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L A S T N I K IN I Z D A J A T E L J : Okrajni odbor S Z D L Novo mesto — Izhaja vsak 
četrtek - Posamezna števi lka 20 din - L E T N A NAROČNINA 900 din, polletna 
450 din, če t r t le tna 225 d in ; plačlj iva je vnaprej — Za inozemstvo 1800 din oziroma 
štiri amer i ške dolarje — TEKOČI RAČUN pri Narodni banki, podružnic-; 

v Novem mestu, številka 606-11/3-24 
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U R E J U J E uredniški odbor — Glavni in odgovorni urednik Tone Gošnik -
N A S L O V UREDNIŠTVA IN U P R A V E : Novo mesto. Glavni trg štev. 3 (vhod \z 
Dilančeve ulice) - Poštni predal Novo mesto 33 - T E L E F O N uredniš tva m 
uprave štev. 127 - Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - T I S K A 

Časopisno podjetje »Delo- v Ljubljani 

Ljubljani gre zahvala za nastanek in 
razvoj partizanstva na Slovenskem 

»V LJufcrjapi, tovariši in tovarišice, je bilo spočeto 
tisto ponosno gibanje slovenskega naroda, ki žanje danes 
svojo popolno zmago. Spočeto je bilo neposredno po 
zlomu stare Jugoslavije, neposredno po prihodu prekle
tih okupatorjev. Spočela ga je Ljubljana, Ljubljana ga 
je razvila do tako visoke stopnje, da se je že leta 1941 
dogajalo, o čemer je bila prejšnje čase večina ljudi pre
pričana, da slovenski narod tega ne zmore. Ljubljani gre 
danes predvsem zahvala za nastanek in razvoj Osvobo
dilne fronte. Ljubljani gre danes predvsem zahvala za 
vse njene velikanske zmage. Ljubljani gre zahvala za 
nastanek in razvoj partizanstva na slovenskih tleh in 
zahvala za to, da se je slovenski narod hkrati z drugimi 
jugoslovanskimi narodi uvrstil v našo ponosno, najslav
nejšo, nepremagljivo, zmagovito Jugoslovansko armado. 
Vse slovenske pokrajine, vse ljudske oblasti slovenskega 
naroda so žrtvovale. Toda prepričan sem, da se sleherni 
Slovenec danes zaveda, da te žrtve, najsi so prišle od 
koder koli, ne bi bile rodile takih sadov, če bi zastave 
osvobodilne borbe tako ponosno ne nosila tudi v času 
najhujšega terorja naša bela Ljubljana.« 

S temi pomembnimi in hva
ležnimi besedami je pokojni 
tovariš Boris Kidrič kot pred
sednik prve slovenske vlade 10. 
maja 1945 pozdravil borbeno 
Ljubljano in njene prebivalce. 
Ljubljana, naše mesto-heroj. 
ki je bila leta 1911 tako zelo 
razžaljena, a nikoli razžalo-
ščena, ki so jo fašistični nasil-
niki in domači izdajalci tako 
zelo ponižali in teptali, pa ni
koli premagali, ta naša bela in 
ponosna Ljubljana bo čez do
ber teden dni gostiteljica pre
bivalcev iz vseh krajev Slove
nije. Na letošnji dan vstaje se 
bomo srečali v slovenski pre
stolnici v naši pogumni, nikdar 

uklonjeni Ljubljani. 2e zdaj je 
spremenila svojo zunanjo po
dobo; že se odeva v cvetje in 
zastave, v morje luči in gosto
ljubno pripravlja vse potreb
no, da bo ob tem velikem par
tizanskem srečanju vsem pri
jetno in lepo. Srečanje s praz
nično Ljubljano, ki jo je oku
pator v svojem besu spremenil 
v edinstveno koncentracijsko 
taborišče v podjarmljeni Evro
pi, srečanje s tem našim dra
gim in ljubljenim mestom bo 
nepozaben dogodek. 

Na partizanskem zboru v 
prenovljenem Tivolskem parku 
se bomo spet videli s premno
gimi starimi prijatelji, borci in 

SEVNICA: doslej 1000 prijav 
Krajevni odbori Socialist ične 

zveze so v sevniški občini do
bro seznanili prebivalce s po
menom osrednje republ iške 
proslave ob 20-letnici revolu
cije. O tem so pravtako raz
pravljali na sestankih Z K , 
sindikatov in v raznih dru
štvih, najbolj uspešna pa je 
b i la v propagandi za udeležbo 
na l jubljanski proslavi Zveza 
borcev. Za obisk v Ljubljani 
se je po zadnjih podatkih pr i 
javilo v sevniški občini neška.i 
čez 1000 ljudi. Potovali bodo 
predvsem z vlakom. Sindikati 

V R E M E 
OD 13. DO 23. JULIJA 1961: 

Čedalje bolj nestalno vreme 
S pogostnimi padavinami in 
močnimi ohladitvami. — Raz
dobje lepega vremena ne bo 
trajalo več kot dva dni. 

so pr ipravi l i posebne razgovo
re o pomenu 20. obletnice za
četka revolucije. P r i organizi
ranju obiska Ljubljane so se 
postavili zlasti tudi sindikati. 

Mnogi udeleženci proslave v 
Ljubljani se bodo vračali čez 
Žužemberk, kjer se bodo ude
ležili 22. ju l i ja dopoldne od
kritja spomenika 1200 padlim 
borcem. Tja bo potovalo pre
cej ljudi tudi s kamioni, z 
avtomobili in motorji. 

2.000 posebnih vabil 
V kratkem bodo razposlali 

vabila okrog 2000 osebam, ki 
j ih bodo posebej povabili na 
proslavo. Povabil i bodo zastop
nike delovnih kolektivov in 
tiste tovariše iz drugih repu
blik, k i so sodelovali v N O B 
v Sloveniji in Slovence, ki 
službujejo v drugih republi
kah in v tujini. 

aktivisti. Tu se bodo sešli deset 
in deset tisoči naših naprednih 
ljudi,' izmed katerih bo vsak 
nosil v srcu, očeh in besedah 
košček naše borbe za svo
bodno, ponosno domovino, ki 
je bila in je ostala hvaležna 
svoji zvesti Ljubljani, srcu 
naše revolucije. Partizanski 
večer bo 21. julija ponosen 
praznik slovenskega delovnega 
ljudstva, ki bo ta večer spet 
prisluhnilo besedam našega 
priljubljenega prvoborca-pro-
letarca Franca Leskoška-Luke. 
Slavnostno partizansko srečanje 
bo naša največja manifestacija 
ob letošnjem jubilejnem DNE
VU VSTAJE SLOVENSKEGA 
LJUDSTVA. Z njim bomo 
sredi ponosnega mesta, skupaj 
z njegovimi najboljšimi sinovi 
in hčerami, obudili spomin na 
težka, a slavna leta, hkrati pa 
se bomo še trdneje sklenili v 
krog vedno bolj ustvarjalnih 
graditeljev socialistične domo
vine. 

Srečanje bo spomin na tiste 
usodne dni v letu 1941, ko smo 
osamljeni in v žrelu fašistične 
zveri pod zastavo Partije in 
svetlem zgledu junaške Ljub
ljane šli v boj za nacionalno 
svobodo in nov družbeni red. 
Ljubljana, ta edinstveni simbol 
naše borbe in revolucije, je 
med zadnjo vojno pretrpela 
vse gorje, ki je bilo kdajkoli 
naloženo človeštvu. Okupirana, 
pa vendar nikoli zavzeta, je 
vztrajala in se borila do zma
ge. Štiri dolga leta so bili v 
njej tudi vojaški štabi in mno
žica vojsk, a nihče je ni uklo
nil. Ogradili so jo z bodečo 
žico, na vseh dohodih postavili 
bloke in skrbno pretresali vsa
kogar, ki je prihajal in odha
jal. Njene ulice so prepredli s 
španskimi jezdeci, mesto pa se 
tujcem ni podalo. Vedno zma-
goviteje je Ljubljana vodila 
revolucionarni boj. Seme, ki 
ga je vsejala Komunistična 
partija v Ljubljani in v vsej 
Sloveniji že pred vojno, je ro
dilo dragocene sadove. Tesno 
povezana z jugoslovanskim 

osvobodilnim bojem, je Ljub
ljana vodila svoje ilegalce od 
zmage, k zmagi, da so trepetali 
okupatorji v njej noč in dan. 
Uporniška gesla so sleherno 
jutro znova klicala na boj in 
budila narodno zavest. Ceste 
in trge so pokrivali letaki, na 
najvišjih stavbah so vihrale 
rdeče in narodne zastave. De
monstracije, napadi, sabotažne 
akcije, delo ilegalnih tiskarn, 
kaznovanje narodnih izdajal
cev, skrb za družino borcev in 
internirancev — vse to je bilo 
delo Partije in OF v svobodo
ljubni Ljubljani. Matere, žene 
in dekleta so trgale rjuhe in 
prte ter pripravljale povoje za 
ranjence v partizanih. Mimo 
žic, zased, patrol in blokov je 
odhajal vsa štiri leta material 
k partizanom. 

Ta naša Ljubljana bo z nami 
vred oživela spomine na svoja 
in naša najslavnejša leta. Po 
njenih cestah, trgih, ulicah in 
dvoranah se bo 21. julija zve
čer po končanem slavnostnem 
zborovanju v Tivolskem parku 
razvil spored, kakršnega pri 
nas še nismo videli. 

Iz našega okraja bo v petek, 
21. julija, v zgodnjih popoldan
ski urah odšlo po cestah in z 
železnico na proslavo v Ljub
ljano od 10 do 12.000 ljudi. 
Pripravljalni odbori pri obč. 
odborih SZDL imajo te dni 
polne roke dela z zbiranjem 
prijav in sestavljanjem načr
tov za varen in nemoten pre
voz tolikšne množice ljudstva. 
Pohod v Ljubljano mora biti 
skrbno organiziran in kar naj
boljše pripravljen, da ne bo 
zastojev in zamud. 

AVTOMOTO DRUŠTVA naj 
v vseh občinah poskrbe za kar 
najštevilnejši odhod svojih 
članov z motornimi vozili. 
SINDIKALNE PODRUŽNICE 
v tovarnah, podjetjih in vseh 
drugih obratih naj takoj zbe
rejo udeležence in se pogovore 
z njimi o prevozih s tovornimi 
vozili, avtobusi in izrednimi 
vlaki. MLADINSKI AKTIVI. 

GASILCI, KMETJE-ZADRU2-
NIKI: pomenite se te dni, kako 
boste v kar največjem številu 
odšli na proslavo 20-letnice za
četka revolucije v Ljubljano. 

ORGANIZACIJE ZVEZE 
BORCEV IN SZDL: v vaseh in 
mestih zbirajte ljudi za mno
žično udeležbo na proslavi v 
Ljubljani! Mladinci in mladin
ke: vzemite s seboj cvetje in 
zasujte z njim spomenike re
volucije v herojski Ljubljani! 

Časa je prav malo, zato je 
treba v teh dneh hitro in učin
kovito rešiti vse naloge, ki so 
združene s prevozom in ude
ležbo v Ljubljani. Avtomobil
ske kolone morajo po vnaprej 
pripravljenem vrstnem redu 
zdrseti na avtomobilsko cesto 
in po njej v Ljubljano! Par
kirni prostori v Ljubljani so 
že določeni. Vsa motorna vozila 
morajo imeti pripete poseb.ic 
značke, ki so že na razpolago 
v vseh občinah. — Vstopanje 
v izredne vlake mora biti na 
vseh železniških postajah skrb
no pripravljeno, da ne bodo 
imeli vlaki zamude. 

Del udeležencev proslave se 
bo iz Ljubljane vračal preko 
Žužemberka, kjer bo 22. julija 
ob 9.30 odkritje spomenika 
1200 borcem, ki so padli v Suhi 
krajini. 

L J U B L J A N A , naše mesto-heroj, bo na letošnji dan vstaje 
gostiteljica prebivalcev iz vseh krajev Slovenije. Na to veliko 
srečanje se prestolnica naše republike vneto pripravlja. Mesto 
nas pr ičakuje kot ni še nikogar po osvoboditvi: srečanje cb 
20-lctnici revolucije bo velik partizanski praznik, poln veselja 
in sreče . Obudili bomo spomine na pretekla leta in si krepko 
segli v roke, ponosni na našo nez lomlj iv« enotnost in vztrajanje 
na poti, na katero smo stopili pred 20. leti. Ljubljanu pripravlja 
svojim dragim gostom presenečenja , katera si bo vredno ogle
dati. Ze zdaj je spremenila svojo zunanjo podobo, do 21. julija 

pa se bo odela v posebno prazn ično obleko. Zato: 

NA SVIDENJE V L J U B L J A N I ! 

Videm-Krško: 1500 ljudi 

Novo mesto ne bo zaostajalo! 
Na občinskem odboru Sociali

stične zveze smo v torek popoldne 
zvedeli, da je prijav za osrednjo 
proslavo v Ljubljani vedno več. 
Predsednik občinskega odbora 
SZDL tovariš Tone Počrvina nam 
je med drugim povedal: 

~Vsak dan prihajajo nove prija
ve. Največ Jih je iz delovnih ko
lektivov, ne zaostajajo pa tudi kra
jevne organizacije Socialistične 
zveze. Danes smo do 12. ure za
beležili že 1673 prijavljencev. Nad 
tisoč prijav je iz novomeških go
spodarskih organizacij in ustanov, 
približno 600 pa so jih poslale kra
jevne organizacije SZDL. Iz grad
benega podjetja PIONra bo šlo v 
Ljubljano 120 delavcev in usluž
bencev. S Kmetijskega gozdarske-

PRIJAVITE SE 
ČIMPREJ ZA OBISK 

LJUBLJANE! 

ga posestva 120, iz Avtoprometa 
GORJANCI 46, iz tovarne zdravil 
KRKA, Železniškega transportnega 
podjetja, trgovskega podjetja 2E-
LEZNINA in lz Pekarije po 30, Iz 
Industrije obutve 25, rudnika KRE
MEN in iz Kmetijske zadruge po 
20, iz Splošne bolnišnice 50 ln po
dobno. 

Dejal sem že, da ne zaostajajo 
organizacije. Socialistična zveza lz 
Mirne peči je prijavila 120 udele
žencev, krajevna organizacija v 
Kandiii 90, v Bršlina 80, v Gotni 
vasi 66 ln pod. V Ljubljano bo vo
zilo po zdaj znanih podatkih 20 
kamionov, 59 osebnih avtomobilov, 
34 motornih koles, precej avtobu
sov, medtem ko se bo približno 
850 ljudi odpeljalo v Ljubljano z 
vlakom.« 

Pri zgornjih številkah še niso 
všteti podatki iz nekaterih naj
močnejših novomeških kolektivov, 
kot so IMV .tovarna NOVOTEKS 
ln nekateri drugI. Zato menijo na 
občinskem odboru SZDL v Novem 
mestu, da bo številka Se precej 
višja. 

