM OBRATOM 
V KOSTANJEVICI 
SE PRIDRUŽUJE 
ČESTITKAM DELOVNIH 
KOLEKTIVOV 
ZA DAN VSTAJE I 

K O L E K T I V 

Kmetijske zadruge Sentlovrenc 
8 svojimi obrati Sentlovrenc, Veliki Gaber, Velika Loka In Catel 
( • • t l t * aa dan vstaj« vsem svojim članom in kooperantom! 

OBRTNO GRADBENO PODJETJE 

»Remont« Straža 
se priporoča cenjenim strankam in jim ča
stita za 22. juliji 

TEKSTILNA TOVARNA »JUTEKS« ŽALEC 
proizvaja kvalitetni keper za letne vojaške uniforme, za 
delovne obleke, impregnirano platno za šotore, ponjav«, 
nahrbtnike, športne vreče itd. Izdeluje embalažne tkanine 
iz jute, koniekcionlrane vreče različnih dimenzij, vzglav
nike ter kamionske cerade. — Nizke cene, kvaEtotna 

izdelava! 

TOVARNA 
AVTOMOBILOV 

MARIBOR 
obvešča o svoji prolzvod-

njih 16960: 
PROIZVODNJA DIESEL VO-
ZIL: kamioni »TAM 4MM« -
4,3 tone, avtobusi »A 38M 8 
in T«, standardni In turisti?. 
nI, 32 sedežev; specialna vo
zila: prekneniki. kamioni hla
dilniki, gasilska vozila, ci
sterne ta odvoz fekalij, ci
sterne ta polivanje cest, vo
zila r.a odvoz »metij kamion 

iTAM 2000« - 3 Ioni. 
PROIZVODNJA PIONIR: ka-
mlonl »PI 5*1« — 8 tone, av
tobusi iPb Si«, standardni ln 
turistični. 25 sedežev; speci
alna vozila: prekneniki, ka
mioni hladilniki, cisterne za 

odvoz fekalij. 
Rezervni deli za vsa vozila, 
odkovki. vzmeti, siluminski 
odlivki. Vse informacije da
je TAM, prodajalne TAM, 
zastopstva ter trolisti po 

vseli večjih mestih. 

TOVARNA USNJA 

»STANDARD« 
KRANJ 

izdeluje vse vrste spod
njega ln zgornjega usnja! 

99 Gorjanci" Straža 
VSEM DELOVNIM LJUDEM, BORCEM IN' AKTIVISTOM 
PRISRČNO ČESTITA ZA DAN VSTAJE DELOVNI KOLEKTIV 

GRADBENO 
INDUSTRIJSKO 
PODJETJE 

»GRADIŠ« 
MARIBOR 
GRADBENO VODSTVO 

Izvršuje vse inženirske ln 
industrijske gradnje hitro 
ln solidno! 

Podjetje i odpadnim 
materialom 

»SUROVINA« 
MARIBOR, TRŽAŠKA 8 

• svojimi odkupnimi 
«notarni: 

v Maribora — Tržaška cesta 
89, Vojainiikl trg 1, ob to
varni avtomobilov, Ptnj, Or
mož, Ljutomer. Radlje ob 
Dravi, Ravne, Mežica, Slo
vesi Gradec, Šoštanj, Sloven
ska Bistrica, Celje: Maribor
ska 63, Ljubljanska 44, La
ško, Šempeter v Savinjski 
dolini, Žalec, Zagorje, Ljub-
liana-Vič, Kranj. Bled, Ilir
ska Bistrica, Kozina. Koper 

Is Piran 
o d k • p a J e vsa vrsta od
padnega materiala po najvli-
jib cenab ter nudi razni 
uporabni material in kvali
tetno čistilno volno po kon

kurenčnih cenah! 
HKRATI ČESTITAMO ZA 

DAN VSTAJE! 

SPLOŠNO KLEPARSTV0 
KOSTANJEVICA NA KRKI 

OPRAVLJA VSA V STROKO SPADAJOČA 
DELA HITRO IN SOLIDNO! 

ZA DAN VSTAJE ISKRENO ČESTITAMO! 

»KURIVO« KRANJ 
trgovina s kurivom ln 
gradbenim materialom 

te priporoča za nakup ku
riva in gradbenega mate
riala ter čestita borcem 
Gorjanskega bataljona za 
dan vstaje! 

TOVARNA 
ŽIČNIH IZDELKOV 
CELJE 

iskreno čestita vsem bor
cem ln aktivistom za dan 
vstaje! 

S. G. P. 
»GRADNJE« 
MARIBOR 

Izvršuje vsa gradbena ln 
gradbeno-obrtniška dela 
visokih in nizkih gradenj 
solidno in po konkurenč
nih cenah I 

Raznovrstno železnino ln 
gradbeni material — ima 
vedno na zalogi po ugod
nih cenah 

»MERKUR« 
VELE2ELEZNINA 

KRANJ 
j 

TRGOVSKO PODJETJE 

• R O G 
NOVO MESTO 

EN GR0S IN DETAJL S PRODAJALNAMI: 

VRELEC DOL. TOPLICE - DOLENJC ŠENTJERNEJ - RADUL.IF S K O C J A N , 
SMARJETA, BELA CERKEV, OTOCEC. MIRNA PEC, B R U S N I C E G A B K R J E , 
STOPlCE, PODGRAD, BIRCNA VAS, S M I H E L PRI N O V E M M E S T U 
ČESTITA VSEM SVOJIM STRANKAM IN SE JIM T O P L O PRIPOROČA I 



SVOJIM ODJEMALCEM 

IN DOBAVITELJEM SE 

SE NADALJE PRIPO

ROČA 

KMETIJSKA 
ZADRUGA 

SEVNICA 
toplo pozdravlja ln se jim 
Se nadalje priporoča za 
zaupanje 
n[5ouiqo uiafOAS eu OA%S 
-I«Apqajd ô gauni orê so 
uj oiiTBjadooj( 'a3{ruzrups2 

Z A D A N VSTAJE čestitajo in 
pozdiavliaio delovni kolektivi 

»Imperial« 
tovarna čokolade in likerjev 

VIDEM - KRŠKO 

PRIPOROČA SVOJE K V A L I T E T N E I Z D E L K E 
V S E M POTROŠNIKOM I 

KMETIJSKA ZADRUGA 
BRESTANICA 

VSEM BORCEM IN AKTIVISTOM, KAKOR TUDI 
VSEM DELOVNIM LJUDEM POŠILJAMO TOVA-

RIŠKE POZDRAVE IN SE PRIPOROČAMO I 

Opekarna Prečna 

MIZARSKA 
DELAVNICA 
BROD 

p. SMIHEL 
PRI NOVEM MESTU 

POZDRAVLJA ZA DAN 
VSTAJE SVOJE STRAN
KE IN JIM ČESTITA 

S E V N I C A 
OBČINSKI ODBOR SZDL — OBČINSKI KOMITE 
ZKS — OBČINSKI ODBOR ZB — OBČINSKI KO
MITE LMS — OBČINSKI SINDIKALNI SVET — 
OBČINSKI ODBOR ZVVI — OBČINSKI ODBOR 
ZROP — OBČINSKI SVET SVOBOD IN PD — 
OBČINSKA GASILSKA ZVEZA — OBČINSKI 
ODBOR DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE 

čestitajo za dan vstaje slovenskega ljudstva vsem bivšim 
borcem in aktivistom, kakor tudi ostalemu prebivalstvu 
občine! Delovni kolektiv 

podjetja 

TRGOVSKO PODJETJE 

i)$)o£au Sevnica 
POZDRAVLJA IN ČESTITA SVOJIM ODJEMALCEM, PO
SLOVNIM PRIJATELJEM IN ZNANCEM I 

živel 22. julij — dan vstaje slovenskega ljudstva! 

GOZDARSKA 
POSLOVNA ZVEZA 
»ZASAVJE« SEVNICA 

,Elektro' Novo mesto 
POZDRAVLJA ZA 22. JULIJ VSE DELOVNO LJUDSTVO 
V NOVOMEŠKEM OKRAJU IN ISKRENO ČESTITA! 

» Jngotanln« Sevnica 
POŠILJA BORBENE POZDRAVE ZA DAN VSTAJE VSEM 

ČLANOM ZB, ZROP IN ZVVI TER JIM 2ELI PRI NJIHOVEM 

DELU SE NADALJNJIH USPEHOV 1 

»KERAMIKA« NOVO MESTO 

TOVARNA KERAMIČNIH IZDELKOV 
PROIZVAJA PECl IN KAMINE, SAMOTNI 
MATERIAL, AZBESTNE TLAKOVCE IN 
OPRAVLJA MONTAŽO LASTNIH IZDEL
KOV I 

VSEMU DELOVNEMU LJUDSTVU V OBČINI, 
POSEBNO PA BIVŠIM PARTIZANOM IN AKTI
VISTOM ISKRENO ČESTITAMO ZA 22. JULIJ — 
DAN VSTAJE! 

Občinski ljudski odbor 
SENOVO 

Občinski odbor SZDL — Občinski komite ZKS — Občinski 
komite LMS — Občinski odbor ZB — Občinski odbor ZROP 
— Občinski odbor ZVVI — Občinski sindikalni svet — Občinski 
svet Svobod in prosvetnih društev — Občinski odbor Društva 
prijateljev mladine in ostale množične organizacije in društva 

ČESTITAJO IN POZDRAVLJAJO ZA 22. JULIJ VSE PREBI
VALCE NA SVOJEM OBMOČJU! 