Na nedavni seji predsed
stva občinskega odbora S Z D L 
so ponovno razpravljali o ude
ležbi na proslavi v Ljubl jani , 
ž ivahno pa je bilo tudi delo 
komisije za proslave. Organi
zirano delo je nedvomno pre
cej pripomoglo, da se bo ve
likega partizanskega srečanja 
v Ljubljani udeležilo približ
no 1500 ljudi iz videmsko-
krške občine. Po zdaj znanih 
podatkih se bo proslave ude
ležilo 150 ljudi z avtobusi, 300 
s kamioni, pribl ižno 80 ljudi 
bo šlo na pot z osebnimi av
tomobili, precej pa bo tudi 
kamionov. Z vlakom bo šlo v 

Iz Brežic: samo 7 avto
mobili 760 obiskovalcev 

Naš dopisnik lz Brežic po
roča: -Občinski odbor S Z D L 
pripravlja množični obisk 
centralne proslave v Ljubl ja
ni. Nad 760 obiskovalcev bo 
pripeljalo v Ljubljano 17 to
vornih avtomobilov, 4 avtobu
si, 40 osebnih avtomobilov in 20 
motornih koles. Kolek t iv i se 
množično pripravljajo na ude
ležbo, drugi prijavljenci pa 
bodo morali potovati z v l a 
kom v Ljubljano. Večina na
ših občanov se bo po slavju 
v Ljubljani vračala čez Žu
žemberk, kjer bo navzoča pri 
odkritju spomenika borcem 
NOB.<-

Ljubljano s postaje L ibna 40 
l judi, iz Vidma-Krškega 200, 
iz Brestanice 60 ,n z Blan-
ce 20. 

Znano je, da se bo slavja 
v Ljubljani udeležilo tudi 75 
rudarjev s Senovega, iz tovar
ne celuloze in papirja se je 
prijavilo 162 ljudi, iz podruž
nice O Z S Z v Krškem 25, sin
dikat O b L O 60. aktiv L M S iz 
Leskovca 30. mladina s P i -
javškega bo poslala 10 svojih 
članov, iz kolektiva E L E K -
T R O Krško bo šlo v Ljubl ja

no 25 ljudi, iz K Z Krško 60, 
iz trgovskega podjetja R E S A 
50, iz krajevne organizacija 
S Z D L na Senušah pa 45 l judi. 
Zdolani so pri javil i 30 ljudi, 
K Z Kostanjevica 50, organi
zacija Z K I Senovo 23 itd. 
Točnega števila za vse udele
žence pa ne vedo. ker prijave 
še vedno prihajajo 

Vsa prevozna sredstva bodo 
21. in 22. iul i ja na razpolago 
članom delovnih kolektivov za 
udeležbo v Ljubljani , kot za 
slavje v Žužemberku. 

Do včeral zjutraj: 
7000 prijav 

Po nepopolnih podatkih se je do srede zjutraj pr i 
javilo za obisk osrednje republ iške proslave že 7000 
ljudi. K e r se pr ipravl jalnim odborom še niso pri javi l i 
vsi, ki bodo 21. jul i ja potovali v Ljubljano, je število 
prav gotovo večje. Posamezni kolektivi , zadruge, kra
jevne organizacije S Z D L , člani Z B , L M S in drugih 
organizacij, zlasti pa lastniki motornih vozil se vedno 
'nova prijavljajo. Udeležba po občinah ie po doslej 
znanih podatkih s ledeča: 

-' Novo mesto: 1700 ljudi, Sevnica 1000. Črnomelj 500, 
Metlika 300, Trebnje 800, Videm-Krško 1500 in Brežice 
1200 udeležencev. 

Pozdrav jugoslovanski Ljubljani 

Ljubljana ponoči - ,eru!ai bo ti julija zvečer vsa drugačna: 
takoj po slavnostnem mitingu na zborovalnem prostoru * pre
urejenem Tivoliju bo doživela doslej najveličastnejši ognjemet 

Bratje in sestre, tovariši in tovari-
šice! Dovolite mi, da vas pozdravim 

vaši Sloveniji, v naši jugoslovan
ski Ljubljani. Ta današnji veličastni 
zbor je dokaz, da so srca Slovencev, 
ogromne večine slovenskega ljudstva, 
utripala skupno s srci ljudstva Hr
vatske. Srbije, Makedonije, Crne go
re, Bosne in Hercegovine, ko je leta 
1941 padla po naši državi tedaj naj
večja sila v Evropi. Slovenski narod, 
združen v Osvobodilni fronti, je v 
teh štirih letih s svojo neomahlji-
vostjo dokazal, da je rajši priprav
ljen umreti, kakor pa postati suženj 
svojega stoletnega sovražnika — 
nemškega osvajalca. 

Ni bilo lahko — to so bila težka 
leta, leta trpljenja in krvavega oku
patorjevega terorja, težka leta ne
enake borbe, borbe skoraj golorokih 
partizanov z do zob oboroženimi tol
pami nemških osvajalcev in njiho
vih slovenskih hlapcev, »bele garde* 
pod poveljstvom sivolasega izdajalca 
Rupnlka. Zgodovina borbe Sloven
cev je enaka zgodovini borbe Hrva

tov, Srbov in ostalih narodov Jugo
slavije. 

In danes lahko tu, na ulicah Ljub
ljane, smelo trdimo, da smo izvršili 
svojo dolžnost do naše skupne do
movine, da so Slovenci izvršili svojo 
dolžnost do svoje ožje in do svoje 
skupne domovine. Demokratične fe
derativne Jugoslavije. Naš boj z naj
večjim sovražnikom ne le Slovanov, 
temveč vsega človeštva, kulture in 
napredka, je končan. Slovenija je 
osvobojena. To osvobojenje je pred
vsem vaše delo, delo najboljših sinov 
Slovenije in sinov vseh narodov Ju
goslavije . . . 

. . . Današnja Jugoslavija je nova 
Jugoslavija, zrasla iz krvi in kosti 
sto in stotlsočev svojih najboljših 
sinov. Danes je druga Jugoslavija, 
ki Je dozorela v s#cih vsakega dr
žavljana te države in ki vestno bdi 
nad svojimi pravicami in svojimi 
brati Takšno Jugoslavijo ljubijo vsi 
njeni narodi. Niti enega našega na
roda ni. ki ne bi želel biti v tej skup
nosti, ker j« to skupnost bratstva, 

tistega bratstva, ki je skovano v tej 
veličastni borbi. To je nova Jugo
slavija in mi ne zahtevamo nič dru
gega, kakor da jo vsi kot tako gle
dajo in upoštevajo. S to Jugoslavijo 
se ne da mešetaritl in ne kunčcvat l . . 

. . . Zdaj je prišel čas, da utrdimo 
pridobitve, ki smo si jih pridobili, 
da zgradimo našo deželo in da v iz
graditvi pokažemo prav tdko navdu
šenje in prav takšen elan. kakor smo 
ga pokazali v borbi. Dragi bratje in 
sestre Slovenije, sporočam vam, da 
bo vlada Demokratične federativne 
Jugoslavije delala v najtesnejši zve
zi z vašo federalno vlado Slovenije, 
s prvo vlado, ki so jo Slovenci do
bili po tolikih stoletjih svojega ob
stoja, in da bo storila vse, da bo Slo
venija uživala tiste pravice in dobila 
tisto mesto v Jugoslaviji, ki jI po 
njenih žrtvah in nienem truljenju 
gre, 

©b sklepu vam lahko povem, da 
uživa Slovenija posebne simpatije 
vseh ostalih narodov, ostalih fede
ralnih enot. Te simpatije uživa zato. 

ker je leta 1911 prva okusila vsa 
zverstva in preganjanja, ker so Slo
venijo okupatorji hoteli najprej po
polnoma zasužnjiti in uničiti njene 
prebivalce. Izseljevanje, preganjanje 
in teror — te metode so bila najprej 
uporabljene v Sloveniji. Vsi smo 
trepetali za vas. Četudi smo bili sami 
v težkem položaju, smo vendarle 
bili v boljšem položaju. Bili ste tako 
rekoč stisnjeni od dveh strani, med 
dvema velikima fašističnima osva-
javcema. TrepctaK smo za vas. toda 
verovali smo. da boste vzdržali, in 
nismo se motili. Slovenija je vzdr
žala, Slovenija je prvič v svoji zgo
dovini tako zedinjena, tako mono
litna, da je lahko ponosna ne samo 
ona, temveč tudi vsi ostali narodi 
Jugoslavije. 

Naj živi federalna Slovenija v De-

(Odlomki fz Titovega govora 
na velifcem ljudskem zborova
nju x Ljubl jani . 27. maja 1945.) 
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Preprečevanje cenejše 
kot gašenje - pravno tudi gasilci 

Letošnji t&den požarne var
nosti (od 14. do 21. maja) je M l 
vel iko ba!j« pripravljen kct 
prejšnj i . Druš tva so v tem (te
ini imela predavanja o požar
n i varnosti in preventivi, raz
stave, vaje in druge akcije. 

V glavnem so bila gasilska 
d ruš tva zelo delavna. Ce že 
niso popolnoma izvajala pre
ventivnih ukrepov in z njimi 
eeznanjala l judi na predava
njih, so vsa/j več storila za 
svoje člane. N a - v s a k način so 
gftlUri! z j - v n i m i vajami i n 

f 
Nabirajte 

zdravi lna ze l i šča 
Cvet. rmana s peclji do 

1 cm, rdeče deteljice, bele de
teljice. 

List: breze, šmarn ice , goz
dne jagode, vinogradniškega 
Japuha. jeternika. melise, bo
rovnice, ozkolistnega trpotca, 
pekoče koprive. 

Rastlino: pelina, gladišnika, 
kopitnika s korenino, betoni-
ke, krvavega mlečka, grenku-
lj icc. melise, vodne kreše, do
bre misl i , škržolice, črnobine, 
ženiklja, zlate rozge. jet ičnika. 

Korenine: arnike, krvavega 
mlečka, sladkih koreninic, ma
lega divjega janeža, velikega 
divjega janeža, regrata (samo 
rumenega), pekovih kopriv, 
»rčne moči. 

Lubje: češminovih korenin, 
krhl ike. 

Plodovi: borovnic, kumne 
(kjmelj). 

Razno: ržene rožičke. 
Rastlino zlate rozge nabiraj

te predno se cveti popolnoma 
odprejo. Navodila in cene do
bite v vaši zadrugi ali pa pri 
GOSAD. skladišče Novo me
sto, Slakova ul. 8. 

drugimi nastopi opozorili na 
svojo dejavnost, hkrati pa so 
se uveljavili pri ljudeh.' 

2al je prebivalstvo za ga
silske vaje pokazaio bore ma
lo zanimanja. V Šent jerneju je 
bilo na predavanju le 30 do 35 
tju\S, kar je precej manj, kot 
je bilo pr ičakovat i . Tamkaj
šnje gasilstvo še vedno živo
tari v tesnem orodjišču gasil
skega doma. Morda je prav v 
tem vzrok za nezanimanje . . . 
V skladiščih podjetja »Gor
janci« v Vavt i vasi je b i l i m 
proviziran požar. K l j u b temu 
da so gasilci podjetja takoj 
dali alarm in celo kl ical i no
vomeške gasilce po telefonu, 
so dali splošen gasilski alarm 
šele po 11 minutah. K r i v je b i l 
tisti, k i je zadolžen za alarm, 
toda temu se je zdelo važneje 
spraviti konje v hlev kot alar
mirati . V 2užemberku pa je 
bilo Se f/Iabša, saj so imc-li 
ob »požaru« pokvarjeno sireno 
i n sploh n'jso mogli skllicati 
gasilcev. Res je, da drugod ta
k ih napak ni bilo. vendar je 
prebivalstvo zastoj takoj opa
zilo, a samo ni pomagalo. 

Poudari iti moramo, da *o 
akcije gasilcev kljub tej aH 
oni nerodnosti vendarle vzgoj
no vplivale na l judi, posebno 
še. ker so letos krepko sodelo
vale šole. Učenci so namreč 
pisali šolske i n domače nalo
ge o gasilstvu, požarni varno
sti in preventivi, nekatera 
upraviteljstva pa so pomagala 
tudi tako. da so imeli njihovi 
učitelji več predavanj o ga
silstvu in njegovi dejavnosti, 
otroci so precej '.slišali o ga
silcih in p reprečevan ju poža
rov, nakar so si pod vodstvom 
razrednikov ogledali razstave 
gasilskega pribora. 

Najuspešnejši stik z gasilci 
so navezali učenci v Šentjer
neju, Smarieti . Škocjtonu in 
Brusnicah, medtem ko je bi l 
obisk v novomeškem gasil
skem dnmn rekorden saj so 
razstavo obiskali učenci obeh 
o-emletk in nekaterih drugih 
šol. O vsem. kar so videli , so 
napisali 54 šolskih in domačih 
nalog. Posebna Vvvrmijn ;iih 
zdai ocenjuje najboljše pa bo
do nagrajene. 

Polde Cigler 

Pijani kolesarji na avtomobilski 
cesti! 

9. julija 1-35 pohoti je prišlo 
na avtomobilski cesti ha Pluski, 
nedaleč od Velike Loke, do nena
vadnega srečanja: Janez Kek, An
ton Muren in Vladislav Muren so 
se pijani peljali po avtomobilski 
cesti s kolesi iz Velike Loke proti 
Trebnjem. Kmalu je za njimi pri
peljal Francoz Yves Casati iz Pa
riza, v njegovem avtomobilu Ro-
ma-227880 pa je bil še lastnik vo
zila Peter Mišovič, beograjski štu
dent, in 23-letna študentka Marija 
Dazdič. Vsi trije so se vračali iz Pa
riza, kjer je bil MiJovie na eno
letni praksi na Jugoslovanski am
basadi. 

Šofer Je vozil s hitrostjo 80 km 
na uro in ko je zagledal pred seboj 
tri kolesarje, je začel zavirati. Dva 
kolesarja sta se takoj umaknila na 
desno strar., tretji pa je še dalje 
vozil po sredi avtomobilske ceste. 
Ker se Je šofer hotel Izogniti r.e-

TEDICNSKI NOTRANJEPOLITIČNI P R E G L E D 

V Užicu, k i je bilo v 6" dneh republike sedež Glavnega 
š taba , je v torek, 4. julija, govoril na velikem zborovanju 
tovariš Tito. Iz njegovega zelo zanimivega in za ves svet 
zelo poučnega govora bomo povzeli nekaj najvažnejših mi
sli, k i daleč odtehtajo vse druge notranjepolitične dogodke 
prejšnjega tedna. 

Tovariš Tito je uvodoma dejal, da bo slavna preteklost 
jugoslovanskih narodov zgled novim generacijam, kako so 
narodi majhne države, trdno odločeni, da za ceno največjih 
žr tev branijo svojo državo in svojo svobodo, bili priprav
ljeni raje umreti, kot pa da bi suženjsko klonili pred faši
st ičnimi osvajalci. Tudi danes, ko z nekaterih strani ponov
no poskušajo zmanjševati veličino teh dni in let in podcenje
vati žr tve, k i so padle na teh tleh in širom po naši deželi, 
izmučeni v štiriletni vojni, veje iz teh strani naše zgodovine 

Tito v Užicu 
velika in močna resnica, ki je ni mogoče z ničemer prikriti 
niti zmanjšat i , 

Nato je tovariš predsednik republike govoril o Komuni
stični partiji Jugoslavije kot o tisti sili, ki je imela v težkih 
dneh pogum in organizacijske sposobnosti, da popelje ljud
stvo v boj proti okupatorju. Spomnil se je na njeno aktivnost 
In vlogo do vojne, ko je nenehno pripravljala svoje kadre 
za takšno težko nalogo. Ko je nato kmalu po okupaciji po-
vedla ljudstvo v boj, so bili že od vsega začetka jasni osnov
ni cil j boja: preprečiti bratomorni boj, uresničiti bratstvo in 
enotnost ter osvoboditi deželo okupatorja. Val revolucije je 
nezadržno nosil naše narode naprej in odpiral pred njimi 
nova. svetla obzorja. 