SVOJEM ČLANOM IN ČLANOM VSEH 
MN02ICNIH ORGANIZACIJ ČESTITA ZA 
DAN VSTAJE — 22. JULIJI 

OKRAJNI 
ODBOR RDEČEGA KRIŽA 

NOVO MESTO 

Občinski ljudski odbor Videm-Krško 
Občinski odbor SZDL — Občinski komite ZKS — Občinski odbor ZB — Občinski 
komite LMS — Občinski odbor ZROP — Občinski odbor ZVVI — Občinski sindikalni 
svet — Občinski svet Svobod in PD — Občinska gasilska zveza — ter Občinski odbor 
Drnštva prijateljev mladine 

DELOVNI 
KOLEKTIV 
OBRTNEGA 
PODJETJA » E L A « 
NOVO MESTO 
POZDRAVLJA CENJENE STRANKE IN POSLOV
NE PRIJATELJE ZA 22. JULIJ IN SE ŠE NADA
LJE PRIPOROČA! 

T R G O V S K O P O D J E T J E 

»PREHRANA« 

Novo mesto 
s poslovalnicami 

Svojim odjemalcem nu
dimo vsak dan svež kruh 
ln raeno pecivo! 

Za dan vstaje slovenske
ga ljudstva česti tamo vse
mu delovnemu ljudstvu 
Slovenije! 

Svojim gostom se še na
dalje priporoča in jim če
stita za 22. julij 

HOTEL 

»METROPOL« 
NOVO MESTO 

Peharija 
i V o r o mesto 

SE PRIDRU2UJE ČESTITKAM 
OSTALIH DELOVNIH KOLEK
TIVOV ZA DAN VSTAJE! 

»Komunala« 
Sevnica 

Kmetijsko gozdarsko posestvo 
NOVO MESTO 

čestita in pozdravlja vse delovne kolektive na Dolenjskem, 
v Spod. Posavju in v Beli krajini in jim čestita za 22. juliji 

se priporoči) cenjenim od
jemalcem ln hkrati česti
ta za dan vstaje! 

SPLOŠNA 
BOLNIŠNICA 

NOVO MESTO 
se p r i d r u ž u j i m a n i f e s t a c i j i d e l o v n e g a l j u d 
s t v a z a d a n v s t a j e i n i s k r e n o č e s t i t a 

Občinski ljudski odbor NOVO MESTO 
OBČINSKI KOMITE ZKS — OBČINSKI ODBOR SZDL — IN OSTALE MNOŽIČNE 

ORGANIZACIJE IN DRU&TVA 
ISKRENO ČESTITAJO ZA PRAZNIK VSTAJE, SPOMINJAJOC SE PRI TEM OGROM
NIH ŽRTEV IN NAPOROV NASlH BORCEV, KI SO NAM IZBOJEVALI SVOBODO! 

»Novoieks« 
TEKSTILNA TOVARNA 

NOVO MESTO 
IZDELUJE VSE VRSTE BLAGA IZ VOLNENE. ČESANE IN 
MIKANE PREJE! ZAHTEVAJTE VEDNO B L A G O NOVOTEKS! 
ŽIVEL 22. JULIJ — DAN VSTAJE SLOVENSKEGA LJUDSTVA 

Okrajni ljudski odbor 
NOVO M E S T O 
Okrajni odbor SZDL — Okrajni komite ZKS — 
Okrajni komite LMS — Okrajni odbor Zveze bor
cev — Okrajni odbor ZVVI — Okrajni odbor ZROP 
— Okrajni Sindikalni svet — Okrajna Gasilska zve
za — Okrajni svet Svobod ln prosvetnih društev — 
C krajni odbor Društva prijateljev mladine 

čestitajo za 22. julij — dan vstaje — vsemu prebi
valstvu novomeškega okraja z željo, da bi v pri
hodnost! dosegli še lepše uspehe na političnem, 
gospodarskem in kulturnem področju! 



ZA D A N V S T A J E 22. J U L I J IN K R A J E V N I 
P R A Z N I K ČESTITATA 

Kmetijska zadruga Gradac in 
Mizarstvo Gradac 

Čestitkam se pridružujejo: Krajevni ljudski odbor 
— Krajevni odbor SZDL, ZB, ZVVI, RK, Osnovna 
organizacija ZK, Vaški aktiv LMS, Delavsko kul
turno društvo, Gasilsko društvo 

Prvovrstna vina za 
domači in tuji trg nudd 

»Vino« Brežice 
in čestita vsem delovnim 
ljudem Spod. Posavja 
za dan vstaje! 

»Marmor« Gradac 
v Beli krajini 

čestita za 22. julij in za krajevni 
praznik 26. julij ter se priporoča! 

Gradbeno podjetje 

»SAVA« - Videm-Krško 
O P R A V L J A V S A V STROKO SPA
DAJOČA D E L A TER ČESTITA ZA 
D A N V S T A J E S L O V E N S K E G A 
L J U D S T V A ! 

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

KOVINAR« 
Č R N O M E L J 

O P R A V L J A V S A STROJNA IN STAVBNO 
KLJUČAVNIČARSKA D E L A TER ISKRENO 
ČESTITA Z A 22. J U L I J ! 

Vsem investitorjem, poslovnam prijateljem in 
znancem čestita za slavno obletnico vstaje sloven
skega ljudstva delovni kolektiv 

Belokranjskega 
gradbenega podjetja 

Č R N O M E L J 

Pozdrav 22. juliju — velikemu prazniku delovnih 
ljudi Slovenije! 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR 
METL IKA 

Občinski odbor SZDL — Občinski odbor ZB — Občinski 
odbor Z V V I — Občinski komite ZKS — Občinski komite 
LMS — Občinski odbor ZROP — Občinski sindikalni svet 
— Občinski svet Svobod in PD — Občinska gasilska zveza 
— Občinska zveza prijateljev mladine. 

Pozdrav vsem borcem in aktivistom iz NOB in vsem delovnim 
ljudem za praznik vstaje slovenskega ljudstva! 

» B E I_T« 
Belokranjska železolivarna in strojna 
tovarna 

Č R N O M E L J 

Z A D A N V S T A J E S L O V E N S K E G A L J U D S T V A — 
22. J U L I J ČESTITAJO 

Kmetijska zadruga 
Adleš ič i 

K R A J E V N I ODBOR — OSNOVNE ORGANIZACI
J E : Z K S , SZDL, ZB, ZROP, Z V V I , R K — VAŠKI 
A K T I V LMS — D E L A V S K O K U L T U R N O D R U 
ŠTVO — G A S I L S K O DRUŠTVO — L O V S K O 
DRUŠTVO 

N A J ŽIVI D A N V S T A J E — 22. J U L I J , 
P R A Z N I K V S E H BORCEV, A K T I V I S T O V 
IN D E L O V N I H L J U D I ! 

PODJETJE ZA POPRAVLJANJE 
ŽELEZNIŠKIH VOZ D 0 B 0 V A 

Priporočamo svoje 
usluge in čestitamo 
vsem strankam in 
poslovnim prijate
ljem za 22. jul i j ! 

Delovni kolektiv 

V S E M 
B E L O K R A N J S K I M 
K M E T O V A L C E M , 

Z L A S T I P A 
SVOJIM ČLANOM 

IN K O O P E R A N T O M 
ČESTITA 

Z A D A N V S T A J E 

KMETIJSKA 
ZADRUGA 

D R A G A T U Š 

»Agroservis« Brežice 
OGLEJTE SI NASE Z A L O G E — PREPRIČALI SE 
BOSTE O V E L I K I IZBIRI, SOLIDNI POSTREŽBI 
IN N I Z K I H C E N A H ! 

TRGOVSKO PODJETJE 

»LJUDSKA, POTROŠNJA« 
B R E Ž I C E 

NAJ ŽIVI 22. JULIJ! 

ISKRENE ČESTITKE 
Z A D A N V S T A J E 

V S E M U 
P R E B I V A L S T V U 

SPOD. POSAVJA, 
D O L E N J S K E IN 
B E L E K R A J I N E , 

ZLASTI PA 
O B I S K O V A L C E M 
NAŠEGA K I N A ! 

KINO 
B R E Ž I C E 

Z A D A N 
V S T A J E 
Č E S T I T A 

IN SE SE 
N A D A L J E 

PRIPOROČA 

KMETIJSKA 
ZADRUGA 

M E T L I K A I 

Vsemu prebivalstvu na svojem območju, zlasti pa kmetovalcem-zadružnikom 
čestitajo ob obletnici vstaje slovenskega ljudstva: 

KMETIJSKA ZADRUGA VINICA 
K R A J E V N I L J U D S K I ODBOR — OSNOVNE OR
G A N I Z A C I J E Z K S , SZDL, ZROP, ZB, Z V V I , R K 
- VAŠKI A K T I V L M S — G A S I L S K O DRUŠTVO 
— DRUŠTVO P R I J A T E L J E V M L A D I N E 

Z A D A N V S T A J E P O Z D R A V L J A M O VSE 
K O L E K T I V E V SLOVENIJI IN J IM PRI
SRČNO ČESTITAMO. 

Mizarska delavnica 
S E M I Č 

I Z D E L U J E M O RAZNOVRSTNO ŠOLSKO 
OPREMO! 

T E J S K A 

NOVO MESTO 
pozdravlja in čestita 

za 22. julij vsem svojirr 
strankam, odjemalcem, 
dobaviteljem in vsem 
zadrugam na območju 

okraja! 

Lesno 
predelovalno podjetje 

METLIKA 

Za dam vstaje pošiljamo borbene pozdrave vsem 
delovnim ljudem! 

Toplo priporočamo nase izdelke in pozdravljamo ob 
ob dnevu vstaje vse svoje odjemalce in poslovne 
prijatelje, želeč jim nadaljnjih uspehov! 

Tovarna pohištva 
B R E Ž I C E 

TOVARNA ŠIVALNIH STROJEV 

»Mirna« na Mirni 
pozdravlja ob narodnem prazniku vse svoje po
slovne prijatelje, zlasti pa lastnike MIRNA šivalnih 
strojev in jim čestita! 

SVOJIM ČLANOM, 
O S T A L I M 

K M E T O V A L C E M , 
Z L A S T I P A 

K O O P E R A N T O M 
ČESTITAMO 

ZA 22. J U L I J 
IN SE J I M 

SE N A D A L J E 
PRIPOROČAMO 
ZA Z A U P A N J E ! 4 

KMETIJSKA 
ZADRUGA 

ŠENTRUPERT 

Ob dnevu vstaje s ponosom zremo na doslej prehojeno pot in 
obljubljamo, da bomo hrabro korakali po njej naprej — k 
dokončni izgradnji socializma! 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR 
B R E Ž I C E 

Občinski odbor SZDL — Občinski komite ZKS — Občinski odbor 
ZB — Občinski komite LMS — Občinski odbor ZROP — Občin
ski odbor ZVVI — Občinski sindikalni svet — Občinska zveza 
Svobod in PD — Občinska gasilska zveza — Občinska zveza pri
jateljev mladine in ostale množične organizacije in društva! 

Mestna hranitn en 
Komunal na (ban 
NOVO MESTO 

se pridružuje manifestacijam in čestitkam delovnih 
kolek'ivov za dan vstaje slovenskega ljudstva! 

Vsem Mirenčanom, okoliškemu prebivalstvu, 
zlasti pa kmetovalcem iskreno čestita, ea 
22. J U L I J 

Kmetijska zadruga MIRNA 
na Dolenjskem 

P r v o v r s t n e p i j a č e dobite le v »DANI«! 

» D A N A « 
destil cija, tovarna likerjev, sadnih sokov, 
promet z vinom, pivom in gostinstvo MIRNA 
na Dolenjskem 

čestita svojim strankam in vsem delovnim ljudem 
naše domovine za D A N V S T A J E ! 

TRGOVSKO 
PODJETJE 
NA VELIKO 
IN MALO » K R K A « Brežice 
Z VSEMI SVOJIMI P O S L O V A L N I C A M I , KI N O R M A L N O POSLUJEJO IN Z 
DV1 N STOP P O S L O V A L N I C A M A , ČESTITA IN P O Z D R A V L J A ZA 22. J U L I J 
VSE SVOJE S T R A N K E IN SE J I M SE V N A P R E J TOPLO PRIPOROCAI 

V S E K M E T O V A L C E 
IN P R E B I V A L S T V O 

NA S V O J E M 
OBMOČJU 

P O Z D R A V L J A 
IN J I M 

ČESTITA 

KMETIJSKA 
ZADRUGA 
S E M I Č 

OB D N E V U V S T A J E 2ELIMO V S E M U P R E B I V A L S T V U ČRNOMALJSKE OBČINE, 
D A BI SE N A D A L J E T A K O SMELO K O R A K A L O N A P R E J PO POTI SOCIALIZMA 
IN N A P R E D K A KOT SE JE MED NARODNOOSVOBODILNO VOJNO S PUŠKO V 
ROKI BORILO ZA SVOBODO! 

Občinski ljudski odbor 
ČRNOMELJ 
OBČINSKI ODBOR SZDL % OBČINSKI KOMITE Z K S <& 
OBČINSKI ODBOR ZB £ OBČINSKI KOMITE LMS $ OB
ČINSKI ODBOR ZROP 0 OBČINSKI ODBOR ZVVI £ 
CINSKI SINDIKALNI SVET % OBČINSKA Z V E Z A SVOHOD 
IN PD % OBČINSKA GASILSKA Z V E Z A IN DRUGE MNO- i 
ZlCNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 
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Po prazniku Žužemberka in šoferjev 
U . jul i ja Je doživel 2 u ž e m b e r k 

velik praznik — občinsko slavje, 
kot ga vsa zadnja leta še n i bilo. 
Zbrana množica domačinov, Stu
dentov—brigadirjev, tabornikov in 
temnopoltih gostov—študentov iz 
afriških ln azijskih držav Je poleg 
velikega števila domače mladine 
manifestirala dvoje; obletnico 
***J«vnega in občinskega prazni
ka ter dan. šoferjev i n avtomeha
nikov, sipomln na dan, ko Je bila 
DA ta dan pred 17 leti ustanovlje
na v Žužemberku prva partizan
ska motorizirana enota. 

2e zvečer pred praznikom Je 
bilo živahno na brigadnem veče
ru, k i so ga organizirali brigadir
j i M D B JOŽE S L A K — S I L V O s 
sodelovanjem š tudentov iz afr iških 
m azijskih dežel : Z A R , Indone-
gU«, Kenije to Alžira. Zbranim 
Zužemberčanom, k i se Jih Je 
»bralo v dvorani toliko kot že 
dolgo ne, so tuji gostje govoril i o 
svojem boju za neodvisnost ln 
gospodarskem razvoju svojih dr
žav. Govori l i so tudi 0 tem, kaj 
vse so opazili med študi jem v 
Sloveniji. Za konec je spregovo
ri l student iz Združene arabske 
republike v slovenščini i n se za
hvalil za p r i s rčen sprejem. 

»Ta sam praznik Je zbranim 
oocanom na množičnem zborova-
"Ju govoru l judski poslanec Jurij 
Levlcaik. Poudari l je hiter na
predek na vseh naših področj ih , 
Pri čemer Je izreden gospodar-
• K i razvoj spr ičevalo izredne pr i 
p a d n o s t i v s e h n a 5 i l l d e i O V n i h 
vuai . omeni l Je tudi , kako ceni-
Wo žr tve i n prispevek, k i ga J« 
HKM ta občina dala v le t ih N O B . 
"e ja l je, da ne bodo borci n ikol i 
pozabili Suhe krajine, saj so b i l i 
»i najtežji boji v revoluci j i . 

Zborovanje je pozdravil tudi 
predstavnik republ i škega odbora 
***** šoferjev in avtomehanikov, 
»"variš Vinko Drenlk, borec slav
na Gubčeve brigade. Omenil Je, 
55 so šoferji i n avtomehaniki le-
«jgs prenesli praznovanje stanov-
Pjftfiat praznika v 2užemberk, 
jw m u to tudi dolgujejo, saj Je 
IJ*av tu nastala prva partizanska 
motorizirana enota, ta dan pa Je 
gjdi proglašen za dan naš ih So-
2*Vlev ln avtomehanikov. Pred
alnikom ObLO in vsem Inozem-
Tjjm š tuden tom Je po govoru raz

bil spominske zastavice. 
Delegacija predstavnikov IJud-

**e oblasti ln organizacij je nato 
*J°nesla na grobove padlih par-
Jteanov vence, prav ta ko pa tudi 

ploščo padlih skojevcev. 

Proslavo Je s Pestrim kul turnim 
in špor tn im programom požlvela 
mladina. Brigadirji , taborniki 
Zmajevega odreda iz Ljubljane, 
k i taborijo na Dvoru, l n domača 
mladina so poskrbeli za učinko
vit »pored, nad katerim so bi l i 
vsi gledalci prijetno presenečeni . 
Praznik delovnih l jud i Žužember
ka Je res pokazal razveseljiv na
predek i n lahko si le žel imo, da 
bo delovni polet, k l ga je letos 
občini prinesla š t uden t ska mladi
na, ostal tak tudi po njenem od
hodu. 

Na popoldanskem odbojkarskem 
turnirju, na katerem so sodelova
l i T V D Partizan Trebnje, T V D 
Partizan s t r aža , T V D Partizan 
Žužemberk , M D B J 0 2 E S L A K -
SILVO in taborn iška M D B »PAR
T I Z A N S K I ROG« lz Zaloga, so 
proti vsem Pr ičakovanjem zma
gali mladi odbojkarji iz Straže. 
Razen dokajšnje mere znanja so 
predstavili zlasti požr tvovalno 
borbo. Premagali so favorite — 
odbojkarje lz Trebnjega in pre
jel i v trajno last pokal ObLO 
Žužemberk . Prijetno pa so na 
turnirju presenetili tudi domači 
odbojkarji, k i so pokazali viden 
napredek. Rezultati tekmovanja: 

M D B JOŽE S L A K — S I L V O — 
T M D B »Partizanski Rog« 2 : o, 
Partizan Trebnje — Partizan Zbk. 
2 . i . Partizan Zok. — T M D B 
»Partizanski Rog« 2 t L Partizan 

Straža — M D B 2 t L Partizan 
Straža — Partizan Trebnje 2 • i . 

Navzočnost mladine na letoš
njem obč, prazniku Žužemberka 

je dala slavju Izreden poudarek, 
mladi pa so pokazali tudi uspehe 
kolektivnega življenja ln dela. 

Sd. 