Govornik je zatem orisal težave, s katerimi so se morali 
spoprijeti jugoslovanski narodi po končani vojni. Gospodar
stvo, k i smo ga podedovali, je bilo zelo zaostalo. Približno 3,5 
milijona ljudi je bilo brez strehe nad glavo. Prebivalstvo je 
bilo zaradi ogromnih žrtev zdesetkano. Treba je bilo krepko 
prijeti za delo in se marsičemu odreči, da smo lahko tako 
hitro obnovili porušeno domovino in pričeli graditi temelje 
naprednemu gospodarstvu, ki je v povojnih letih naredilo 
razvoj brez primere v svetu. Premagali smo največje težave 
in zmagali prav spričo naporov, vztrajnosti in vzdržljivosti 
naših delovnih ljudi. 

Tovariš Tito je govoril tudi o povojnem razvoju naše 
dežele. Med drugim je naglasil, da je v industriji zdaj za
poslenih okrog 800.000 ljudi več kot pred vojno. Od skupno 
zaposlenih v družbenem gospodarstvu je že zdaj kakih 32 
odstotkov kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev. 
Hkrat i z razvijanjem proizvodnje in krepitvijo materialne 
osnove naše družbe pa smo nenehno razvijali socialistične 
družbene odnose in tako ustvarili velike spremembe v naši 
državi . Razvi l i smo sistem neposredne socialistične demo
kracije, zasnovan na delavskem upravljanju podjetij in 
družbenem samoupravljanju na drugih področjih družbenega 
življenja. 

Govoreč o perspektivi našega nadaljnjega razvoja, je 
tovariš Ti io dejal, da sloni na nadaljevanju dosedanje poti. 
Z izpolnitvijo petletnega plana do leta 1965 bomo povečali 
skupni družbeni proizvod in narodni dohodek za nad 10 od
stotkov, narodni dohodek na prebivalca na od sedanjih 380 
dolarjev na kakih 600 dolarjev. 

"Jugoslavija zelo uspešno sodeluje z večino držav vseh 
celin sveta. To sodelovanje se razvija na načelu aktivne in 
miroljubne kooksistence z vsemi državami, ne glede na raz
like v njihovem družbenem sistemu, ker sodimo, da je to 
edina alternativa, če se hočemo izogniti novi katastrofi, je 
dejal tovariš Ti lo . ko ie govoril o perečih zunanjepolitičnih 
problemih 

Vse dokler ne bo splošne varnosti, je treba' razorožiti dr
žave, ki ogrožajo mir. Danes miroljubni svet ne dovoli, da bi 
njegovo usodo reševali v zakulisnih diplomatskih igrah, tem
več hoče tudi sam sodelovati pri tem in o tem reči tudi svojo 
besedo. Ogromna večina človeštva se ne strinja s sedanjo 
politiko hladne vojne. 

Tovariš Tito se je proti kontu svojega govora dotaknil 
tudi bližnje konference neblokovskih držav na najvišji ravni, 
ki bo v Beogradu, glavnem mestu Jugoslavije, kateri je s 
tem dano veliko priznanje za njen neutrudni boj za pravične, 
enakopravne odnose med vsemi državami na svetu — maj
hnimi in vel ikimi. O konferenci je delal med drugim tole: 

»Pokazalo se je, da posamezne države, mislim na neve
zane. n<- mnT<« nn«amezno storiti nekaj učinkovitega za 
zh"'"••»"•. • '•> '»nrav so njihova stališča še tako pra
vi lna in al.,ua.na; /ato je potrebna enotna, odločilna akcija 
kar največiCfa 'Števila držav, ki ne pripadajo blokom — in 
takšen je bil tudi namen sklicanja sestanka predstavnikov 
Izveriblokovskih držav na najvišji ravni.* 

sreči, ga je zaneslo, pri tem ha ie 
zadel kolesarja Kelta lh ga zbil na 
tla. vozilo se je 6brnllo za 180 sto
pinj. Kolesar Kek je nezavesten 
obležal na cesti. K o se je osvestil, 
ni maral v bolnišnico. Oba Murr.a 
sta medtem pobegnila. Med potni
ki v avtomobilu je dobila lažje po
škodbe le š tuden tka . Na avtomo
bilu je škode za 250 tisoč dinarjev, 
na rtvokolesu pa za okrog 3000 din. 

Ze večkrat smo pisali o nesrečah 
kolesarjev, ki so pijani vozili po 
avtomobilski cesti, vendar zgornji 
primer jasno pove, da si mnogi Se 
niso na čistem, komu je name
njena avtomobilska cesta. Vseka
kor motornim vozilom z določeno 
hitrostjo, treznim voznikom, pija
nim kolesarjem pa nikoli! Naši pi
janci se bodo za nevaren prekršek 
seveda morali zagovarjati. 

Gostinsko podjetje 
v Žužemberku 

V Žužemberku je doslej poslova
lo gostišče, ki je bilo v kolektiv
nem upravljanju. Zaradi preure
ditve ceste v Žužemberk iz straške 
in iz ljubljanske strani, bo žužem-
berško področje odslej prlstopnej-
še turistom. Ker je žužemberško 
gostišče prevzelo obrat na Frati in 
ker Je računa t i na večji dotok tu
ristov, je v Žužemberku potreben 
gostinski obrat, ki bo lahko za za
četek goste dostojno postregel, j? 
Ljudski odbor občine Novo mesto 
je zato r.a zadnji seji sprejel od
ločbe o ustanovitvi gostinskega 
podjetja v Žužemberku . Kot sa
mostojna gospodarska enota se bo 
gostinski obrat gotovo laže razvijal 
vzporedno s potrebami. 

»GORJANCI«! la turizem 
Odkar Je bila v Novem mestu 

ukinjena poslovalnica Putnika, na
domešča njeno vlogo Potovalni 
urad, ki deluje v okviru Avtopro-
meta -Gorjanci-. Razvijajoči Se 
turizem zahteva naglo Izmenjavo 
turističnih informacij, posredova
nje raznih uslug in razen tega tudi. 
informiranje o voznih redih. Poto
valni urad Avtoprometa -Gorjan
ci- je v dosedanji obliki naštetim 
nalogam le stežka zadoščal. Delav
ski svet je zato o nalogah Poto
valnega urada v Novem mestu šir
še razpravllal in ugotovil, da bo 
najboljše, če bo deloval v pod
jetju kot samostojna enota. Sklep 
delavskega sveta je potrdil tudi 
ljudski odbor na zadnji seji. 

SLOVENIJA 
Ž l V I N O P R 0 M E T 

i z v o z 

• goveje živine, 
0) konj, praš ičev , 
#) vseh vrst mesa, 
g) d iv jač ine , perutnine 
O in Jajc 

V O D O V O D « 
METLIKA 
čestita cenjenim po
trošnikom, poslovnim 
prijateljem In vsem 
delovnim ljudem zft 
dvajsetletnico tjudske 
revolucije! 

Ž U H M l E P O i m Č H I TEĐEJS3I PREGliEB 

Po govoru sovjetskega premiera Hru-
ščeva, ki je dejal, da si ZSSR ne more 
privoščiti nadaljnjega zmanjševanja 
oboroženih sil zaradi zahodnega obo
roževanja in napovedal povečane izdat
ke za obrambo, so se tudi na Zahodu 
še drzneje zaslišali glasovi, da je treba 
več storiti za »varnost«. Predvsem, da 
je tre' •> iz-lati več denarja za obrambo 
Da se jje i-iba psihološko in vojaško 
pripraviti, da je treba vtepsti ljudem 
v glavo, kako resen je položaj in da je 
treba storiti še mnogo drugih korakov 
v oboroževalni tekmi. 

Ni dvoma, da se je svet spet znašel 
v obdobju ponovne zaostritve, v kateri 
tiči nekje berlinsko vprašanje kot po
vod toda ne kot vzrok. Zakaj vzroki 
tičijo še globlje v blokovski razdvoje
nosti sveta. 

Medtem ko se Vzhod pritožuje, da 
Zahod noče poslušati nobenega vzhod
nega predloga, dolži Zahod Sovjetsko 
zvezo, da bi rada zasužnjila Berlin, In 
Hruščev je dejal, da bo ZSSR sklenila 
še letos mirovno pogodbo z Vzhodno 
Nemčijo. Ta bo takrat postala suverena 
in bo nadzorovala vse dohode do Ber
lina. Zahodne države pa nočejo priznati 
Vzhodne N e m č i j e . . . 

In vendar izmenjava umetnikov, 
znanstvenikov in študentov med ZSSR 
in ZDA poteka nemoteno in sc celo po
večuje, vrstijo se medsebojne manife
stacije kulturne in gospodarske narave 
z obeh strani, število turistov v ZSSR, 
čeprav še razmeroma majhno, tudi na
rašča. Poleg togih in nepopustljivih iz-
šati tudi precej razumnih glasov o po
trebi po pogajanjih, zbliževanju, iskanju 
kompromisa. Tako da slika ni popolno
ma črna, čeprav je precej siva. Ni dvo
ma, da so pogajanja edina rešitev kljub 

bojevitim govorom z obeh strani. 
Tudi svet ni razdeljen samo na dva 

bloka. Velik del sveta je izven blokov 
ln prav ta svet se pripravlja, da na 
konferenci šefov izvenblokovckih dr
žav, ki se bo začela prvega septembra 
v Beogradu, izdela konstruktivno poli
tiko miru ln sodelovanja med vsemi 
narodi. Neznosno je to, da bi dve naj
večji sili ali dva bloka popolnoma ne
moteno in samostojno krojila usodo 

tugalski koloniji Mozambik, kjer so 
daljnovidnejši portugalski naseljenci 
zahtevali »določene reforme« ln »večjo 
enakost« za črnce, da ne bo prepozno. 
Toda Salazar ni hotel poslušati niti te
ga polovičarskega nasveta, ampak je 
poslal novega guvernerja in uveljavil 
politiko trdne roke. Vse to pa sc doga
ja v okviri' nekakšnega hinavskega pri
krivanja resničnega položaja. Povsod je 
videti plakate, na katerih si belec in čr-

Pred odloči tvami 
vsemu svetu, in kar je še huje, sprav
ljala tudi ostali svet v vojno nevarnost. 
V sedanji ponovni svetovni napetosti 
bo dejavnost nevezanih držav več kot 
dragocena. 

Vse kaže, da Se bodo prav kmalu ob
novila pogajanja med delegati fran
coske in začasne alžirske vlade v Evi-
anu, ko je postalo očitno, da je de Ga-
ullova grožnja o razdelitvi Alžirije ja
lova. Zal so bile za to potrebne spet 
nove žrtve alžirskega ljustva, ki je na 
poziv začasne alžirske vlade demonstri
ralo proti tem načrtom ln odločno po
vedalo, da hoče enotno Alžirijo, vštevši 
Saharo. 

V portugalski koloniji Angoli se na
daljuje neizprosen osvobodilni boj proti 
sodobno opremljeni Salazarjevi armadi. 
Upornike čakajo zdaj, ko bo nastopilo 
suho obdobje. Se hude preizkušnje, to
da dvomljivo je, če se bo portugalski 
vojski kljub njeni premoči posrečilo 
streti osvobodilno gibanje. Se več, če
dalje večja živčnost se polašča belega 
prebivalstva tudi v vzhodnoafriški por-

nec podajata roke, čeprav so edinega 
črnca, ki se je prostovoljno javil, da bi 
stopil v kolonialno oborožene sile — za
prli. 

Na Koreji je nova vojaška garnitura 
ukinila še tiste demokratične svobošči
ne, ki so obstajale pred premierom Čan-
gom. Zdaj so na vrsti aretacije, odpu
sti iz služb, čistke v armadi in civilnih 
službah. Vojaška junta opravičuje vse 
te ukrepe s potrebo po nacionalni enot
nosti. Američanom najnovejši razvoj ni 
posebno po godu, ker poteka nekako 
mimo njihovega nadzorstva, čeprav vsi 
ti novi južnokorejski vlastodržci zatr
jujejo, da so zagrizeni antikomunisti. 

V glavnem mestu Dominikanske re
publike je prvič po 31 letih prišlo do 
javnih demonstracij proti osovražene
mu režimu ubitega diktatorja Trujilla. 
Prezgodaj je še napovedovati, če je dik
taturi v San Domingu res zlomljena 
hrbtenica, zakaj izkušnje iz preteklosti 
kažejo, da je rahlo popuščanje oblastev 
lahko samo taktičnega in začasnega 
pomena. 

Na^prei sami, potem še skupnost 
0 komunalni dejavnosti v brežiški občini - Ljudje radi pomagajo s prostovoljnim delon 

V zvezi z razgibano komu
nalno dejavnostjo v občini 
Brežice nam je šef komunal
ne uprave Anton Rebselj po
vedal: 

»Potrebe po vzdrževanju 
cest v naši občini so velike, 
zato nam vedno primanjkuje 
sredsitev za te namene. Toda 
kljub temu popravljamo ceste 
in obnavljamo poti. Veliko 
nam (.omagajo ljudje s pro
stovoljnim delom. V Dobovi, 
na Bizeljskem. v Cerkljah in 
Kapelah so predsedniki k-M-
jevnih odborov in šefi krajev
nih uradov organiziraij delov
ne akcije, v katerih so sode
lovali tamkajšnji ' ljudje in 
tako vzorno popravili ceste. 
Vaščani Velikega Cirnika — 
Ribnice so zgradili 13 in pol 

kilometrov dolgo cesto oziro
ma napravili vsa zemeljska 
dela s tlakovanjem cestišča, 
šele tedaj so zaprosili komu
nalno upravo za pomoč. To 
cesto so pričeli delati januarja 
in jo dokončali 22. maja. S 
prostovoljnim delom so pri
hranili skupnosti okoli 3 mi
lijone dinarjev. Ljudje iz vasi 
Mrzlj&va vas. Žejno. Sobenja 
vas in Cerine so se prav tako 
odločili, da bodo s prosto
voljnim delom obnovili pot 
Mrzljava vas — Žejno. Z 
delom so pričeli že 17. junija. 
V kratkem bomo pričeli z 
gradnjo nove Bizeljske ceste, 
k; bo dolga 350 m ln široka 
7 m. Tudi ta cesta bo večino
ma zgrajena s >.irostovoljnim 
delom, saj jo bodo gradile 

»DOLENJKA« v Mirni peči 
na novi poti 

ml&dinske delovne brigade i 7 
Brežic. 

Se letos bomo v novem deiu 
mesta zgradili približno 200 
metrov glavne kanalizacije. V 
tem delu bomo tudi popravili 
pločnike, za glavna popravila 
so sredstva že zagotovljena. 
Na Stojanskem vrhu smo 
zgradili s pomočjo vašč&nov 
vodovod. 

V jubilejnem letu naše re
volucije bomo uredili grobove 
padlih partizanov m žrtev 
fašističnega nasilja ter olep
šali oko'ico spomenikov. 

To je sicer 'e del naše ko
munalne dejavnost!, vendar 
tembolj pomemben, ker nam 
pri tem velika vjomags.io 
ljudje s prostovoljnim delom.* 
je zaključil tovariš Anton 
Rebselj. 