Pionirke domačega Partizana med nastopom 

¥ A l i "V -"v • ' v o 

Iz Adlesic pišejo 

Šoferji in avtomehaniki 
so počastili 13. Julij 

Predstavniki novomeške po
družnic© Združenja, šoferjev 
*n avtomehanikov so 13. Juli
ja na slovesnosti v počastitev 
ustanovitve prve motorizirane 
<*note NOV položili v Žužem
berku venec na spominsko 

Slošco skojevcem, padlim v 
!j enoti. Novomeška podruž

nica je stanovski praznik pro
slavila še posebej v nedeljo 
17. julija dopoldne, ko so se 
Člani zbrali na zborovanju v 
Novem mestu. Slavnostni go
vor je imel predsednik Jc&e 
Pavlic. Zborovale! so se tudi 
v Novem mestu spomnili 13. 
julija 1943 in vseh v NOV 
padlih šoferjev in avtomeha
nikov. Udeležba na zborova
nju ni bila najboljša, v opra
vičilo pa naj povemo, da »o 
mnoga podjetja preteklo ne
deljo delala in se šoferji aato 
zborovanja niso mogli ude
ležiti. 

Živahne razprave za stolet
nico naše šole, ki so konec 
prejšnjega meseca razgibale 
našo vas, so 26. junija izzve
nele v lepo zaključno proslavo. 
Res, da je bi la višek dela in 
priprav slavnostna akademija 
na prostem in lep, učinkovit 
nastop belokranjskih folklor
nih skupin — zadnjič je v po
ročilu v našem listu pomoto
ma izpadlo ime folklorne sku
pine s Preloke, vendar ne sme
mo pozabiti na tisto tiho, mor
da manj vidno, toda zato po
membnejšo stran te stoletnice, 
namreč izdajo spominske knj i 
žice l n pa na spominsko raz
stavo. 

Kot rečeno je bila ob tem 
stoletnem jubileju v šoli od
prta tudi razstava, k i je p r i 
kazovala — čeprav zaradi po
manjkljivega gradiva nekoliko 
nepopolno — razvoj šole od 
njenih začetkov do danes. Bili 
sta tu razstavljeni obe šolski 
krontid, adlešička »zlata knj i 
ga* z imeni najboljših učen

cev, fotografije šolnikov, ki so 
učili v tem kraju, zapisniki, 
knjige itd. Zanimiv pa je b i l 
zlasti tisti del razstave, kjer je 
bi l prikazan kulturni delež 
Adlešič v zadnjem stoletju, 
zanimiv prav zato, ker so na 
tej razstavi mnogi mlajši l jud
je prvič brali in slišali o do
mačinih, k i so prispevali lep 
delež v slovensko kulturno za
kladnico. Eden takih je b i l A d -
lešičan Jurij Grabri jan (1800— 
1882), k i se je uveljavil kot 
pisec, organizator in velik ro
doljub. I Drugi znameniti A d -
lešičan je b i l akademski s l i 
kar Josip Germ (1869—1950), 
dolgoletni profesor risanja na 
novomeški gimnaziji i n avtor 
številnih portretov, žanrskih 
in pokrajinskih slik. Iz te vasi 
je b i l doma tudi dr. Juro A d 
lešič (r. 1884), politik in pisec 
raznih razprav iz zadružništva, 
prava, izseljeništva itd. Razen 
teh# treh domačinov so b i l i na 
razstavi zastopani tudi trije 
-•prišleki*, k i so prišli od dru-* 

god in so službovali v Adleši-
čih. B i l i so to prevajalec L a -
voslav Gorenjec — Podgori-
čan (1840-1886), etnograf in 
lokalni zgodovinar Ivan Sašelj 
(1859-1944) in etnograf in pro
pagator ljudskih obrti Božo' 
Račič (r. 1887). V s i navedeni 
so b i l i predstavljeni s številni
mi knjigami in revialnim t i 
skom, medtem ko so stene 
krasila olja in risbe Josipa 
Germa. Sredino razstavnega 
prostora so zavzemali ročni iz
delki adlešičkih šolarjev, k l so 
pod vodstvom svojih učiteljic 
izdelali mnogo prav posreče
nih predmetov. 

Razstavo, k i sta jo bi la ure
dila ravnatelj Božo Račič in 
prof. Jože Dular, je v nekaj 
dneh obiskalo okoli 1300 l judi, 
kar je za Adlešiče in okolico 
prav lepo število. 

V vsako hiSo 
DOLENJSKI USTI 

KOLEKTIV 
TOVARNE 
ZDRAVIL 

* Cemu spet prekopane ceste7 
JVko sprašujejo ljudje, ko s i ogle
dujejo izkope pod »Kremenovo-
Upravno stavbo, v uličici ob lekarni 
*a dalje proti sodišču. E L E K T R O 
Novo mesto bo napeljalo zemeljski 
JJkfconapetostnl kabel od tpansfor-
"latorja na tržnici do nove trans-
t9tmators3co postaje, k l Jo grade 
£9 poslopju sodišča. Zaradi tega 
«Uže potrpeti - tudi tistim, k l se 
ftebuTjajo zaradi vrtanja v živo 
s k a l o . . . Hkrat i gradijo tudi nov 
»fcm dolg ao K v daljnovod do 
*?ansforrnatorske postaje pri sodi-
Wu. Nove naprave, k i bodo Elek-
Jo veljale blizu 15 milijonov, bodo 
^fnogocill boljšo ln kvali tetnejšo 
tfobavo elektrike vsem potrošnikom 

v središču mesta. 
• Tr i Btavbe na cestnem križi-

E-u v Kandlj l , nasproti hotela Kan-
wja, so začeli v ponedeljek, 18. 
JUlija, podirati delavci Komunalne 
Jj4«*ave. KO bodo stavbe podrli, bo-
jjo na urejenem cestnem križišču 
juteli vsi uporabniki cestišča lepši 
|*egled nad prometom, saj se je 
t a J n primerilo že več nesreč. 

• Zagrebška cesta že spreminja 
**°e na vsem delu od kandljskega 
"tostu do Žabje vasi. Delavci Teh-
JJjSčne sekcije so že pričeli z zemelj-
B«irnl deli. Na cesti bodo ublažili 
Panike. Nova kanalizacija bo kma-
ju Položena, nato pa bodo začeli 
P°lagati robnike za pločnike. S l i -
S a t l je, da se* boje, da bo zmanj

kalo sredstev za asfaltiranje. Na 
vsak način pa bo cesta letos zva-
ljana, 2abjevaščani pa bodo rešeni 
blata, k l j im Je bilo vse leta v 
veliko nadlego. 

• V novomeških hotelih je v so
boto prespalo 0 in ozem cev ln 88 
domačih gostov od tega v hotelu 
Metropol 7 tujcev in 27 domačin, 
v hotelu K a n d ž a S tujca i n 7 do
mačih, v Gostišču pa 4 d o m a « 
gostje. 

• V ponedeljek, 18. Julija, Je bi l 
živilski trg zelo dobro založen. Pro
dajali so jajca po 17 din, gobe po 
180 din kg, Bolato po 40 din kg. 
kumare, kolerabo, peso, peteršilj 
so dajadl na komade oziroma šop
ke, jagode po 200 din liter, borov
nice po 130 din liter, h r u š k e po 90 
din kg, jabolka po 70 din, ringlo 
po 80 din kg. Naprodaj so bilo 
tudi kure po približno 700 din, 
razni okrasni predmeti, pletenine, 
otroška konfekcija ter semena in 
sadike. 

• Gibanje prebivalstva: rodili 
sta: Frančiška Makovec s Trdinove 
35 — dečka ln Lojzka Dragman iz 
Forsterjeve 12 - deklico. 

B Poročila sta se: Gustl Sivnk, 
us lužbenec ln Marija Grabnar, 
delavka, oba iz Koštialove 2. -
Nesreča: Vinko Voglar, čevljar lz 
Industrije obutve, je p r i vožnji z 
motorjem podrsal z levo nogo po 
tleh in si jo je pri tem poškodoval. 

R K A 
NOVO MESTO 

POŠILJA ZA LETOŠNJI 
D A N V S T A J E 
PRISRČNE POZDRAVE VSEM 
NEKADNJIM BORCEM 
IN AKTIVISTOM 
TER VSEM DELOVNIM 
LJUDEM SLOVENIJE! 

Letina in drugo v Suhi krajini 
Letošnja letina bo v Suhi 

krajini boljša od lanske. 
Grozdja in sadja bo sicer 
manj kot lani, več pa bo žita, 
krompirja in ponekod tudi kr
me. Ker sadje in grozdje pred
stavljata navadno v proizvod
nji le 5 odstotkov vrednosti ce
lotne kmetijske proizvodnje, 
bo plan kmetijske proizvodnje 
z ozirom na boljšo letino žita
ric, krompirja in sena vred
nostno večji od lanskega. 

Gradnja lokalnega vodovoda 
v Žužemberku je do sedaj do
bro napredovala. Zgradili so 
že rezervoar in položili okoli 
600 m cevi od zajetja do re
zervoarja in od rezervoarja do 
trga. 

Na Loki pri Žužemberku so 
začeli urejati kopališče: sla-
čilnice, garaže, bife in druge 
prostore. Do bodočega camping 
prostora so zgradili cesto, v 
oampingu pa so zasadili topo
le in izsušili teren. 

M . S. 

........ • .,.<•.: •:• .. 