K. D. 

PletiljstvO -Dolenjka- Je bilo u-
stanovljeno pred leti. vendar je 
doslej zgolj zivotarilb. Obrat je bil 
ustanovljen z nalogo zaposliti od
visno žensko delOvno silo, ki je je 
na mirnopeskem koncu dovolj. 
Zaradi slabega strokovnega vod
stva, obrat namreč ni imel stro
kovnjakov, več let je deloval pod 
okriljem raznih drugih podjetij ter 
zaradi podobnih težav 6e je proiz
vodnja zatikala. Pletijstvo je zara
di zalog zašlo v težave z obratni
mi sredstvi, z razpoložljivimi stroji 
pa proizvodnja nima posebnih iz-

Nov gasilski dom 
v Novem mestu 

O gradnji gasilskega doma v No
vem mestu smo že poročali. Za
deva je že toliko dozorela, da bo 
gradnja prav kmalu pričela. Dom 
bo stal ob Locenski cesti na par
celi pri pokopališču (nasproti se
danjega sejmišča). Gradili ga bo
do v več etapah. Po projektu bo 
potrebnih 81 milijonov dinarjev 
sredstev, od tega bo prispeval 60 
milijonov DOZ. 30 milijonov OLO, 
preostanek pa bodo vzeli iz okraj
nega gasilskega sklada.,Graditi bo
do pričeli takoj ko bo podpisana 
pogodba z najboljJlm ponudnikom 
iz vrst gradbenih podjetij. Letos 
bodo itavbo zgradili do. strehe. V 
novem gasilskem domu bo dobila 
prostore poklicna gasilska enota, 
ki Je v našem okraju zelo potreb
na. V enem traktu stavbe bodo de
lovale mehanična, mizarska, kova
ška ln elektro delavnica, ki bodo 
popravljale razna gasilska orodja 
lr. opremo ter nudile servisne u-
sluje tudi ostalim potrošnikom. To 
bo Omogočilo, da bo gasilski dom 
v bodočnosti postal ustanova s ca-
—imn-nim flr>An«i<-an4«"n 

gledov. Zato so najeli 1 milijon 
dir-arjev posojila za obratna sred
stva ln i milijon dinarjev poso
jila za nakup nove opreme. Kupili 
bodo 2 sodobna stroja in preusme
rili proizvodnjo v izdelavo volne
nih izrelkov. Da bi nadomestili po
manjkanje strokovnjakov, so se 
dogovorili z znano tovarno v Ra
šici, kamor bodo poslali eno delav
ko na specializacijo, iz Rašice pa 
bo prišel v Mirno peč strokovnjak, 
ki bo izboljšal organizacijo prolz-
vodnje. Po vsem tem se pletijstvu 
v Mirni peči prav gotovo obetajo 
boljši časi. 

Avtomobil v plamenih 
9. Julija je dežurni LM lz No

vega mesta po telefonu sporočil, 
da «e 1e r.a cesti v Ločni dogodila 
težja prometna nesreča. Nekaj mi
nut kasneje so se proti Ločni od
peljali organi LM, razen tega pa so 
poslali z njimi še dežurnega milič
nika LM. Na pomoč so poklicali 
tudi gasilce. 

Po vrnitvi je patrulja poročala, 
da je ob 0.25 peljal traktorist Stane 
Bevc, zaposlen pri KGP na črmds-
r.jiškem obratu, traktor s prikoli
co H. U103. Pri odcepu ceste v 
novomeško kolonijo do novih hii 
mu Je pripeljal nasproti avtomobil 
DKW št. 19657, ki ga Je vozil Josip 
Hercigonja lz Novega mesta. KO 
sta se traktor ln avtomobil sreča
la, sta trčila, prt čemer je bil su
nek tako močan, da Je avtomobil 
zasukalo po cestišču. Zaradi pre
hudega trčenja Je osebni avto za
čel goreti In ga niso mogli poga
siti niti gasilci, ki so prišli tja le 
nekaj minut po nesreči, voznik 
osebnega avtomobila, njegov brat 
in žena so »e lz gorečega avtomo
bila rešili brez težjih poškodb. Po
goreli avto Je bil vreden okrog 
300.000 din, na traktorju pa ie ško
le n r i h l i > n n in ono ^tn 

SPLOŠNO 
KLJUČAVNIČARSTVO 

L J U B L J A N A 
Gradaška 22 

opremlja vse vrste kla
sičnih kuherij ln samopo
strežnih restavracij in iz
vršuje uslužnostna dela. 
Cene konkurenčne, kvali
teta prvovrstna! Za naro
čila se toplo priporočamol 

HIDROELEKTRARNA 
D R A V O G R A D 

ČESTITA 
ZA D A N V S T A J E — 

22. J U L I J 

»MERUT0R« 
VELETRGOVINA 

JV0Z — IZVOZ 

L J U B L J A N A 
A S K F K C E V A S 

O B J A V E — R A Z P I S I — O D L O K I — O B V E S T I L A 

Razpis Industrijske rudarske šole 
v Zagorju 

inđustn'ska rudarska fola v Za
gorju ob Savi razpisuje vpis učen
cev v i. letnik šole za šolsko leto 
1361-62: 

Rudarski odsek: 40 učencev za 
poklic rudarja-kopača 
Kovinarski ndsek: 45 učencev za 

poklic strojnega ključavničarja, 
strugarla. rezkarja, kovača 

Elektro odsek: 25 učencev za po
klic obratnega e!ektričarja, elektro-
Instalaterja in elektronavijalna 

Pogoji za vpis: 
1. Dokončana osemletka. V ru

darski odsek bodo sprejeti tudJ 
kandidati z manjšo šolsko izobraz
bo, vendar z Izpolnjeno šolsko ob
veznostjo, 

2. starost od 15-17 let. za rudar
ski odsek 15-18 let, 

3. da je kandidat telesno in du
ševno zdrav. 

Kandidat mora predložiti za vpis 
naslednje listine: 

1. proJnjo kolkovar.o s 50 din. 
t. Izpisek lz roj. matične knjige. 
3. zadnje šolsko spričevalo, 
4. mnenje osnovne Sole o spo

sobnostih ln nagnjenjih kandidata, 
če prosi za vpis neposredno po 
končani osnovni Soli 

V prošnji obvezno navedite to
čen naslov (mesto, kraj. hišno St. 

ln po*to) ter stroko In poklic, ka

terega se žen kandidat izučiti, v 
primeru velikega števila prljav-
ijeneev za posamezni odsek, bodo 
morali kandidati opravljati spre-
lemnl Izpit lz siovenskeaa jezika ln 
matematike . 

V času šolanja prejemajo učeno 
redne mesečne nagrade v znesku 
od 2500 do 4700 din ter poseben 
Jamski dodatek. Sola nudi učen
cem vse potrebščine za Izvajanje 
praktičnega pouka, potrebno de
lovno obleko, rudarskim učencem 
D* tudi delovno obutev ln perilo 

,'UUK je leuretlčeli ni in'«kUii«i( 
Sola ima lastne delavnice oziroma 
delovišča. Prt šoli je internat. Id 
nudi učencem popolno oskrbo. 

Kandidati, ki žele stanovati v in
ternatu, morajo to v proinjl pose
bej navesti. Oskrbnino v internatu 
krije gojer.ec sam z nagrado. Otro
škim dodatkom (v kolikor ga pre-
lema) aH Štipendijami. 

Pri sprejemu v Internat Imajo 
prednost učenci rudarskega odse
ka. Vpis učencev bo vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure od 20. junija 
do 31. jullla. - Kandidat se lahko 
vpiše osebno aH pa oošlje prošnlo 
no nnštl 

Ravnateljstvo 
Industrijske rudarske tole 

Zagorje ob s«« ' 

Družbeni oklic 
Kundi n a m . , pos. Cerlna 14, Pll-

taver Martin pos. Krška vas 84. Ve-
llč Franc, pos. lz Izvira H 1 ln 
ostali sodedlcl posestva po pok 
KUHAR MARIJI, posestnlcl iz Sto-
Janskega vrha št. 6, so predlagali 
prostovoljno sodno dražbo nave
denega posestva pok. Kuhar Ma
rije. 

Dražba bo 
(. (devetega) sept. 1961 ob 9. url 
na okrajnem sodišču v Brežicah v 
sobi 9t. 11. 

Posestvo, ki je r.a dražb! ln k' 

je vpisano pod vi. St. a. 379 in l i l 
k. o. Stojanski vrh ter pod vi. št. 
180 k. o. Mostec. je ocenjeno »kup
no na 1.733.097 din: najnižji ponu-
dek pa znaša za celotno posestvo 
1,138.728 din. 

Posestvo se bo razprodalo po 
manjših enotah. Vsak kupec mora 
položiti ob začetku dražbf po eno 
desetino cenime vrednosti skupine, 
katero hoče dražiti. 

Posestvo nima nobenih vknjlže-
nlh bremen. 

Dediči r>n pok. Kuhar Marl.li 

i t u z p i s s t i p e n d . | / c i r u v s i v e -

nego doma v Novem -mestu 
Upravi odbbr Zdravstvenega do

ma. NOvo mesto, razpisuje za Šol
sko leto IMI-Sf naslednle ttipen-
,di!«: 

2 stipendiji za tolanje na Babl-
šk| toli 
1 Stipendijo za Šolanje na Soli 
M sanitarne tehnike, oddelku za 
medlcinšk* laborante. 
Pogol le uspešno dovršena osem

letka. ProSnje za Sttpendlranje 
te potrebno vložiti na upravni od
bor Zdravstvenega doma Novo 
mesto do »0 v n . 1M1. 

R A Z P I S 
Trgdvsko podjetje »Standard-, 

NovO mesto, sprejme takoi aH po 
dogdvOru v delovno razmerje 

glavnega knjigovodjo. 
Pogoji: srednješolska tzebrazba 

z najmanj 2-letno prakso v knji
govodstvu aH nepopolna srednje
šolska Izobrazba z najmanj 5-let-
no prakso v samostolnem knjigo
vodstvu. 

Sprejmejo se tudi moški kvali
ficirani delavci v trgovini za de
lo v ln»r*rHgk1' stroki v Novem 
mestu. 

Prošnje z opisom dosedanje pra
kse Je. treba poslati na upravo 
nndletla do ?0 VTI. 1961 

i 

1 

m t'rt'U*.utni!ij Ju^u^anudne 
Afrike so pozvali OZN, naj re
ši ljudstvo tega ozemlja zati
ranja po vojski Južnoafriške 
unije, ki Izvaja skrbništvo na 
tem ozemlju in noče dovoliti 
komisiji OZN, da bi prišla pro
učit položaj. 

• Po nepopolnih podatkih je 
na referendumu za novo tur
ško ustavo glasovalo kakih 60 
odstotkov volivcev, ki so se 
udeležili volitev. Ustava druge 
turške republike prinaša mno
go socialnih ln gospodarskih 
reform. Delavcem je zagotov
ljena pravica do dela In stavke, 
da bi si zboljšali položaj. No
va ustava med drugim določa 
razdelitev zasebnih zemljiških 
posesti, če Jo to v korist družbi. 

• Maršal britanskega vojnega 
letalstva in poveljnik britan
skega letalstva na Sredozemlju 
v drugi svetovni vojni John 
Slessor Je v odprtem pismu 
»Sunday Times -predlagal, naj 
bi zahodne države Jasno po
vedale Zahodni Nemčiji, da je 
meja na Odri in Nisi -edina 
razumljiva odškodnina za stra
šne krivice, ki jih je Hitlerjeva 
Nemčija storila Poljakom«. 

• V Canuerri v Avstraliji se 
Je začela konferenca 12 držav 
o Antarktiki. Konferenca bo 
trajala dva tedna in bo sprejela 
nadaljnje praktične ukrepe gle
de sporazuma o sodelovanju 
pri raziskovanju tega dela sve
ta. Sporazum, ki so ga podpi
sali 1. decembra 1959 v VVa-
shlngtonu delegati teh držav, 
prepoveduje na Antarktiki 
•vsak ukrep vojaške narave-. 

• Prvič po 31 letih Je opozi
cija v glavnem mestu Domini
kanske republike Javno Izrazila 
svoj srd do osovraženega reži
ma ubitega diktatorja Trujilla. 
Med demonstracijami je mno
žica zažgala radijsko postajo. 

• Prvi kozmonavt sovjetski 
major Jurij Gagarin je prispel 
v London, kjer ga je sprejel 
tudi britanski premier Macmil-
lan. Za 26. julija napovedujejo, 
da bo Gagarin obiskal Kubo. 

• Po najnovejših poročilih 
je nad 250 potnikov Izgubilo 
življenje na portugalski trgov
ski ladji -Save-, ki je nasedla 
ln se vžgala blizu portugalske 
vzhodnoafrlškc kolonije Mo
zambika. Na ladji Je bilo 550 
potnikov. Ladja Je prevažala 
petrolej, gorivo za Dleselove 
motorje ln strelivo. 

» M E T K A « 
Mehanična tkalnica 

C E L J E — Ipavčeva 22 
Velika izbira modnih pope-
llnov za srajce ln ženske 
obleke, vseh vrst damastov 
ln lnletov. kanafasovi Kva
liteta - modni vzorci, ugod
ne cenel Zahtevajte pri na
kupu tkanine z zaščitnim 

znakom -METKA-1 

Umno v a r č e v a n j e je 
prava pot do blaginje! 

Varčujte tudi vi !n vložite 
svoje prihranke na hra

nilno knjižico pri 

- MESTNI HRANILNICI 
V M A R I B 0 ') 

Blizu 20.000 vlagateljev ln 
nad milijardo dve sto mi
lijonov dinarjev vlog je 
dokaz, da uživa Mestna 
hranilnica v Mariboru ve
liko zaupanje med vsemi 
plastmi prebivalstva D' 
nar je varno naložen ln 
prinaša '.epe obresti I Za 

vloge jamči državal 

Gostilna »NA KLANCU« 
PETR1C MIRAN V S E C l 

PRI PORTOROŽU 

O nudi vedno Izbrana 
O jedila !n solidno po
et »trf»h" Cene nizke! 

http://Marl.li
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PISMA UREDNIŠTVU 
Otrokova ljube
zen do mrtvega 
očeta 

Tovariš urednik! 
Ko sem pred dnevi stopila 

na litijsko pokopališče, sem 
zaslišala pritajeno ihtenje. 
Opazila sem dekle, ki je vsa 
v solzah ogledovala spomenik 
neznanih junakov. Stopila sem 
do nje in jo ogovorila. 

Povedala m; je, da je šele 
danes zvedela, da je tudi njen 
oče v skupnem grobu. Bil je 
v partizanih, ujet in odpeljan 
na Vače. Tam so morali ujet
niki pobirati mine. Tiste, ki 
jih mine niso ubile, so ustreli
li podivjani sovražniki. Zdaj 
počivajo v skupnem grobu v 
Litiji. Krasi ga lep spomenik. 
Dekle mi je potem opisalo tale 
dogodek: 

»Ko je šel oče v partizane, 
ffno ostali z mamico štirje ne
preskrbljeni otroci. Stara ma
ma je bila polna. Po svobodi 
smo v upanju in hrepenenju 
zaman čakali, da se oče vrne. 
Nihče ni vedel, kje je ostal in 
kako je bilo z njim. Pozneje 
smo zvedeli, da je bil tudi on 
med neznanimi junaki v enem 
izmed raztresenih grobov na 
Vačah. Kasneje so jih preko
pali in položili v skupen grob 
V Litiji...« 

Nisem zmogla besed, da bi 
jo potolažila. Zanimalo me je, 
ali je tudi ona deležna lepše 
prihodnosti, za katero je da
roval življenje njen oče. Ta
krat je ponosno vzdignila gla
vo in pripovedovala: 

»Mama ima pokojnino, otro
ci pa svoje poklice. Za mojo 
izobrazbo so se zavzeli člani 
ZB iz Brestanice, mi pomaga
li, dokler sem se šolala. Zdaj 
sem v službi na pošti. Dosegla 
sem namen, za kar sem tudi 
njim hvaležna Vse to bi 
rada povedala očetu. Vsako 
leto hočem svoj dopust preži
veti v njegovi bližini. Zdaj 
vsaj vem, kam naj nesem 
cvetje in kje naj prižgem 
svečke...« 

Malči Šerbec, Brežice 

»Jezni mlade
niči« tudi 
v Novem mestu? 
Tovariš urednik! 
Ne gre mi iz spomina nevsak

danja podoba, ki sem jo videl 
pred pribl. dvema tednoma 
zvečer na vrtu hotela >Kandi-
ja.tt Za eno izmed miz je se
dela skupina novomeških mla
dincev; nekaj je bilo štu-
de.ntov, morda dva nameščeri,-
ca, nekaterih pa nisem poz
nal. Pijače niso imeli kaj 
prida na mizi, a to me tudi 

ni zanimalo. Mene in številne 
druge goste je ta večer na 
hotelskem vrtu motilo nekaj 
drugega: ti jantje so se obna
šali tako izzivalno pobalinsko, 
da moram o tem javno spre
govoriti. Skoraj vsi so imeli 
črne naočnike (ob devetih 
zvečer!), noge s čevlji pa so 
dajali na mizo ali jih kar 
sploh ves čas imeli »naslonje-
ne< na s prtom obloženi mizi! 
Da so kadili kakor za stavo, 
tega ne bom niti omenjal. Za 
vse nas je bilo žaljivo, da ti 
* jezni mladeniči-r tako "nesram
no buljijo v delovne ljudi krog 
njih. Mar je spodobno uma
zane čevlje dajati na mizo? 
Če jim že ugaja v črnih naoč
nikih, je to nf'hova zadeva; 
nog na mizo pri nas v javnih 
lokalih pa ne dajemo! O ne
sramnem obnašanju dveh iz
med teh 'mladeničev' ste 
menda že lani enkrat pisali; 
takrat sta kazala svojo i kul
tur o* v kinu in se grdo zadi-
mla v starejše gledalce. 