Gorjanskemu bataljonu 
česitita 

z a 22. J U L I J 

TOVARNA 
» P L A N I K A « K R A N J 

zverina«, ki jo vidite na sliki, je le 15,5 kg težak som, ki ga 
** * 3 - julija ujel v Krki med Ragovlm logom in Grabnom novo-
™*>ki ribič Rudi Redek. V drufičini Joleta Šuštarja je lovil 
J ^ l 8 ' ker pa ti niso prijemali, sta poskusila loviti some. Za 

**a imela črve deževnike. Velikan, kl ga vidite na sliki 
•la '* b i I k l i r 1 4 7 c m ! ) - * e PHJ»l..i L e P ° ribliko trofejo 
tC„ P° dramatičnem boju, ko Je som čoln dobesedno vlačil po 

le potegnila na suho. Pomagal Jima J« tudi ribič Ivan 

PEKARNA 
KRANJ 

čestita borcem 
Gorjanskega bataljona 
za DAN V8TAJ1M 

EXPORT: surove, barvne 
in tiskane tkanine in 
ostali proizvodi tekstil
ne industrije 

IMPORT: bombaž, stanič
no vlakno, raven, volna 
in ostale tekstilne suro
vine, tekstilni polproiz-
vodi in končni proizvodi 

J U G O T E K S T I L 

1MPEX - LJUBLJANA 

Prebivalcem novomeške
ga okraja prisrčne čestit
ke za letošnji praznik 
vstaje slovenskega ljud
stva! 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Četr tek 21. Julija — Zorka 
Petek 22. ju l i ja — Dan vstaje slo. 

venskega ljudstva 
Sobota 23. Juli ja — BraniBlav 
Nedelja 24. ju l i ; a — Kris t ina 
Ponedeljek 25. jul i ja — Jakob 
Torek 28. Juldoa — Ana 
Sreda 27. Julija — Dan vstaje 

HrvaŠke 

Č E S T I T K A 
A n i Skedelj s Kota pr i Semiču 

iskreno česti tamo za dvojno praz
novanje ln j i želimo vse najboljše 
in še mnogo zdravih let v krogu 
družine. Mož Lojze in vsi, k l jo 
imajo radi. 

Črnomel j : 22. l n 24. VII . ameriški 
barvni f i lm »Maščevalec«. 28. In 
27. V i l . i talijanski f i lm »Dan 
izgube«. 

Dol. Toplice: 23. i n 24. VII . ame
riški barvni f i lm »Belo pero«, 
27. i n 28. VII . češki zUlm »Kra-
katit«. 

Kostanjevica; 24. VII . italijanski 
barvni f i lm »Lepa mlinarica«. 
27. VI I . italijanski barvni f i lm 
»Simfonija ljubezni«. 

Mokronog: 23. i n 24. V I L argen
tinska f i lm »Andaluzijska ljube
zen.« 

Novo mesto »Krka«; od 22. do 25. 
VIT. ameriški barvni f i lm »Po
vabilo na ples«. Od 26. do 29. 
VII . italijanski barvni fi lm 
»Skandal na pla*žl«. 

Semič : 24.VIL mehišk i f i lm »Div
ja strast.« 

Senovo: 24. i n 25. VII . nemški film 
•Zato ker te l jubim«. 27. i n 28. 
V n . f rancosko-itali-j anskl f i lm 
»Avanture Casanove«. 

Sevnica: 23. in 24. VII . italijanski 
fi lm »Simfonija l jubezni«. 

Trebnje: 23- i n 24. amer iški barv
ni fi'lm »Človek za puško«. 
Predstavi v nedeljo ob 16. ln 
18.30 ur i . 

2 u ž e m b e r k : 24. V H ameriški film 
• »Modri pajčolan«. 

Z U N A N J E T R G O V I N S K O podjetje 
v LJubljani išče vajence za tr
govino z rezervnimi avtomobil
skimi deli. Pogoj: dokončana 
osemletka. Stanovanja ni na 
razpolago. Ponudbe pod »Avto-
deli« na upravo lista (875-60). 

V A J E N C A za elektroinštalatersko 
stroko z dokončano osemletko 

sprejmem. Možnost dobre izučitve. 
Elektroinstaladjsko podj. Havli-
ček Atanas, Ljubljana, Zalokar-
jeva 2. 

P R O D A M NJIVO 53 a v Žabji vasi. 
Možnost delitve na gradbene per-
cele. Cena ugodna. Naslov v 
upravi lista (1012-60). 

ske bolnišnice, P G D Tribuče, Go
stinskemu podjetju Črnomelj fll 
vsem ostalim, ki so na kakršenkol i 
način počastili njegov spomin, 

2alujoča žena Katarina, dru
žine: Ravbar, Uhan, Ožbalfc 
Denlč, Miketič ln ostalo so
rodstvo. 

Po težki bolezni nas Je 18. JuHJa 
zapustil naš l jubi mož ln oče 

K A R E L D O B R A V E C 
Zahvaljujemo se vsem , k l so ga 

v tako velikem številu spremili n « 
njegovi zadnji poti. Posebno s» 
zahvaljujemo P G D , organizacijam 
ZB in SZDL. 

Žalujoči: žena .sinovi in hčerka. 
Mokro polje, 13. julija 1960. 

Vsem, k i so darovali cvetje in 
vence ter nas tolažili ob izgubi 
našega očeta 

J02ETA JEVSKA, 
pismonoše v pokoju, 

se najlepše zahvaljujemo. Posebna 
hvala zdravnikoma dr. Sajetu in 
dr. Petricevl za ves njun trud. 

Družina Jevšek 

Ob nenadomestljivi Izgubi l ju
bega moža in očeta 

FRANCA CVETKOVICA 
se. zahvaljujemo vsem za Izraženo 
sožalje ln za spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Hvala tudi zdravnikom 
in zdravstvenemu osebju novome-

Rajk Martin lz Gaber j a 34 pre-
klicujem vse, kar sem žaljivega 
govoril o Luzar A n i lz Gaberja 2, 
ker je neresnično in se j i zahva
ljujem, da je odstopila od tožbe. 

Splošno trgovin, podjetje Črno
melj obvešča vse lastnike ln voz
nike motornih vozil , da bo 22. Ju
l i ja začel obratovati novi bencin
ski servis v Črnomlju. 

Uprava STP Črnomelj 

m 
K U H I N J S K I ŠTEDILNIK na dve 

ln pol plošči s pekačem ln re-
zervarjem za vodo poceni proda 
Kovačič Franc, mlinar - Novo 
mesto. 

M E H A N I K I , POZOR! GD Prečna 
ugodno proda avtomobil znam
ke S P A po delih a l i skupno. 
Brezhiben blok od motorja in 
dve rezervni gumi. 

K U P I M M L I N S K O K O L O z vrh
njimi zobmi. Lovšin Anton, 
Križevska vas 25, p. Metl ika. 

15. J U L I J A sem od Poljan do Dol. 
Toplic Izgubila sivo volneno jo
pico. Poštenega najditelja na
prošam, naj Jo odda P L M v Dol. 
Toplicah. 

GOSPOD. POMOČNICO sprejme 
manjša družina v Sevnici. Plača 

po dogovoru; delo za ves dan, 
lahko pa tudi samo 6—7 ur na 
dan. Naslov v upravi lista (911-60) 

TRIČLANSKA DRUŽINA, Id živi 
Izmenoma na Gorenjskem, Ljub
ljani ln na otoku K r k u , išče res 
dobro in samostojno hiSno po
močnico. Ponudbe pod »Poštena* 
na upravo lista. (907-60) 

ISCEM SAMOSTOJNO, pošteno ln 
pridno hišno pomočnico. Ponud
be na naslov: Vladimir Pavšlč-
Bor, pisatelj. Radovljica, Kopa
liška 9. 

S P R E J M E M M I Z A R S K E G A V A 
J E N C A z vso oskrbo. Ponudbe 
pošljite na naslov: Potočnik 
Andrej, Slovenski Javornik. 

NOVO MESTO 
V času od 11. do 18. Julija Je 

bilo rojenih IS dečkov in 18 de
kl ic . 

Umr l i so: Neža Matjašič. užitka-
rica lz Rakovca, 6tara 69 let. 
Prane Cvitkovič, kmet lz Trlbuč, 
star 66 let. Jakob Spehek, kmet 
iz Ločne star, 82 let. Franc Golo
bic, delavec z Dolža. star 25 let. 
Jože Jevšek , upokojeni pismo
noša l z . Cegelnice, star 64 l e t 

Pretekl i teden BO v novomeški 
porodnišnici rodl le : Olga J a n č a r 
z Dol . Težke vode — dečka Ana 
Ceh z Dola — dečka, Slavka Se-
lak iz Bršl j lna — dečka . Alo jz i 
ja Umek z U r i n i h sel — deklico, 
Frančiška Gl lvar lz Hruševca — 
dečka, Antonija Kumar iot Krme-
lja — deklico, Vera Korasa lz 
Žabje vasi — dečka, Gordana K o -
jič iz Trebnjega — dečka, Angela 
Uhan :z Rodin — dečka . Ju lka 
Kolman iz Kočar jev — dečka, 
Marija J akša s Ko ta — deklico 
Mari ja Veselic lz Bednja — de-' 
klico, Jožica Popovac iz Vldma-
Krškega — deklico. Ivanka M u 
ren z Obrha — dečka . Alojzija 
Brinjevec iz Zabrdja — dečka, 
Tončka Slntič iz Jatolancev — de
klico, Krist ino Zore iz Kočevja 
— dečka, Jožica Božič lz Ljub
ljane — deklico, Iva Novak iz 
Vel . Sevnice — dečka, Zofija Pu8 
lz Bršl j lna — deklico, Erna Se-
nlca lz Dol . Kota — deklico. M i 
haela Prime lz Irce vasi — dečka. 
Karol ina Repar lx Podhoste — 
deklico. 