Ali hočejo ti fantje na tak 
način vzbujati pozornost oko
lice? Saj so jo zbudili, to mo
ram priznati — a zelo žalostna 
je ugotovitev, da smo jih vsi 
obsojali zavoljo tako grdega 
vedenja v javnem lokalu. 
Predlagam, da pobalinom go
stinci ne bi stregli, umazane 
prte pa naj jim zaračunajo. 
Če ne bo to pomagalo, pa bo 
morda treba o takih domačih 
»tedy boysih* ali >polkrep-
kih« jeznih mladeničih še 
pisati. Take pojave moramo v 
vaši družbi v kali zatreti, prej 
kot se bodo sploh uveljavili! 

M. ŽAGAR, Novo mesto 

Ž e l e z n i č a r j i v Bel i krajini 
Dve novi spominski plošči: spomin na pomembno udeležbo naših železničarjev v NOB — Mladini v Veliki Bučni 
vasi in v Stranski vasi so železničarji podarili dva televizijska sprejemnika in knjižnici — Množična udeležba 
ob otvoritvi dveh novih železniških postaj: v Semiču in Rosalnicah — Velikega zborovanja na Vinomeru se je 

udeležilo 5.000 železničarjev-partizanov in gostov iz vseh slovenskih pokrajin 
Partizanska Bela krajina 

je letos nudila gostoljubnost 
že š tevi ln im skupinam, k i p r i 
hajajo v te kraje proslavljat 
20-obletnico vstaje jugoslo
vanskih narodov. Tako je tudi 
minulo soboto i n nedeljo spre
jela v svoja nedrja okoli 5 
tisoč borce v-železničarjev in 
gostov i z vse Slovenije. Glav
na slovesnost je bi la v nede
ljo na Vinomerju p r i Met l ik i . 
Proslave pa so se začele že v 
petek popoldan, ko so odkri l i 
dve spominski plošči: v V e l i k i 
Bučni vasi pri Novem mestu 
so odkri l i ploščo na hiši, kjer 
je b i la leta 1943. ustanovljena 
želežničarska brigada. Ploščo 
je odkri l borec v tej brigadi 
Rudi Mraz. Zvečer so odkri l i 
spominsko ploščo tudi v 
Stranski vasi pri Črnomlju, 
kjer je deloval prometno teh
nični odsek pri glavnem š tabu 
N O V na osvobojenem ozem
lju.. To ploščo je odkril- na
čelnik takratnega odseka in
ženir Rado \~otar. P r i obeh 
odkritjih so sodelovali želež
ničarska godba na pihala 
»Tine ' Rožanc« iz Ljubljane, 
pevski zbor »Dušan Jereb« iz 
Novega mesta in domača mla
dinska aktiva. Skupnost že
lezniških transportnih podje
tij i z Ljubljane je ob tej p r i 
ložnosti podarila mladinskima 
aktivoma v V e l i k i Bučni vasi 
in v Stranski vasi televizijski 

sprejemnik in lepo knjižnico. 
Na š tevi lne grobo ve padlih 
borcev-železničarjev i n spo
minske plošče na Dolenjskem 
i n v Bel i kraj ini so položili 
lepe vence. 

V soboto so ves popoldan vo
zi l i posebni v lak i iz vseh pre
delov Slovenije proti B., kraj ini 
T i so se najprej ustavili v Se
miču, kjer so odprli novo že 
lezniško postajno poslopje. 
Zatem so se odpeljali proti 
Riosailnficam, od koder so se 
povzpeli na Vinomer pri Met
l i k i . Po vseh okoliških grič
k ih so zagoreli kresovi, p r i 
pravljalni odbor za proslavo 
20-obletnice ljudske revoluci

je pa je borcem pripravi l 
partizanski večer ob tabornih 
ognjlh. Kulturne in špor tne 
skupine slovenskih železničar-
skih kolektivov so v metl i 
škem domu Partizana prire
dile pisan program. 

V nedeljo so po Met l ik i že v 
ranih jutranjih urah zadonele 
budnice. Nekaj po osmi uri, 
ko je pripeljal še zadnji po
sebni vlak, so odprli novo že
lezniško postaBno poslopje v 
Rosalnicah, zadnji slovenski 
postaji na progi Ljubljana — 
Karlovac. 

Nekaj minut po deseti se je 
zbralo pred glavno tribuno na 
Vinomeru okoli 5 tisoč borcev 

-železničarjev i n gostov iz vse 
Slovenije na velikem zboro
vanju Slovanskih železničar
jev ob 20-obletnici ljudske re
volucije. Na zborovanju sta 
govorila predsednik U O Skup
nosti železniških podjetij Slo
venije Milan Jerman in na
rodni heroj Jože Borštnar. So
delovali so še združeni pevski 
zbori in godbe na pihala slo
venskih železničarskih kolek
tiv, popoldan pa so se zvrsti
la špor tna tekmovanja. 

Tako so se š tevi lnim pro
slavam ob 20-obletnici 1'jud-
ske revolucije pridružili tudi 
slovenski železničarji in jo le
po proslavili v partizanski 
Bel i krajini . 

Pletilje pod novo streho 
Okoli 50 delavk in vajenk 

pletilnice v Dobovi je delalo 
doslej v tesnih i n neprimernih 
prostorih zasebne hiše. Last
nik hiše je kolektiv pletilnice 
celo tožil da morajo stavbo 
zapustiti, in tožbo dobil. Pod
jetje bi se moralo preseliti do 
21. februarja, vendar za pre
selitev takrat še ni bilo vse 
urejeno. . 

Zadnja tri leta je ';olektiv 
zelo varčeval , da je prištedil 
8 milijonov dinarjev. Nekaj 

V boljših prostorih « 
večja proizvodnja 

Kostanjeviški obrat novomeške INDUSTRIJE PERILA se je preselil v obnovljene 
prostore gradu v Kostanjevici 

Dolgoletna želja proizvajalk ko-
stanjeviškega obrata Industrije pe
rila iz Novega mesta se je uresni
čila. Slovesna otvoritev novih ob
ratnih prostorov v Gradu je bila 
na dan borca, v torek, 4. juli ja, 
prisostvovali pa so j i predstavniki 
novomeške i n k r ške občine, člani 
mat ičnega kolektiva Industrije pe
rila iz Novega mesta, predstavniki 
nekaterih trgovskih podjetij za bla
govni promet in celoten kolektiv 
kostanjeviškega obrata. Ko je pred
sednica sindikata kostanj eviškega 
kolektiva Anica Lakner pozdravila 
navzoče i n poudarila, da slavi K o 
stanjevica »danes velik dan« , se je 
dalo kaj hitro razpoznati nasmeh i 
na l ic ih delavk, k i so s i potihoma 
pripovedovale, da bo poslej vse 
lepše, bolj preskrbljeno zanje, če
prav je bilo slišati tudi več pri
pomb, da bodo nekatere, k i priha
jajo s k r škega konca, morale pre
hoditi ali prevoziti za poldrugi k i 
lometer dal jšo pot. Zatem so bil i 
podani glavni obrisi v prejšnj ih le
tih doseženega proizvodnega pla
na, k i je slonel predvsem na izde
lovanju predmetov nizke kvalitete 
kot srajce za delavce in podobno. 

Obrat, k i so ga ustanovili 1. maja 
1958, je dosegel prvo leto še dokaj 
nizke norme. Ze naslednje leto in 
posebno lani, ko so imeli okrog 
200 milijonov dinarjev bruto pro
meta, se je stanje precej spreme
nilo. Razlika v kv. metrih predela
nega blaga se ie v primerjavi s 
prvim letom obstoja znatno spre
menila in so 1%0 delavke predelale 
približno trikrat več blaga kot 1958. 

Kar čudno je bilo torej slišati, da 
so delavke v kos tan jev iškem ob
ratu kljub slabim delovnim po
gojem tako hitro prebrodile pro
izvodne težave. Majhni in nepri
merni prostori so b i l i nedvomno 
glavna-.ovira, da niso norm še bolj 
pTesegale. V zadružnem domu, 
kjer je bi l konstanjeviški obrat do
slej nastanjen, je bila površ ina de
lovnih, pisarniških in drugih pro
storov vse prej kot zadostna: na 
komaj 180 kv. m. se je moralo zvr
stiti čez 80 delavk, skladišča in 
drugi dodatni prostori pa so bi l i le 
zasilni. Res je bi l že čas nekaj u-
kreniti. Pomoč je ob resnem pri
zadevanju tovarne perila iz Nove
ga mesta nudil ObLO v Vidmu-Kr-
škem. k i je v ta namen prispeval 

Pokopališča pod skupno 
upravo 

Na novomeški občini razpravlja
jo o tem, da b i Pogrebni zavod v 
Novem mestu prevzel skrb za vsa 
pokopal išča v občini. . Dosedanji 
način, ko so pokopal iške uprave v 
sodelovanju s Krajevnimi odbori 
vzdrževale pokopal išča, se n i naj
bolje obnesel. K Pogrebnemu za
vodu v Novem mestu b i se stekali 
dohodki vseh pokopališč, ta pa bi 
plačeval vse grobarje i n v sodelo
vanju s krajevnimi odbori pokopa
lišča vzdrževal. O predlogu bodo 
razpravljali š tevi lni organi, nazad
nje pa bo o njem odločal ljudski 
odbor na seji. 

Večje pristojnosti 
skim svetom 

CENTRALNI DELAVSKI SVET 
TOVARNE CELULOZE IN PAPIR
JA v Vidmu-Krškcm je na 11. za
sedanju 18. junija sprejel sklep, 
o razširitvi delokroga obratnih de
lavskih svetov. S tem važnim skle
pom je ODS dodeljena pristojnost 
odločanja o uvedbi nadurnega de
la, ki traja več kot 4 ure dnevno 
ali 8 ur tedensko. S sklepom se 
določi, kdaj ln ob katerih pogojih 
se lahko uvede daljše nadurno 
delo ter koliko časa sme trajati. 
Na podlagi sklepa ODS odreja nad
urno delo šef ekonomske enote s 
pismeno odločbo. Nadalje ODS od
loča o sprejemanju in odpovedo
vanju delovnih razmerij, voli pred
sednika in člane disciplinske komi
sije ter njihove namestnike. Na 
tem zasedanju delavskega sveta je 
bilo sprejetih še več važnih skle
pov: 

SPREJET JE BIL PLAN POD
JETJA ZA LETO 1961, ki bo za 
S odst. večji kot lani, realna vred
nost pa za 14 odst. Proizvodnja se 
bo prav tako povečala za 14 odst., 
delovna sila pa za približno 9 odst. 

N A J E M N I N A HOTELA »SRE-
MlC« za leto 1961 v znesku 1 mi
lijon dinarjev se odvede občin
skemu ljudskemu odboru. 

TRANSPORTNEMU PODJETJU 
ie odstopita tovarniška avtobusa 
po knjižni vrednosti s pogojem, da 
to podjetje zajamči redni prevoz 
delavcev na delo ln domov. Tran
sportno podjetje je dolžno uvesti 
mesečne karte za te delavce. 

ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO 
ŠIBKIM ČLANOM kolektiva je 
odobren 7-dnevni brezplačni do
pust v počitniškem domu -Mate-
rada- v Poreču. 

VSA VEČJA POPRAVILA (re
mont) se v bodoče ne bodo več 

S Pred kratkim so končali drugo 
fazo rekonstrukcijskih del rudar
sko- lopilniškega bazenu v Boru. 
Rekonstrukcija je zajela -tudj 
gradnjo cove tovarne, k i bo iz
delala vsako leto okrog 570 tisoč 
ton superfosfata ln 6 tisoč ton 
kreolita. Poslej bo celotna proiz
vodnja rudnika za 20 mili jard d i -
Bitfev -»ečja kot v prejšnjih letih. 

Lep razmah kostanjeviškega 
Splošnega kleparstva 

Splošno kleparstvo v Kostanje
vici na Krki je začelo avgusta 1949 
s 15 ljudmi. Kolektiv se je do da
nes povečal na 27 ljudi. Ze takoj 
v začetku so bili glavni problem 
proizvodni prostori. Niso se zana
šali na druge. Raje so premišljali, 
kako bi težave odpravili sami. Pre
uredili so hlev na dvorišču stavbe, 
v kateri so imeli majhno delavni
co, in ga nadzidali za eno nad
stropje. Predračun je pokazal, da 
bodo potrebovali vsaj 5 milijonov 
dinarjev. Od komune v Vidmu-
Krškcm so dobili 2 milijona 45« ti
soč, ostalo pa so ustvarili sami. 
Lani je kolektiv prispeval 1 mili-

obratnim delav-
v CELULOZI 

izvajala ob državnih praznikih, 
temveč kar ob delavnikih. 

Priporočeno je bilo, naj se usta
novi TOVARNIŠKA PRALNICA IN 
KOPALNICA, vendar je predlog 
trenutno neurcsničljlv zaradi po
manjkanja prostora. Ko bo pral
nica stanovanjske skupnosti dobila 
primerne prostore, bo lahko prala 
delovne obleke delavcev tovarne. 

D. K. 

Jon za Investicije, 320 tisoč dinar
jev so namenili za obratna sred
stva, 140 tisoč skladu za samostoj
no razpolaganje, preostanek do
bička pa skladu osebnih dohod
kov. 25 odst. so porabili za plače. 
75 odst. pa za sklade. 

Mladi kolektiv je podjeten in se 
loteva tudi zahtevnejših nalog. La
ni so izdelali vse ventilacijske na
prave za novi studio RTV Ljublja
na (2 milijona dinarjev) ter vse 
ventilacijske in klimatske naprave 
za novi hotel Slon v Ljubljani. Si
cer delajo galanterijske izdelke za 
Metalko in za Kovino v Ljubljani 
(smetišnice. otroške banice, zali-
vače in podobno). V kolektivu de
la 5 visokokvalificiranih, 5 kvali
ficiranih, 2 polkvaliflcirana in 
nekvalificirani ter priučeni delav
ci. Nagrajujejo največ po učinku, 
le pri popravilih obračunavajo re
žijske ure. Ker se zaradi manjše
ga zaslužka popravil nihče ne lo
teva rad, rešujejo težavo tako, da 
se delavci pri popravilih menjajo. 
Tudi vajenci dobivajo nagrado po 
pridnosti, njihov zaslužek je zato 
vedno večji od z zakonom dolo
čenih nagrad. Da bi jih spodbu
dili k boljšemu učenju, so uvedli 
posebne nagrade za učni uspeh, ki 
iih dobivajo vajenci ob koncu šol
skega leta. Za odličen uspeh dobi 
vajenec 6 tisoč, za prav dober pa 
4 tisoč dinarjev nagrade. J. M. 

precejšnjo vsoto za adptacijo ko
stanjeviškega gradu, v doglednem 
času so severne, manj poškodova
ne grajske prostore preuredili v 
moderno opremljeno delovišče z 
e lektr ičnimi š ivalnimi i n rezalnimi 
stroji ter l ika ln ik i , razen tega pa 
Imajo lepo opremljeno garderobo, 
ženski kotiček, skladišča, pisarne 
in podobno. Ze hitra primerjava 
prejšnjih s sedanjimi prostori po
trjuje dejstvo, da bo poslej v ne
primerno večjih skokih rasla tudi 
proizvodnja, p r i čemer pa se ne 
bodo omejili le na izdelovanje 
predmetov s labše kakovosti; posto
poma bodo prešl i na proizvodnjo 
izdelkov boljpe kvalitete. Računajo 
še, da se število delavk ne bo po
večalo in predvidevajo, da bo de
lovni učinek v novem okolju in no
vih prostorih večji kar za 40 odst. 
Pripomnimo pa naj, da bo to mo
goče doseči le tedaj, če bodo imele 
delavke jasno sliko vsakodnevnega 
izpolnjevanja norm: predvsem pa 
Jih bo treba redno obveščat i o me
sečnih zaključnih proizvodnih bi
lancah. 

»V programu, ima naš občinski 
ljudski odbor še naprej razvijati 
industrijske obrate, kjer so pogoji. 
Kostanjeviški obrat Industrije peri
la iz Novega mesta je torej samo 
del tega programa,« je, preden je 
prerezal trak pred vhodnimi vrati 
v kostanjeviški obrat v gradu in 
prvi vstopil v nove delovne prosto
re, naglasi] predsednik ObLO v 
Vidmu-Krškem Stane Nunčič . »Te 
obrate bomo ustanovili z name
nom, da b i se zaposlila odvečna do
mača delovna sila, hkrat i pa bi 
radi dosegli, da b i imelo vsako več
je a l i manjše občinsko središ-če, 
kjer so pogoji za razvoj, določeno 
industrijsko obeležje., V ta namen 
smo tudi že usjtanovili kovinsko de
lavnico v Kostanjevici. Seveda bo 
treba osvojiti nove delovne metode 
vsepovsod, hkrati pa se zavedati, 
da stara miselnost modernemu na
činu proizvodnje bolj škoduje kot 
koristi.« 

Po pozdravnih besedah je sledila 
s imbolična otvoritev, nato pa so 
si delavke ir. gostje ogledali delo-
vLšče za grajskimi zidovi v Kosta
njevici, kjer so zabrneli novi elek
trični stroji in razrezali ter sešili 
prve kose raznobarvnega blaga. 

denarja je zbral tako, da je 
dal več na sklade in malo 
manj za plače, kot predvideva 
tarifni pravilnik, pa tudi os
novnih sredstev in orodja, če se 
je le dalo, ni nabavljal. S pr i -
š tedenim denarjem si je kolek
tiv kupil nenacionaliziran del 
zgradbe, kjer je imelo prej 
prostore trgovsko podjetje, za 
nacionalizirani del zgradbe pa 
upa, da bo dobil v upravljanje. 
Za nove prostore je plačal 
preko 7 milijonov din. 

Podjetje, čeprav je majhno 
in se je vedno borilo s težava
mi, je napravilo lani 64 m i l i 
jonov brutoprodukta. L a n i n i 
so dobivali redno surovin, os
novna sredstva imajo 80-od-
stotno izrabljena, pa tudi iz
pad iz dela je precejšen — kar 
11 odstotkov. Najnižja plača 
nekvalificirane delavke je ne
kaj preko 8000 din, povprečna 
plača kvalificirane delavke pa 
13.000 dinarjev. Vsa dela r a 
zen pomožnih so normirana. 
Dobovske pletilje imajo v glav
nem zagotovljeno delo in 
skromno plačo, o vsem ostalem 
(vrtcu, toplem obroku, higien
ski sobi itd) ni sledu. V glav
nem so polproletarke pa tudi 
hčere večjih kmetov, k i stanu
jejo v Dobovi in okoliških va
seh. — Menda imajo do službe 
največ 3 km daleč. 

Pletilnica bo povečala letos 
bruto proizvodnjo za 0 mili jo
nov dinarjev. Povečanje ne bo 
doseženo zaradi novih zaposli
tev in novih strojev, ampak 
zaradi boljših pogojev dela V 
novih prostorih. Po drugi stra
ni bodo, 1 kot pravijo, »prišli 
boljši časi« z novo delitvijo 
dohodka, saj bo kolektivu o-
stalo nad 2 milijona čistega 
doliodka več, kot doslej. Se
veda pa bodo prišli za kolektiv 
in posameznico »boljši časi« 
vzporedno z vedno boljšim de
lom organov delavskega samo
upravljanja. 

Dobovške pletilje so si zdaj 
uredile nove, boljše delovne 
prostore, kjer bodo lahko laže 
delale. Ena skrb je torej za 
njimi, čakajo pa j ih nove skr
bi, o katerih bodo morale raz
mišljati in Jih urediti. Med 
novimi skrbmi je verjetno na 
prvem mestu, kako bi se dalo 
več zaslužiti. Še veliko je dru
gih potreb, kolektivnih in po
sameznih, k i j ih bodo morale 
pletilje reševati , in pri tem 
j im želimo veliko uspeha. 

J. P. 

Ne jezite se, če o vašem 
delu naš list še nI poročal-
raje nam napišite pismo in 
povejte, kaj je pri va? za

nimivega! 

Črnomelj je v nedeljo, 2. julija, dobil pomemben turistično-
gostinski objekt: ta dan so odprli hotel »LAHINJA« z 38 ležišči, 
lepo restavracijo ln vrtom. Slavja so se ob otvoritvi udeležili 
številni domačini in gostje. Nekaj po 11. uri dopoldne je zbrane 
pozdravil Franc Kos, predsednik sveta za blagovni promet pri 
ObLO, takoj zatem pa so v restavracijo že sedli prvi gostje. 
Hkrati je pri vhodu odkril tudi spominsko ploščo, ki pove, da 

je bil hotel zgrajen ob 20-Ietnlci vstaje 

Investicije 
v kmetijstvo 
Kmetijska zadruga v Do

lenjskih Toplicah se usmerja 
v rejo krav molznic. K e r b i 
rada čredo 84 krav povečala 
za novih 100 glav, potrebuje 
zanje primerno urejen hlev. 
Da b i pr ipravi l i vse potrebno 
in lahko pričel i z gradnjo, 'je 
zadruga zaprosila za premosti
tveni kredit v znesku 7 mi l i jo 
nov 600 tisoč din . Na zadnji 
seji ljudskega odbora je bi lo 
zaprošeno posojilo odobreno. Z 
novimi 100 kravami molznica
m i bo zadruga Dolenjske To
plice občutno povečala sicer 
majhno mlečno proizvodnjo 
v novomeški okolici . 

Kmeti jska zadruga v Šent
jerneju je zaprosila za investi
cijsko posojilo v znesku 4 m i 
lijone 700 tisoč za nakup to
vornega avtomobila, k i ga po
trebuje za prevoze. Ljudski od
bor je dal zadrugi poroštveno 
izjavo. 

Stanovanja za zdrav
stvene delavce 

Zdravstveni dom v Novem 
mestu gradi 2 vrstni hiši za 
svoje osebje. 6 milijonov d i 
narjev je prispeval kolektiv i z 
presežka, ki so ga ustvari l i v 
zadnjih 2 letih, preostalih 6 m i 
lijonov pa so dobili iz občin
skega stanovanjskega sklada. 
Večji del teh sredstev bodo po
rabi l i za gradnjo dveh stano
vanj, preostanek pa za stano
vanjsko gradnjo v prihodnjih 
letih. 

Imenovanja 
v Novem mestu 

Na torkovi seji ljudskega odbor« 
novomeške komunale so bi l i ime
novani: Zvone MihcUč za direk
torja Tovarne samotnih peči in ke
ramičnih izdelkov »Keramika« v 
Novem mestu; Jože Luzar za u-
pravr.ika Obrtnega pletiljskega 
podjetja »Dolenjka« v Mi rn i peči 
in Tone Kolih za direktorja Želez
niškega transportnega podjetja v 
Novem mestu. Vsem trem naše če
stitke z željo, da bi zaupana Jim 
podjetja kar na juspešneje vodil i ! 

KREMEN bo razširil 
poslovanje 

Delavski svet Rudnika nekovin
skih rudnin »Kremen« je sprejel 
sklep o razširi tvi poslovanja kolek
tiva. Ze nekaj let se ukvarjajo z 
zamislijo o proizvodnji ravnega 
stekla, po katerem je veliko po-
vprašar.Je. Ker kolektiv z dose
danjo proizvodnjo ustvarja prav 
surovine, potrebne za izdelavo ste
kla, je tak n a č r t razumljiv. Da b i 
laže pripravljali n a č r t e za gradnjo 
tovarne i n vse ostalo kar je po
trebno, se je moral kolektiv že zdaj 
odločiti za razši r i tev poslovanja, 
občinski l judski odbor pa je na 
seji v torek sklep delavskega sveta 
potrdil. 

Posebna seja o zborih 
volivcev 

Na januarskih zborih so volivci 
v novomeški občini predlagali vr
sto ukrepov, k i naj bi b i l i l jud
skemu odboru vodilo v gospodar
ski po l i t ik i in v poli t iki na pod
ročju družbenih služb. Posebna ko
misija je predloge zborov volivcev 
temeljito pretresla, na prihodnji 
seji ljudskega odbora, k i bo ?e ta 
mesec, pa bodo odborniki o teh 
predlogih razpravljali in odločali. 
Ker je gradivo zelo obsežno, bo 
najbrž celotna seja obsegala samo 
to točko dnevnega reda. Tako re
sen nač in pretresanja predlogov 
volivcev, k i doslej žal r . i b i l v na
vadi, lahko samo toplo pozdravi
mo. 

KOPITARNA SEVNICA 
p r o d a 

2 stara polnojarmenika 
po ceni 1,500.000 din in 

staro cepilno 
tračno žago 

za ceno 800.000 din. 
Ponudbe pošljite na Kopi
tarno Sevnica v Sevnici,, 
kjer je mogoč tudi ogled. 

Dnevne selitve zaposlenih 
V teh vaseh je več kot tri če

trtine aktivnih prebivalcev za
poslenih v nekmetijskih gospo
darskih panogah. Kmetijska 
proizvodnja se je sicer pod vpl i 
vom industrijskih centrov spre
menila, kajti na njivah je videti 
manj žitaric in več krmilnih 
rastlin ter povrtnin, v hlevih 
pa več mlekaric,,vendar — vsaj 
v privatnem sektorju — Je zda
leč ni tako intenzivna in speci
alizirana kot v okolici starih 
večjh industrijskih centrov. Za 
centralna naselja novomeškega 
okraja je namreč značilno, da 
imajo veliko vrtičkarjev, blizu 
polovice delavcev in uslužben
cev, k i so v njih zaposleni, pa 
se ukvarja tudi s kmetijstvom. 
V posavskem področju je Za
greb močneje vplival na struk
turo kmetijske proizvodnje kot 

na primer domača centra V i 
dem-Krško in Brežice. 

V ožjem gravitacijskem ob
močju industrijskih centrov no
vomeškega okraja je potemta
kem urbanizacija dosegla že viš
jo stopnjo, ki se kaže v spre
membi fizionomije in funkcije 
še nedavno povsem agrarnih 
naselij; vendar ni mogoče pre-

Piše: Rudi Piletič 

zreti, da urbanizacije ni sprem
ljalo dovolj temeljito in dolgo
ročno urbanistično planiranje. 
To potrjuje divja gradnja sta
novanjskih hiš, neustrezna lo
kacija nekaterih industrijskih 
objektov, ne dovolj racionalna 
izraba zemljišč za gradbene 
parcele in tudi relativno zaosta

janje v preobrazbi kmetijske 
proizvodnje na preostalih kme
tijskih površinah. 

V vaseh, k i so oddaljene od 
industrijskih centrov od 3 ali 4 
do 7 ali 8 km, ob pomembnejših 
komunikacijah pa tudi več, š te
vilo prebivalstva ni naraslo, 
marveč stagnira ali pa je celo 
nazadovalo zaradi izseljevanja 
v industrijske centre ali v bliž
njo okolico -teh centrov. Tudi 
vnanje lice teh naselij je v 
glavnem ostalo neizpremenjeno, 
agrarno, kjer je gradnja novih 
hiš neznatna. Vpliv centrov se 
kaže predvsem v spremenjeni 
strukturi prebivalstva. Okrog 
polovico aktivnih prebivalcev 
je namreč zaposlenih izven 
kmetijstva. Dosežena je torej 
razmeroma visoka stopnja dea
grarizacije in delovne migra
cije 

ABELA — 5. Navezanost delavcev in uslužbencev na kmetijska gospodarstva. 
Število ln 

" odstotek 
Stevr.o ln Srea "i delav-" Skupno števi-

Obč„ odstotek delav v velikost živečih pri l o v i odstotek 
ki so lastniki posestva sorodnikih, k) delavcev, ki „o 
posestev. s o l a s t n i vezani na zemljo. 

posestev. 
St. % *fe St. St. % 

Novo mesto Tli 12 1,5? 1B92 33 2603 49 
Trebnie 111 IV 2,01 205 32 316 47 
Viuem-Kršk' 630 21 1,7: 812 11 1462 48 
Sevnlcs 328 12 1,01 511 2-T 839 39 
Bre;.'"e 443 » 1,22 544 31 987 38 
CrromelJ 198 14 l.P' 399 30 595 44 
Metlika 43 T 2.' 235 39 278 46 

Okrni Uit 16 U«' 4598 30 »030 4f 

V naseljih, k i so oddaljena 
nad 7 ali 8 km od industrijskih 
centrov in nekaj kilometrov od 
železnice, je število prebival
stva zaradi izseljevanja močno 
nazadovalo. Majhen je delež 
aktivnega prebivalstva, zaposle
nega izven kmetijstva, in prav 
malo ljudi odhaja na dnevno 
delo v oddaljene industrijske 
centre. Tako je predvsem v Su
hi krajini, v južnem delu Bele 
krajine, v večjem delu gorjan-
skega podgorja, v severnih hr i 
bovitih in gričevnatih delih tre
banjske, sevniške, videmsko-
krške in brežiške občine ter v 
hribovitem in gričevnatem po
dročju med Krško in Mirensko 
dolino. Iz teh predelov se izse
ljuje predvsem mladina, k i išče 
v industrijskih centrih boljše 
življenjske pogoje. S tem kme
tijska gospodarstva ne izgublja
jo le najboljšo delovno silo, 
marveč tudi perspektivo za ob
stanek in razvoj, kar pa bo na
vsezadnje pospešilo socialistično 
preobrazbo kmetijstva. Niso 
namreč redki primeri, da last
niki posestev ponujajo zemljo 
zadrugam naprodaj ali v zakup. 
Zato lahko pričakujemo, da bo 
obstoječi tip agrarnega naselja 
zamenjal novi, kakršnega po
znamo že na Kočevskem. Tu so 
namreč ponekod stari tip vaal 
zamenjala upravna in gospodar
ska poslopja kmetijsko-gozdar-
skega posestva z ličnimi stano
vanjskimi hišami za poljedelske 
delavce. 
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htv&mfom, W se iite vrniti v domovino, 
bomo posve** vso pozornost 

Na nedavnem kongresu združenj organizacij borcev NOV 
Jugoslavije je tovariš Aleksandar Rankovič, predsednik nove 
Zveze združenj borcev, govoril o korenitih družbenih spre
membah v naši deželi, do katerih je prišlo po štirih letih 
herojskega oboroženega bojevanja in šestnajstih letih povojnega 
ustvarjalnega dela naših narodov. Med drugim je zlasti pouda
r i l , da sta mir in mednarodno sodelovanje najvažnejša potreba 
ljudi po svetu. Posebej' je naglasil tudi naloge, k i so zdaj pred 
organizacijami borcev N O V ; med temi zavzema pozornost za 
nepretrgano zviševanje produktivnosti eno prvih mest. Govoril 
je tudi o mednarodnem sodelovanju borcev, kateremu bomo 
tudi poslej posvečali še več skrbi. Svoj referat je tovariš Ran
kovič zaključil z besedami o naših emigrantih, k i j ih zaradi 
posebnega pomena ponatiskujemo v celoti. Ko je govoril o tem 
vprašanju, je tovariš Aleksandar Rankovič dejal: 

sov Federativne ljudske re
publike Jugoslavije z dežela
mi, v katerih ti danes žive. 