KRON ! K A j Q N E S R E Č 

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v novomeški bol
nišnici: Angela Vldrih, gospodi
nja iz Grčevja, je padla z voza 

ln si poškodovala desno nogo. Jo
že Sercer, logar iz Borovca. 
je z motorjem zaletel i n si po
škodoval Obe nogi. Stanko Spelič 
rudar iz Gabrijel, si Je pr i delu po
škodoval levo roko. Jože MegllCj 
kleparski vajenec lz Starega trga, 
Je pr i delu po nesreči prfcel za 
e lekt r ično žico. Marija Moravec, 
gospodinja s Krasinca, Je padla t 
voza in si poškodovala vrat. A n 
ton Lavrič , kmet iz Gor. Vrba , 
je pri delu. padel ln si poškodo
val glavo. Alojz KovačiC, čuvaj s 
Hoč, se je z motorjem zaletel i n 
si poškodoval levo roko in nogo. 
Karoiino Kobe, hčerko kmeta % 
Pristave, Je povozil voz m Ji po
škodoval desni gleženj. Fano 
K i r n , delavec iz Smavra ;e pa
del s kozolca ln al poškodoval 
hrbet. Jože Kranjc, traktorist s 
Močvirja. Je padel in al poško
doval desno roko. Ana Hrovat, 
gospodinja iz Malega Nerajca, jo 
psdla z lestve in si poškodovala 
levo roko in nogo. Rajko Grmek, 
delavec iz Vtdma-Krskega, s i ] • 
pri delu poškodoval palec leve 
roke. Elizabeta Čopič, upokojen
ka z Ljubljane. Je v Dol . Topl i 
cah padla in si poškodovala levo 
nogo. Krist ina Balkovec, hči kme. 
ta s Sečja, si je z verigo od ko
lesa poškodovala desni kazalec. 
Anton Apnlč. sin kmeta z Mlake, 
si je doma poškodoval prst desne 
roke. Alfred Istini«, e lek t r iča r tt 
Krškega, ss je usekal v levo ro
ko. Stanko Kovačič, hčerko živi
norejca z Ruperč vrha, je p ič i l i 
čebela. Vinko Jurečlč sin kmeta 
lz Grobelj. je padel ln si poško
doval desno roko. Franc Radi, 
upokojenec iz Žabje vasi, se J» 
spotaknil ob steklenice, padel l n 
si poškodoval glavo. Ivana Knav-
sa, logarja iz Laz, Je žrd voza 
udarila po čelu. Francu Drobniču, 
rudarju iz Gabrijel . Je padel kos 
premoga na nogo. Jože Potočar, 
sin kmeta lz Ve l . Ka la , j« doma 
padel in s! poškodoval desno ro
ko. Marjeta Trkaj , gospodinja iz 
Gor. Suhcrja, je na cesti pad l i 
ln si poškodovala desno nogo. 

Tudi v Semiču: Na cesti nisi sam! 
Avtomoto društvo Semič je pred 

kratkim priredilo reklamno vožnjo 
z avtomobili, motorji, mopedi in 
s kolesi pod parolo: N A C E S T I 
NISI S A M . Kak ih 90 lastnikov teh 
vozli iz bivše občine Semič se je 
udeležilo zanimive propagandne 
prireditve. V s i smo b i l i presenečeni , 
kako hitro narašča število motor
nih vozil, da o kolesih sploh ne 
govorimo. Zadnji dve leti so te 
spremembe v Semiču zlasti opazne 
in prav Je, da je taka prireditev 
bila. 

Na cestah Je vedno več vozil, 
k l Jih upravljajo vestni, pa tudi 
brezvestni vozniki . Zal je tudi ve
dno več promenih nesreč in vsi 
pozdravljamo zamisel prometnih 
organov, da so za akcijo kolesar
jev priredili še akcijo za voznike 
motornih vozil. Taka vzgoja pa je 
potrebna tudi pešcem in voznikom 
z vprežno živino, saj se zlasti t i 
kaj radi zadržujejo sredi ceste ali 

pa, kar Je Se huje, na levi strani 
cestišča. Ob signalih motornih 
vozil skačejo taki ljudje na desno 
stran, begajo kakor kure brezglavo 
sem ter tja i n nesreča je že tul — 
Pred začetkom akcije Je nagovoril 
zbrane voznike predsednik A M D 
Semič in razložil, kako se moramo 
vesti na cestah. Vs i kolesarji so 
dobili znake «*Na cesti nisi sam«, 
da so si Jih pripeli na kolesa. Dol
ga kolona vozil je nato krenila 
proti Črnomlju, kjer se Je udele
žila parade mladosti, potem pa kre
nila čez Gradac, Stransko vas ln 
Strekljevec na Vrtačo, kjer Je bila 
pripravljena zakuska. Zanjo so 
prispevale blagajne sindikalnih po
družnic s področja bivše občine. 
Dobre volje ni manjkalo in skle
ni l i so, da bodo tak pohod pr i 
redili še drugo leto. 

Redni letni telovadni nastop T V D 
P A R T I Z A N Semič Je tudi letos 

Iz Mirne peči na Partizanski Rog 
Krajevni odbor Z B N O V 

M i r n a peč je priredil za letoš
nji dan borca uspel izlet na 
Rog, katerega so se udeležili 
tudi očetje in matere padlih 
junakov. Na Rog smo prišli s 
krasnim avtobusom vse do 
vznožja Baze 20, odkoder je 
prav prijeten sprehod skozi 
senčnati gozd do naselja barak. 
Tu sta nam spomeničar ja L o j 
ze Murn in Jože Zupančič raz
lagala, kako je tekla borba na 
Rogu, kjer je bilo med vojno 
glavno poveljstvo naše N O V , 
političnih organizacij in l jud
ske oblasti. Ogledali smo si ba
rake OF, C K Z K S , partizansko 
grobišče, na katerem počiva 
tudi mladi Jože Može. namest
nik komandanta jur išnega ba
taljona X V . divizije. V bolniš
nici smo si ogledali partizan
sko operacijsko sobo in dnev
ne sobe za ranjene borce in 
borke. Prepričal i smo se, da je 
našo ljudsko voj?kr> vodila ve
dno le ideja in želja po svo
bodi naših narodov. V spomin
sko knjigo smo vpisali lepo 
posvetilo in vsi smo b i l i zado
voljni, da smo tako primerno 
počastili praznik borcev s ko
ristnim izletom. 

Na povratku z Roga smo 'se 
najprej na vznožju malo okrep
čali, nato pa smo se v Dol. To
plicah razveselili in osvežili 
v topli vodi. Razpoloženi smo 
se v rn i l i domov ln pri Poto-
ftarju zaključili izlet z željo, <Št 

bomo na take Izlete Se šli. 
Mladina spoznava kraje, kjer 
je tekla naša revolucija, vsi 
pa se radi v račamo tja, kjer 
so nam borci kovali svobodo. 
Odboru Z B v M i r n i peči lepa 
hvala za dobro organizacijo iz
leta! B . A . 

lepo uspel. Sodelovali so člani is 
Črnomlja in Karlovca. 

* 
Kmetje v Semiču so letos precej 

razočarani nad pridelkom pšenice, 
katero Jim je slana v pozni po
mladi precej uničila. 2etev Je bila 
za spoznanje boljša le v nižinah, 
kjer je megla preprečila slano. 

K U D v Semiču si je že več let 
prizadevalo obnoviti znamenito 
••Belokranjsko ohcet«. Letos se mu 
Je to le posrečilo in je B tako »oh-
cetjo« gostovalo na festivalu belo
kranjskih plesov v Adlešičih 28. 
I unija. D. d 

Pozdrav prebivalcem 
Sentjemejske doline 

»Ob 22. juliju se spominjamo 
tudi fantje, ki smo v enotah 
J L A vseh tovarišev In tovari-
šic. ki ste se v letih NOB bo
r i l i za našo svobodo. Pozdrav
ljamo prebivalce vasic v Sent-
jernejski okolici, kjer ste za 4. 
in 22. julij odkrili več spomin
skih plošč in novih spomeni
kov!« — nam piše vojak Jože 
Grgovič i z Han Pljeska v Bo
sni. 

RAZPIS DELOVNIH MEST PRI 0ZSZ 
Novo mesto 

Komisija za uslužbenske zadeve pri Okrajnem za
vodu za socialno zavarovanje Novo mesto 

r a z p i s u j e 

nadednja delovna mesta: 
Pri okrajnem zavodu Novo mesto: 

2 delovni mesti za uslužbence I. vrste 
2 delovni mesti za uslužbence II. vrste 
2 delovn' mesti za uslužbence III. vrste - upravna 

stroka 

2 delovni mesti za Uslužbence III. vrste - finančna 
stroka 

2 delovna mesti *;rojepi.<:k - dovršena administra
tivna šola. 

Pri podružnicah zavoda Brežice, Črnomelj in izpo
stavi Sevnica po 

1 delovno mesto III. vrste. 

Pravilno kolkovane prošnje (50 din državne takse) 
s pri loženim kra tkim življenjepisom je treba vložiti do 
1. avgusta 1960 na Okrajni zavod za socialno zavaro
vanje v Novem mestu, Kidričev trg 5. 



B r e z s m e h a n i š l o 
Partizan Lojz od Komande 

mesta Kočevja je bilo zelo dolg 
in suh, snedel pa je toliko 
robe, da je bilo strah in gro
zd. Pa ga nekega dne vpraša 
kurir Vardar: 

»Ti, Lojz, koliko pa prav
zaprav tehtaš?« 

»Kadar sem lačen 65, kadar 
•env sit pa 74 kil.« 

Z A D N J I PRIŠEL, P R V I 
M L E L . . . 

Bataljonski čevljar je sedel 
na bukovem štoru in se uba
dal s pošvedranimi čevlji. Pa 
pride kurir Borut in reče : 

»Čuj, Lenart, brž mi pokr-
paj tale škarpet , ker moram 
na pot.« 

»Poglej , vsi tile so prišli 
pred tebo.j*. je Lenart poka
zal na kup čevljev. 

»Toda meni se mudi in sam 
vidiš, da mi zeva podplat!* 

»To me nič ne briga. Pa bi 
prej prišel. Saj dobro veš, da 
se strogo držim tistega prle-
škega pregovora, k i pravi : 
Pr le priša, prle mleja. In tudi 
zdaj ne bom delal nobene i z 
jeme.« 

»Poslušaj , L e n a r t . . . « 
»Ne morem pa n e . . .* M a 

homa je premolknil in se za
gledal v kurirjevo dlan, na 
kateri so ležale tri cigarete. 
K e r ni že tri dni kadil , se 
je obl izni l in pohitel: »Ne 
morem pa ne morem si kaj, 
da se ne b i enkrat držal tudi-
tistega pr leškega pregovora, k i 
pravi : Zadnji priša, prvi mle
j a « 

x 
Kurir Čurčil je nekega zim

skega dne nekje v roških ho-
stah naletel na partizansko 
patruljo. Pa ga eden izmed 
patruljašev vpraša: 

»Kralj krlčačev* Toni Dallara 
le je te dni mudil v Monte-
carlu, kjer so ga fotografi za
lotili, ko si Je pustil vedeževa-
ti z roke. Stara ciganka na 
sliki bi mu rada povedala, da 
bo zaslužil gore denarja s svo
jini nastopanjem po svetu. Pr
va stopnica - Francija, nato 
pa seveda obe Ameriki in še 

naprej. 
Miniaturna lokomotiva na 

gornji s l ik i n i navadna igrač
ka, kot bi morda kdo misl i l na 
prvi pogled, marveč ima kaj 
resno nalogo. Uporabljajo jo 
na univerzi v Michiganu (ZDA) 
za merjenje stopnje radioak
tivnosti, k i se je naleze v 
atomskem reaktorju te znan
stvene ustanove. K o pripelje 
Izza zavarovalne pregrade ce
menta in svinca, j i z navadnim 
Geigerjevim Števcem merijo 
količino izžarevanja. 

Julie Alexander Je ena Izmed 
»lepotic s Temze«, kakor so 
Jih krstili filmski ljudje v 
Londonu, kl snemajo zabaven 
film o dekletih lz koledža Saint 
Trlnlans. Film nosi naslov •»Ci
tri pekel v Salnt Triniansu« 
k, burka o nedolžnih pubertet-
nicah, kl v Internatu povzro

čajo vražje prekucije. 

Viktor Szasz na sliki Je bil 
med prvo svetovno vojno ka
pitan vojne ladje v avstroogr-
skl mornarici, nato pa je bil 
upokojen ln se je preselil v 
Rim, kjer Je kljub visoki sta
rosti doživel drugo svetovno 
vojno, med katero Je bil celo 
uslužben v madžarskem diplo
matskem predstavništvu. S te
ga mesta je Izdal mnogim 21-
dom, kl so bežali pred fašisti, 
ponarejene dokumente, s po
močjo katerih so se begunci 
lahko rešili v Ameriko. Zdaj 
so se ga spomnili in med se
boj zbrali veliko vsoto denarja, 
da bi mu Jo podarili, pa se 
Je možak denarja otresel, češ 

da ni delal za plačilo. 

»Tovariš, ali se nič ne bojiš 
volkov?* 

»Prav nič. Meni je lansko 
zimo volk celo rešil življenje.« 

»Pojdi no! Kako neki?* 
»Cisto preprosto: ko sva s« 

srečala, je šel mimo mene.* 

TISKARSKI ŠKRAT 
POD SMREKO 

Partizan Gerik, k i je imel 
na skrbi tehniko (ciklostilno 
tiskarno) Notranjskega okrož
ja, je nekoč tiskal na Travni 
gori letake proti beli gardi. 
K a r 5000 j ih je moral izdelati 
— tako mu je naročil Okrožni 
komite K P S . 

Natisniti 5000 letakov v hudi 
zimi — to niso mačje solze! 
Tiskarska barva je sproti zmr-
zovala, zato je moral Gerik 
zakuriti , ker drugače ne bi n i 
česar spravil na papir. Če
prav je snežilo, se je hudo 
potil. Letake je t iskal s pr i 
mi t ivn im tiskarskim »strojem* 
in je aato moral natisniti vsa
kega posebej. 

Naposled so b i l i letaki na
tisnjeni. Toda joj! K o je Ge
rik enega izmed njih prebral, 
so se mu ustavile oči na zad
njem stavku, k i bi se moral 
glasit i : »Smrt italijanskim 
hlapcem!« Tiskarski šk ra t pa 
je zamenjal črko »a« z »e« 
— in tako se je bralo: »Smrt 
i tal i janskim hlepcem.« 

Val demonstracij proti svetovnemu imperializmu in blokovski 
politiki je v zadnjem času zajel ves svet. Začelo pa se Je prav-
Saprav na Japonskem (na sliki), kjer so velike množice de
monstrirale proti vojaškemu povezovanju svoje dežele z ZDA, 
kar je prisililo celo ameriškega predsednika Eisenhonerja, 
da je odpovedal svoj obisk na Japonskem. Japonci so v de
monstracijah nosili transparente z napisi -Nič več Hlrošime!-

Zgodilo se je v neki vasi, 
kamor je prispela neka višja 
italijanska komanda. Oficir j i 
so se sprehajali med hišami 
in si ogledovali vas. Nek co-
lonello se je s s tarejšim va-
ščanom zapletel v pogovor. 

»Povej mi, kaj bi storil za 
Angleže?« 

»Nič,« je odgovoril starec. 
»Tako je prav. In za part i 

zane?« 
»Tudi nič.« 
»In za nas?« 
»O, za vas pa vse!« 
Zadovoljen se je Italijan 

nasmehnil. Pač n i vedel, da je 
starec — vaški grobar. 

z 
Kurir Saša, ki je bil nabrit 

kot le kaj, se je vrnil s terena 
v logor. Ko je oddal pošto v 
štabu bataljona, je stopil k 
intendantu Matevžu in rekel: 

»Matevž, prejmi pozdrav od 
Jake iz Zavrha:* 

»Hvala.* 
»Prejmi pozdrav od Jake.« 
»Hvala, hvala.* 
»Prejmi pozdrav od Jake.* 
»Ja, hudiča, daj no že mir 

s tem pozdravljanjem!* 
»Ne morem, dokler te ne 

pozdravim še 997-krat. Jaka 
me je namreč naprosil, naj ti 
izročim tisoč pozdravov .. .* 

(Iz Pavlihovih zbirk) 

Z A N I M A L O V A S B O . . . 
V STARO ŽELEZO 

£ Zadnja angleška bojna 
ladja, in največja kar j ih je 
bila zgradila angleška vojna 
mornarica, 44.500 - tonska 
-Vanguard* je odšla v staro 
železo. Angl i j a je včasih ime
la 50 vel ik ih vojnih ladij, zdaj 
je pa ostala brez vseh. 

ELEKTRONSKI 
STROJEVODJA 

# Podzemska Železnica v 
Moskvi je dobila prvi vlak, ki 
ga vodi elektronski strojevod
ja. Tak i strojevodji-robotj bo
do do leta 1962 vozili vse vla
ke moskovskega metroja. 

PREBIVALSTVO ITALIJE 
4) Konec marca letos je 

imela Italija 49,218.000 prebi
valcev. Vseh Italijanov (tudi 
tistih, k l žive po svetu) le 50 
milijonov 808.000. 
THAIS XI - PONOS LIPICE 

0 Lipica na Krasu, naše 
vzgajališče plemenitih Konj. 
ki je nedavno slavila 380-let-
nico, slovi po vsem svetu. Da
nes imajo v L ip ic i 130 čisto
krvnih konj, njihov največji 
ponos je pa kobila Thais X I . , 
stara deset let. Na razstavi v 
Veroni so ponujali zanjo 9 mi
lijonov l i r , na jahalnem tur
nirju na Dunaju je pa neka 
Belgijka dajala zanjo 50 ooo 
mark. 