Veliko manj je tistih, kate
rih emigracija je bila nepo
sredno povezana z dogodki 
druge svetovne vojne in po
zneje. Tu gre za tiste, ki so se 
zaradi okoliščin med osvobo
ditvijo naše države znašli iz
ven meja naša domovine, pa 
naj gre za vojns ujetnike, in-
ternirance ali tiste, ki so bili 
odpeljani na prisilno delo, ka
kor tudi tiste, ki so ostali tam 
zapeljani od sovražne propa
gande; pa tudi tiste, ki so pod 
vplivom ali priliskom fašistič
nih okupatorjev in njihovih 
pomočnikov v organiziranju 
bratomornega boja in izvrše
vanju vojnih zločinov zapu
stili z njimi državo in iskali 
varstvo v tujini. 

Tako no sc torej po drugi 
svetovni vojni izven meja na
še države znašle tudi nove 
skupine izseljencev, izmed 
katerih pa se jih je precej vr
nilo v svojo državo, ker so 
spoznali, v kakšno zablodo jih 
je spravila lažna propaganda. 

Pred posebno veliko nalog'i 
smo se znašli, ko je ob koncu 
vojne prišlo do repafiriacije 
vojnih ujetnikov, interniran-
cev, obsojencev in drugih na
ših državljanov, ki jih je oku
pator prisilno odpeljal iz Ju
goslavije. Za izpolnitev te na
loge je vlada demokratične 
federativne Jugoslavije usta 
novila aprila 1915 državno 
komisijo za repairiacijo, k i ' i -
organizirala vrnitev teh na
ših državljanov v domovino 
ali na ustrezno delo v gospo
darstvu. Repatriirani otroci 
brez staršev so bili poslani ••• 
otroške domove. 

Večina listih, ki so še na
prej ostali v tujini, je začela 
različno izražati svoj poziti
ven odnos do nove Jugoslavi
je, ker so spoznali vso brez-
izhodnost položaja, v katere
ga so jih pripeljali prav tisti 
ljudje, ki so jih pognali v 
emigracijo in ki so si iz sovra
štva do Jugoslavije napravili 
poklic. 

Nadaljnja krepitev medna
rodnega ugleda naše države 
in čedalje večji uspehi v nje
ni graditvi bodo nedvomno 
tudi v prihodnje vplivali na 
njihov čedalje bolj pozitiven 
odnos do nove Jugoslavije, i V 
svoji politiki tako do starih 
izseljencev kakor tudi do 
drugih emigrantov je imela 
naša država vedno dosledno 
stališče, zlasti glede vsestran
ske pomoči in varstvi s po 
močjo naših diplomatskih in 
konzularnih predstavnište--
kakor tudi z drugimi sredstvi 
ln z omogočanjem povratka v 
domovino. Pri tem smo se za
vedali, da emigriranje iz svo
jega okolja iz kakršnihkoli 
razlogov povzroča veliko te
žav in negotovosti tako izse
ljencu kakor tudi njegovi 
družini. 

V želji, da bi še naprej po
magal vsem našim izseljen
cem, bo Zvezni izvršni svet 
vsem tistim, ki to žele in • za
htevajo, še naprej omogoča) 

da urede svoj odnos do Fede 
rativne ljudske republike Ju
goslavije, to je, da legalizira
jo svoj položaj in tako zago-
tovc normalne stike s svojimi 
družinami in prijatelji ter 
svojo domovino. Tistim, ki sc 
žele vrniti v svojo domovini) 
in k svoji družini, bo posveče
na vsa pozornost, da bi sc 
kar najlaže skupaj z drugimi 
našimi delovnimi ljudmi 
vključili v normalno življenje 
V tej smeri bomo storili tudi 
nekatere ustrezne ukrepe, ki 
bodo zagotovili nadaljnje iz
vajanje takšne naše politike 
do naših izseljencev. 

Tovariši ln tovarišice! 
Ob tej priložnosti bi hotel 

govoriti o vprašanju, ki za
služi našo pozornost, o vpra
šanju naše emigracije. To 
vprašanje obravnavamo tako 
s stališča upoštevanja medna
rodnih sporazumov kakor tu
di v luči vse naše politike hu
manih odnosov in skrbi za 
ljudi. 

Znano je namreč, da so pred 
izbruhom druge svetovne voj
ne bili zaradi različnih zgo
dovinskih in političnih činite-
Ijev, zlasti pa zaradi težavnih 
gospodarskih razmer — števil
ni naši državljani prisiljeni, 
đa zapuste svoje domače og
njišče in da v drugih državah 
v daljnjih krajih poiščejo 
sredstva in možnosti za lastna 
življenje in za vzdrževanje 
svojih družin. To je bil surov 
boj za obstanek, ki jc pripe
ljal do množičnega emigrira
nja našega življa iz skoraj 
vseh krajev Jugoslavije. Po 
nepopolnih podatkih se je do 
začetka druge svetovne vojne 
izselilo iz naše države več ka
kor 1,300.000 naSih ljudi. 

Čeprav so naši izseljenci, 
ko sa odhajali v svet, verjeli, 
da zapuščajo svojo domovino 
in družino samo začasno, je 
zaradi težavnega gospodarske
ga in političnega položaja v 
bivši Jugoslaviji velika veči
na ostala in sc za stalno na
selila v državah, ki jih jc iz
brala za svojo novo domovino. 

Toda kljub odsotnosti in 
prostorni oddaljenosti prete
žen del naših izseljencev ni 
pretrgal stikov s svojo staro 
domovino, ampak so do nje 

ob vsaki priložnosti izražali 
svoja domoljubna čustva, 
bratsko vzajemnost in pri
padnost. Tako je bilo tudi v 
drugi svetovni vojni, ko so se 
naši izseljenci opredelili in 
aktivno pomagali osvobodil
nemu boju, ki so ga bili naši 
narodi za svojo svobodo in 
neodvisnost. 

Ko so tako pokazali svoje 
odločno slališče glede dogod
kov v Jugoslaviji, so naši iz
seljenci hkrati v precejšnjem 
obsegu omogočili, da se je v 
tujini uspešno pobijala, lažna 
propaganda in zvedela resni
ca o junaškem boju naših na
rodov in njegovih namenih. 
To je bilo prav tako pomemb
no, zlasti ker so znani posku
si, da sc dejansko dogajanje v 
naši državi prikrije ali pa laž
no prikaže. 

Pomoč teh naših izseljen
cev ni prenehala niti po osvo
boditvi države in pomagali so 
iz vsega srca in z namenom, 
da pomagajo trudu in priza
devanjem naših narodov, da 
bi kar najhitreje obnovili in 
zgradili svojo opustošeno in 
porušeno državo. Zato je la 
moralna, politična in materi
alna pomoč še en viden dokaz 
trdne vezi in manifestiranja 
bratske vzajemnosti in domo
ljubnih čustev do njihove sta
re domovine. Hkrati pa so od
nosi in zveze z našimi izse
ljenci ter njihovimi društvi 
in organizacijami kakor tudi 
čedalje bolj intenzivna aktiv
nost in čedalje bolj pisani 
vzajemni stiki v tej smeri po
zitivno vplivali in šc vplivajo 
na razvoj medsebojnih odno-

V Močniku pri Zdolah so 2. julija odkrili spomenik Rudiju 
Rožancu, ki je padel tu 8. avgusta 1942. Spomenik je odkril 
predsednik občinskega odbora ZB iz Brežic, tovariš Žlindar-

Janoš (Foto: Milenko Roš) 

Pogled na del množice med slovesnostjo ob novem spomeniku na Gričku nad Črnomljem; i. julija 
se je zbralo v Beli krajini nad 5.000 ljudi 

t • 

Tudi spomenik na Gričku izpričuje: 
Praznično okrašena je priča

kovala Bela krajina letošnji dan 
borca. BogPt spored prireditev, 
posvečenih 20-obletnici začetka 
revolucije, in množičnost sta 
dajala slavnostnim dnevom še 
posebno obeležje. Deželico med 
Kolpo in Gorjanci je obiskalo v 
prvih julijskih dnevih veliko 
starih in novih znancev; med 
njimi so bili tudi tržaški borci 
in zastopniki mariborskih de
lovnih kolektivov. Posebno pri
srčno je bilo srečanje zastopni
kov tovarne D E L A M A R I S iz 
Izole, ki so obiskali šolo v 
Adlešičih in j i podarili komple
ten televizijski sprejemnik, 
medtem ko jc kolektiv M E H A -
N O T E H N I K E iz Izole podaril 
televizor šoli v Dragatušu. Lep
še pač niso mogli počastiti dne
va borca kot s prisrčnimi obi
ski ita.rih partizanskih krajev! 

O otvoritvi novega hotela 
»Lahinja« , v Črnomlju ln cam-
pinga ob Kolpi na Vinic i poro
čamo posebej; naj tu le še pod
črtamo, da pomenita oba objekta 
dragoceno pridobitev za nadalj
nji razvoj turizma v Beli kraji
ni. 

Črnomelj je pričakal in po
zdravil svoje goste okrašen kot 
še menda nikoli po vojni! Or
ganizatorji .slavja so se izkazali, 
to je treba posebej podčrtati. 
Mesto je bilo en sam šopek cve
tja in zastav, pot na Griček do 
novega spomenika pa še prav 
posebej 3. julij zvečer je pred-

»Nočemo vojne!« 
sednik ObLO Janez Zunič od
kr i l na gradu spominsko plo
ščo, na kateri piše: 

»V tem gradu je od junija 
1944 do maja 1945 deloval okrož
ni narodnoosvobodilni odbor, k i 
ga je belokranjsko ljudstvo iz
volilo 18. junija 1944« 

V torek zjutraj so ljudje po
slušali prenos osrednje sloves
nosti iz Titovih Užic, na Gričku 
nad Črnomljem pa se je začela 
zbirati množica ljudstva.V ime
nu občinskega odbora ZB je go
ste in domačine pozdravil Franc 
Košir; slovesnosti so se udele
žili tudi zastopniki C K Z K S in 
Izvršnega sveta LRS , J L A In 
tržaškln borcev, tovariši iz 
L R H , OLO in sosednjih okra
jev. Generalni major Franc K o -
čevar-Ciril je nato govoril o 
prehojeni poti jugoslovanskih 
narodov, o bistvu naše revoluci
je in njeni 20-obletnicl. Posebej 
je poudaril, da bi brez tovariša 
Tita in naše Partije postali mo
derni sužnji in hrana fašističnih 
topov, tako pa smo, združeni v 
nezlomljivem bratstvu naših 
narodov, ustvarili novo Jugosla
vijo. Rešili smo se smrtne ne
varnosti za obstoj naših naro
dov, žrtve so rodile svobodno 
F L R J . Delež Bele krajine v tem 
boju je bi l velik in s ponosom 

se spominjamo vseh, k i so ka
korkoli sodelovali v revoluciji, 
je med drugim dejal tov. Koče-
var. Opisal je množičnost vsta
je, ogromno pomoč ljudstva v 
borcih, hrani in sodelovanju z 
vojsko, bratstvo hrvaških in 
slovenskih partizanov. Na re-
zultatln revolucije gradi naprej 
svojo srečno bodočnost tudi Be
la krajina. Proslava na Gričku 
pa je kot vse druge prireditve v 
tem mesecu ena izmed mogoč
nih manifestacij, s katerimi 
zahtevamo: NOČEMO V O J N E , 
TEMVEČ MIR! Tovariš Koče-
var je nato obudil spomin na 
najdragocenejše žrtve, k i so b i 
le potrebne za zmago. Počastil 
je njihov spomin in Izrekel v 
imenu vseh toplo zahvalo naj
boljšim sinovom, k i so za svo
bodo ljudstva dali svoja življe
nja. 

Nato je general Kočevar od
k r i l spomenik žrtvam revolucije 
in ga predal v varstvo občin
skemu ljudskemu odboru v Čr
nomlju. Po odkritju je zapel pio
nirski pevski zbor, nakar se je 
tovariš Košir toplo zahvalil 
vsem, k i so pomagali občinske
mu odboru ZB zbrati sredstva 
in postaviti spomenik na Grič
ku. Predstavniki ZB NOV Slo
venije, okr. odborov ZB iz M a 

ribora, Novega mesta, obč. od
borov ZB lz Črnomlja, Trbovelj 
in tovariši iz Trsta so nato po
ložili pred spomenik vence, s 
čemer je bilo slavje zaključeno. 
Več tisoč ljudi si je nato ogle
dalo spomenik, delo akadem
skega kiparja Jakoba Savinška. 

Tudi 4. julija je bil množičen 
obisk na IMrni gori, v kopali
šču na Vinici , na Gorjancih, v 
novem gostišču na Vinomeru 
nad Metliko In drugje po Beli 
krajini, k i je dostojno In sloves
no počastila dan borca. 

¥ slano in spomin borcem 
revolucije 

Dan borca smo letos praznovali še posebno slovesno; 
dvajsetletnica začetka revolucije in naš boj proti fašističnim 
osvajalcem sta odjeknila po vsem svetu, ki je obsežno komen
tiral govor maršala Tita na največji slovesnosti v Titovem 
Užicu. Zlasti je ves svet prisluhnil svarilu, ki ga Je tovariš Tito 
izrekel na račun ponovnega oboroževanja Nemčije in dopuščanja 
stanja, ki je napeto in zelo podobno razmeram tik pred začet
kom II. svetovne vojne. Četrti julij smo slavili v vsej domovini 
kot resničen praznik borcev nove Jugoslavije; od Triglava do 
grške meje je bilo čutiti mogočno željo in zahtevo naših 
narodov: pojdimo po poti miroljubnega sožitja, da se obvaru
jemo najhujšega — uničujoče vojne! 

4. julij smo slovesno praznovali tudi povsod v našem okraju. 
Posebno slovesno vzdušje so imele številne prireditve In pro
slave v občinah Črnomelj in Novo mesto, dan borca pa so 
počastili tudi v vseh drugih občinskih središčih in številnih 
krajih, znanih iz let NOB in naše revolucije. Organizacije Zveze 
borcev so lepo okrasile vse spomenike in spominska znamenja, 
povsod pa je bilo opaziti množično praznovanje dneva borcev. 

D V Straži so se prebivalci zbra
l i na p redvečer ob tabornem og
nju i n po slavnostnem, govoru po-
kramljal l o dneh boja ln revolu
cije. 