To bi lahko kdo razumel 
tako, ko da želimo smrt ita
l i janskim hlebcem, je pomi
s l i l Gerik. In moral je — ho
češ nočeš — popraviti vseh . 
5000 letakov, čeprav ga je pre
klemansko zeblo v prste. 

x 
Ker nihče v četi ni znal 

kuhati, smo za kuharja do
ločili Francka, ki je edini 
znal malo kuhati, a še to zelo 
slabo. Včasih je skuhal kako 
tako godljo, da pri najboljši 
volji nismo mogli dognati, kaj 
pravzaprav jemo. Nekega ju
tra je ravnokar dal kuhati 
jeiprenj, ko ga komandir 
Boštjan vpraša:» Franček, kaj 
bomo pa danes jedli za ko
silo?« 

Namesto Francka pa odgo
vori Stojan, ki stoji tam zra
ven: »Dal je kuhati ješprenj, 
kaj bomo jedli, pa niti vrag 
ne ve!« 

• 
SREČKO 

Četa se je vračala v tabo
rišče s skupino pravkar mo
bil iziranih novincev. Nekje so 
padli v sovražnikovo zasedo. 
Kl jub toči krogel pa se je 
zgodilo — in kaj se v partiza
nih ni zgodilo! — da so od
nesli celo kožo vsi razen ne
kega novinca. K o mu je bol
n ičarka Nuša obvezovala ra
njeno levico, je rekla: 

»Lej si nol Vs i smo se sreč
no izmazali razen tebe, tova
riš . . . Kako ti je že ime?« 

»Srečko« 

V RESTAVRACIJI 
»Danes imamo pa nekaj po

sebnega: ,polže'l« 
»Ne bom, hvala. Mi je že 

včeraj eden pri vas stregel...* 
ZADNJA MOŽNOST 

»Kako pa to, da kar po 
dvakrat na dan kupuješ ribe?« 

»Veš, na morje grem na do
pust, pa bi se rad prej še na
jedel morskih rib.« 

DOBER ODGOVOR 
Neki plešast domišljavec je 

naprej in naprej sramotil in 
zmerjal slavnega grškega dra
matika Vjripida. Ko mu je 

— Preglejte mu oči, doktor! Ta 
stari kozel ne loti vec vrat na
jine spalnice od vrat v sobo na-
še gospodinjske pomočnice . . . 

MINISTRI 
NA HIMALAJO 

0 Koirala , premier države 
Nepal, ki leži na južni strani 
Himalaje, je sklenil, da se 
posveti alpinizmu. »Skozi na
šo državo vsi odhajajo na 

osvajanje Himalaje,« je rekel 
na sestanku planinskega dru
štva, »zato je zadnji čas, d« 
tudi mi skočimo na te vrho
ve. Jaz bom šel. isto sem pt 
predlagal tudi ostalim mini
strom.* 

nazadnje le zmanjkalo sape, 
mu je rekel Evripid: »Tebi 
sploh nočem odgovoriti nobe
ne besede. Čestitati pa moram 
tvojim pametnim lasem, ki so 
tako kmalu ušli s taico ne
umne g"lave!« 

DENAR - DOPUSTA 
VLADAR 

»Kako dolgo še ostanete na 
morju?« 

»Se deset tisoč din!« 

— Oh! Oprostite!... 
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NA SPREHODU PO MALO ZNANI 
NOVOMEŠKI OKOLICI 

Bi lo je prav, da smo začeli po vojni uporabljati za ta 
kraja prvotni imeni. Vendar se nista obdržali , ker 
je raba dialektičnega izgovarjanja preveč zakoreninje
na. Zato ne kaže vsiljevati teh novih imen. ker ni
kogar ne motijo in se nihče ne spotika obnje. 

Po karti sva ugotovila, da voda obeh studencev 
kmalu ponika. In res! Komaj sva hodila po rosni travi 
dobrih sto metrov, je bilo konec struge. Voda se je 
izgubila v podzemlje. Sele po nekaj minutah hoje 
ob kraju bukovega in gabrovega gozda sva našla 
v dolini nov izvir, ki je bil seveda nižji od prvih 
dveh. Torej sva trčila na pravo ponikalnico! Vendar 
je b i l izvir tako skromen, da ni ustvaril širše in 
globlje struge. Brž sva opazila, da so poglavitni 
izvi r i nekoliko više, kjer ob hudih nalivih bruha 
voda iz več razkopanih lukenj, da se nato razlije po 
travniku na dnu doline. Struga je bila namreč tod do
mala vsa zarasla z močvirnim rastlinjem. Tako sva 
sedaj iskala prehodov, da ne bi zašla preveč v moč
virje, kajti mokra sva bila *e vedno in ni kazalo, da 
se bova kmalu osušila. 

Brž je potegnil moj spremljevalec iz torbe .toplo
mer, da je izmeril toploto vode ob izviru. Voc1 je 
bila normalno hladna 10,5" e. 

Po mokrotni dolini sva kraj potoka potovala dalje 
do naslednjega izvira, ki sva ga odkrila blizu Stranske 
vasi. Ke r sva v bližini opazila neko žensko, ki je 
okopavala krompir, sva se namenila do nje. da bi 
kaj povedala o dolini spodaj in studencu. Žal nisva 
kaj prida izvedela. Odšla sva torej dalje v bližnjo vas 
in stopila do domačina Franca Plantana, ki je potešil 
najino radovednost. Dolini pravijo tu kar - V jarkih*, 
potoku -Vejer«, bližnjemu izviru pa »Jezer*. 

Iz Stranske vasi sva se spustila v dolino proti 
mostu čez Vejer, ki je tu tik pod vasjo Jan* moč
nejši in širši. Spotoma sva srečala dekle Marico s ška
fom vode na glavi; zajela jo je bila v potoku Vašča-
nl jo uporabljajo za pranje in napajanje živine, med
tem ko črpajo pitno vodo iz vodnjakov. Seveda mo
ramo Vedeti, da pijejo vodo le v hudi stiski, ko 
zmanjkal vina. 

Vaška pot v Jamo je kar lepa. Uredil i so jo sami 
domačini ob podpori ljudskega odbora. V vasi s tako 
pomenljivim kraškim imenom sva poiskala Franca 
Kastelica. na katerega nas je opozoril že Plantan 
v Stranski vasi, da bova od nJega marsikat poizve-
dela. Ze od daleč sva ga sagledala na domaČem vrtu 
s koso v roki, ki jo je pravkar brusil, in kar s ceste 
sva ga pobarala za prijaznost, da bi se malo po-
mudil z nama. Predvsem sva želela kaj več izvedeti 
o breznu, o katerem sva že marsikaj slišala in ve
dela, saj so ga jamarji nekako pred tridesetimi leti 
vsega preiskali. 

Brezno, k i mu pravijo domačini Koterjeva pre-
padina, se odpira na najnižjem mestu obširne vrtače, 
ki je vsa pod gozdno odejo Seže domala navpično 
dobrih 30 metrov, spodaj pa se razvije na več strani. 
V njem je troje jezerc, ki najbolj zanimajo vaščane. 
V hudi poletni suši so tu leta 19*52 novomeški gasilci 
načrpali toliko vode, da so * njo napolnili vodnjake 
v treh vaseh, pri tem pa se je gladina vode v jami 
ponižala komaj za kako ped Prepadino nazivajo K o -
terjevo po lastniku zemljišča - Stanglu, vulgo Koter, 
ki se je med našim zanimivim razgovorom kmalu 
oglasil z druge strani ceste in pritrdil Kasteličevemu 
pripovedovanju. 
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31. 
Odveslali so do skal pri vhodu v zaliv. Bojan Je z vrvjo 

pritrdil čoln k bližnjemu kamnu. Nato si Je nataknil plavuti 
in masko, vzel puško in se s harpuno, pripravljeno za strel, 
potopil v globočino. Morje je bilo tukaj globoko. Nekajkrat 
se je potopil. Uspeh ni izostal. Namesto z ribo, ki sta si jih 
iMaša ln Jure želela, se je vrnil na površje z velikim morskim 
rakom. 

Jure se ga je ustrašil , da je zbežal na konec čolna. Masa 
pa je vzela raka iz Bojanovih rok. Spravili so ga v veliko 
pločevinasto škat lo. 

Lov jih je tako zaposlil, da niso imeli časa za druge reči. 

32. 

MiŠo je živčno čakal v šotoru. Nekajkrat ga je zamikalo 
da bi poklical prijatelja in jima povedal, kaj je videl. Ali 
bi škatlo kar odnesel? Miličniki v mestu bi Jo že odprli. Nemer 
hoče odnesti, kar je med vojno ukradel. Za nobeno ceno ne 
sme oditi s to Škatlo. 

Nemec Je kdaj pa kdaj pogledal k svojemu šotoru Malo 
se je počasi primajal na ploščad in ustavil pri njem. 

»Lepo lovijo,* je rekel. -Raka in pet rib so že ujeli.* 
»Ali vi nočete loviti?« jc vprašal Mišo. Morda pa hi Nemca 

spravil na kakšen kraj, kjer ne bi videl svojega šotora? 
»Ne, čakam ribiča, ki mi mora pripeljati pribor za lov.* 

33 
Ker Bojan ln Jure n l M a prišla h k o s i l u je vztrajal na 

svojem mestu. Čeprav b i ob drugih priložnostih ne strpel, J« 
tokrat pozabil na prijatelja. Neme« io spef odiel v svoj šotor. 
Vrnil se je oblečen. Pogledaj je na uro In se nervozno spre
hajal. 

Falot Je, ne pa znanstvenik te pomtfill !U!s'>. Bal se J*» 
da bo Nemec odšel i n od.ip '̂1 vre » teboj Nenadoma se J/» 
pred zalivom pokazala b a r k a Clovefe v mornariški majici JJ 
skušal veslati. Nemec je od neu akanr><»fi ruv.kočil m «t«*k#l 9 0 

stezi k morju. 

Zdaj ali pa nikoli - le pomislil Mišo 