ES Na Velikem Kalu pri Mi rn i 
peći so priredil i proslavo pri spo
minski plošči . 

13 Brigadirj i vseh delovnih bri
gad, k i delajo v novomešk i občini, 
so prav tako kot prebivalci sloves
no proslavili dan borca. Brigada v 
Žužemberku je sodelovala v kra
jevnem programu. Taborn i ška bri
gada v Prečni je priredila lep ta
borni ogenj, Ljubljanska š tudent 
ska brigada, k i dela na > Otočcu, 
pa žlvopisano proslavo. 

Premalo je prostora, da bi na
šteli ln nanizali množico proslav, 
k i so se zvrstile te dni . Naj bo do
volj, če poudarimo: naM delovni 
ljudje so proslavljali dan borca 
povsod. 

Brežice ob 20-ietnici 
vstaje 

V Brežicah so zelo lepo po
častili dan borca. Zvečer pred 
praznikom so enote J L A i n 
obvezniki predvojaške vzgoje 
uprizori l i napad na brežiški 
grad. Vel iko gledalcev je z za
nimanjem opazovalo vaje mla 
dih borcev. Po končanem na
padu ie množica z mladinsko 
godbo na čelu odšla na sta
dion.' kjer je imel slavnostni 
govor kapetan J L A Žlindra. 
Sledil je ognjemet, ljudje pa 
so pričel i z rajanjem. 

-ek 

Slavje na Malkovcu 
Tud; v Tržišču so se zbrali 

zvečer pred dnevom borca bor
ci na Malkovcu. Pred spome
nikom. o k r a š e n i m v s cvetjem, 
so proslavili 20-letnico vstaje 
naših narodov. V govoru je 
član Z B poudaril, kako važne 
so bile akcije partizanov i z 
okolice Tržišča od prveRfi dne 
okupacije. Pred spomenikom 
so zapeli dve partizanski pe
smi, poslušali pa so tudi reci
tacije partizanskih borben :h 
oesmi. Kasneje so se borci 
zbralj ob tabornem ognju, kjer 
so izmenjali partizanske spo
mine. Kl jub temu, da je slavje 
zelo uspelo, smo pogrešali ne
katere borce, ki se zaradi do
mačega dela zbora niso ude
ležili. Vsaj za nekaj ur bi se 
lahko žrtvovali in počastili 
spomin na vse. kj so izgubil i 
svoja življenja, da danes živi
mo v svobodi i n nemoteno de
lamo. 

Dve spominski plošči na Debencu 

fadiria v partizanskih krajih 
Po kor.&raem šolskem letu so va

jenci prvega letnika novomeške 
vajenske io le šli 6. ju l i ja na po
učen izlet po znanih partizanskih 
krajih Iz Novega m e s u so se od
peljali z avtobusom, spremljal pa 
Jih je prvoborce J o ž e Zamljen-
Drejee i n j i m pripovedoval o do
godkih l n kra j ih n£ Dolenjskem in 
v Be l l krajini , kjer se je že zgodaj 
začelo razvijati slovensko parti
zanstvo. Skoraj IGO k m so prepoto
val i , vsak kraj pa je znal tovar iš 
Drejčo. tako nazorno opisati, da Je 
vsem ostal globoko v spominu. — 

Mlade delavce Je zanimala rast 
ljudske oblasti od terenskih kra
jevnih, rajonskih i n okrožn ih od
borov v Topi lškl dolini do SNOS 
v Črnomlju . Zvedeli so tudi, kakš 
no je bilo delo v tiskarnah, o teh-, 
nlkah ln k a k o je n3stal predhod
nik domačega tednika Dolenjski 
glas. Spotoma so slišali o delu 
v delavnicah na Starih žagah , "o 
lutkarj ih i n ku l turn ik ih — partiza
n ih v Crmošnj lcah in Srednji vasi 
Na Lokvah so počastili spomin 
umrlega komandanta Staneta. Od 
Črnomlja so 511 mimo Kanlžar lce 
i n Kras inca; ogledali so si Vinico , 

Zupančičev rojstni kraj , muzej na 
Vin ic i , grad l n novo kopal išče ob 
Kolp i . Od tam j ih je cesta vodila 
ob K o l p i navzgor, kjer so nekateri 
prvič videli belokranjska steljišča 
ln breze. — Ko so prešli Adlešiče. 
so si cgledali še rušev ine starega 
potibreškega gradu, nato pa so se 
peljali po kmetijskem področju v 

Mladinci in 
mladinke! 

V Ljubljani se bosta 21. in 
22. julija srečali dve genera
ciji: uresničevale! borbene zgo
dovine slovenskega ljudstva ln 
u'.! :; rod, ki se uči ob juna
ških dejanjih očetov hi bra
tov! V času ustvarjalnega po
leta in veličastne graditve so
cialistične domovine stopamo 
mi mladi po slavnih poteh, 
utrtih že pred dvajsetimi leti. 
Pohitimo zato 21 julija vsi 
v našo belo Ljubljano, srce na
še revolucije, na veliko sre
čanje dveh generacij! Ljublja
na, ki ;>e vklesala svoje ime v 
najsvetlejše strani slovenske 
zgodovine, n a v v a b i ! 

OBČINSKI KOMITEJI 
LMS 

Članom sindikal
nih organizacij! 
Ne zamudimo velikega slav

ja za dan vstaje v Ljubljani! 
Prestolnica naše domovine bo 
za letošnji 22. julij gostiteljica 
delovnih ljudi iz vseh sloven
skih krajev! Proizvajalci-
upravijavci, manifestirajmo 
pridobitve naše osvobodilne 
borbe na slavnostnem mitin-
du 21. julija zvečer v Ljub
ljani! 

NA SVIDENJE V LJUB
LJANI! 

OBČINSKI SINDIKALNI 
SVETI 

Članom Zveze 
borcev! 

Osrednja proslava 20. oblet
nice revolucije v Ljubljani ho 
partizansko srečanje v najšir
šem pomenu; tu sc bomo sešli 
vsi nosilci družbenega napred
ka v naši državi. Udeležimo se 
zato množično velikega sre
čanja 21. julija zvečer na glav
nem zborovanju v Ljubljani 
in nato velikega vseljudskcga 
veselja v gostoljubni prestol
nici Slovenije! Prijavite se ta
koj občinskim pripravljalnim 
odborom za udeležbo na pro
slavi v Ljubljani, zagotovite 
si prevoz v Ljubljano! 

Občinski odbori ZB NOV 

okolici Metl ike. Ustavil i so se še 
na Suhorju, nakar j ih Je avtobus 
spet popeljal proti Novemu mestu. 

Nedvomno so taki izleti za mla
de ljudi zelo koristni. Hlad i l jud
je morajo spoznati zgodovino ln 
razvojno pot domač ih krajev. No
vi predmet — družbeno in eko
nomsko vzgojo — na srednjih in 
strokovnih šolah šele uvajamo ln 
še ne vemo, kako ga je pravzaprav 
treba poučevat i . Mis l imo, da so 
podobni izleti za hitro dojemanje 
gradiva, k i ga predpisuje novi 
predmet, zelo primerni. Od vajen
cev j ih je bilo okrog deset doma iz 
Bele krajine. Povedali so, da mar
sičesa o preteklosti ln sedanjosti 
domače pokrajine do izleta sploh 
niso vedeli. Mis l imo, da tudi v 
prihodnje ne bi smelo bi t i ovir , če 
bi hoteli prirediti podoben Izlet. 
Prav bi bilo, da bi tudi za mladi
no iz tovarn in podjetij od časa 
do časa organizirali s rečanje s pr
voborci. — Zlasti letos b i mladi 
ljudje lahko čimveč zvedeli o pre
teklosti svojega domačega kraja. 

• V Novem mestu so v Kar.dljl 
pričeli slavnost 4 .julija ob 8. url 
zjutraj z otvoritvijo dvorane in 
prostorov za d r u ž b e n e organizaci
je. Oboje so pričeli graditi letos 
brez vsakih sredstev. Kar 3000 pro
stovoljnih delovnih ur so prispe
vali pripadniki J L A , 3000 delovnih 
ur ln 390 tisoč d in gotovine pre
bivalci Kandije, na razne načine pa 
so veliko pomagali mnogi novo
meški kolekt ivi . Novi prostori bo
do pripomogli k ž ivahnejšemu 
kulturnemu ln d ružbeno politič
nemu življenju v Kandl j i . 

Ob 9. uri je v prostorih Grmske 
kmetijske šole prof. Janko Jarc, 
ravnatelj Dolenjskega muzeja, od
pr l razstavo -Dolenjska v 1. 1941-, 
k i Je v besedilih, v s l iki in s po
močjo Izvirnih dokumentov zelo 
lepo ponazorila razvoj vstaje od 
pr ičetka okupacije do ustanovitve 
prvih uporn i šk ih enot ln prvih vo
jaških uporn i šk ih akcij v Slove
niji, s posebnim ozlrom na naše 
področje . 

K m a l u po otvoritvi razstave so 
se ljudje zbrali ob televizijskih 
sprejemnikih na Grmu (kjer je 
bi l Javni prenos) ln po hišah ter 
sledili prenosu proslave v Tito
vem Užicu. 

Popoldne ob treh so na Grmu 
na leni kulturni prireditvi m/ 

prapor Krajevne organizacije Z B 
Kandija. Proslave v Novem mestu 
so priredile d ružbene organizacije 
v Kandi j i s pomočjo ln sodelova
njem občinskega odbora S Z D L v 
Novem mestu. 

B V Šent jerneju so proslavili dan 
borca z novim spomenikom, k i ga 
je odkri l sekretar okrajnega ko
miteja Z K S Franc Pi rkovič . 

• Na Ruperč vrhu so se zbrali 
prebivalci ob spomeniku padlim 
borcem ter v slovesnosti s kultur
nim programom proslavili dan 
borca in 20-letnico ljudske revolu
cije. T r i patrole Zveze borcev so 
obšle (12 partizanskih druž in v oko
l ici , j ih obdarile s skromnimi da
r i l i ter v razgovorih obudile spo
min r.a dni boja. 

• V Žužemberku so na predve
čer priredili akademijo, na praz
nični dan pa so se Zužemberčanl 
zbrali ob televizijskem sprejemni
ku ln spremljali proslavo v Tito
vem Užicu. 

O Iz Skocjana se Je odpravila 
patrola petdesetih članov Zveze 
borcev na B u č k o ; na prizorišču 
prve večje partizanske akcije v le
tu 1941 so položili venec. 

• V Smarjeti so že v nedeljo 2. 
milja slovesno razvili prapor or
ganizacije Zveze borcev 

Tako kot tokrat najbrž Črnomel j po vejni ni bil še nikoli okrašen: vsepovsod so plapolale 
zastave, praznično vzdušje Je bilo opazno na vsakem koraku... 

Delovni ljudje lz občine Trebnje 
so za dan borca pohiteli na De-
benc. kjer so se zbrali ob planin
ski koči in novem razglednem stol
pu. Dopoldne ob 11. ur i so odkri l i 
na steni koče dve spominski plo
šči ;na prvi je vklesan napis: 
-Borcem in aktivistom v spomin 
na slavne dni N O B ob 20-letnici re
volucije - Debenc,- 1. V I L 1961-, 
na drugi plošči pa so imena tova
rišev, k i so med NOV padli v ra
jonu Debenc: to so b i l i 

Srpec Franc, Hruška M i r k o , Stan 
gar Tonček, Janežlč Bezi. Kovač 
Franci, Kovač Lado, Zupan Zan, 
Aliina Jože, Strah Berče , Kostanje-
vec Vinko, Erman E m i l , Kovačič 
Alojzija, Blatnik Janez, Lončarlč 
Stane, Brzin Nace in Zupančič 
Ivanka. 

Enotna organizacija 
borcev NC\ 

Trije kongresi organizaci 
naših borcev: Z B N O V , Zveze 
vojaških vojnih invalidov i i 
Združenja oficirjev in podofi-
cirjev (ZBOP) so prve dni te
ga, meseca skleni l i , da se bo 
jevniške organizacije v držav 
združijo v enotno organizacijo 
borcev N O V . Generalnj se
kretar Z B Jugoslavije, Ve l imi r 
Stojnic, ki je kongresu pred
ložil tudi novi statut, je med 
drugim poudaril, da zahteva 
prilagoditev današn j im potre
bam in pogojem dela sam 
družbeni sistem. Na območju 
komune bodo te organizacije 
še obdrža le dosedanjo obliko 
dela, ker bodo tako laže re
ševale posamezne probleme, ki 
so seveda zelo različni pri in
validih, oficirjih in seveda tudi 
v organizaciji Zveze borcev. 
Skupni kongres treh organiza
cij je razpravlial o načelih no
vega združenja 

3 Zadule majske dni so v LJub
ljani odprli novo samopostrežno 
trgovino, ki Je že 26. te vrste v 
Sloveniji . Oskrbovala bo okrog 4 
tisoč ljudi bežigrajske občine, v 
njej pa bodo lahko dobili razen 
živilskih izdelkov tudi konfekcij
sko blago V novi trgovini je tu
di manjš i bife z mrzl imi ln to
plimi jedi l i . 

O dnevu borcev je govoril pred
sednik krajevne org. Z B z Mirne 
tov. Golob, za njim pa predsednik 
krajevnega odbora z Mirne. Sode
lovala ie godba na pihala iz Treb-

n.ia, po proslavi pa se je razvilo 
pr isrčno ljudsko rajanje. - Star i 
znanci, borci .aktivisti in doma
čini so si segali v roke in obujali 
spomine. Na najvišji točki nad 
kočo so postavili nov razgledni 
stolp, s katerega je lep razgled po 
vsei mirenskl dolini. - Pohvaliti je 
treba kolektiv podjetja D A N A z 
Mirne, k i je odlično poskrbel za 
dobro in mrzlo pijačo, na sploh pa 
je bilo za vsa okrepči la dobro po
skrbljeno. 

Svetlobni strip 
sredi Tivolija 

V soboto so začeli v T ivo l 
skem parku montirati šestdeset 
metrov visok »VVeHzov žer
jav«, ki bo služil kot svetlobni 
stolp za razsvetljevanje slav
nostnega prostora. Na svet
lobni stolp bodo montirali 130 
reflektorjev, tako da bo po
vprečna jakost svetlobe na 
slavnostnem Drostoru 18 Iuk-
sov. 
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Izobraževanje v komuni 
Na seji upravnikov delavskih 

ln ljudskih univerz, k i je bila 
v Novem mestu 27. junija ln so 
j i prisostvovali predsedniki ob
činskih odborov Socialistične 
zveze, je razprava načela vpra
šanje izobraževanja v posamez
nih komunah, k i bodo morale 
poslej v svojih izobraževalnih 
centrih zagotoviti kvalitetno 
stopnjo izobraževanja ln preiti 
na ekonomsko osnovo. 2e pred
sednik komisije za ideološko iz
obraževanje Marijan Lah je v 
svojem poročilu zajel vrsto pro
blemov splošnega izobraževal
nega sistema in posebej pouda
r i l , da bodo ljudske in delavske 
univerze zgubile status prora
čunskih ustanov, s čimer se bo 
bistveno spremenila tudi njiho
va vloga. Če namreč ugotavlja
mo, da je bilo izobraževanje na 
splošno preveč prakti cistično, 
premalo načelno in nepogloblje-
no, moramo iskati glavni vzrok 
prav v reševanju vprašanja 
rentabilnosti vsega dela izobra
ževalnih ustanov, ko smo trošili 
sredstva največkrat le zato, da 
smo pač porabili določeno vso
to, namenjeno za izobraževanje, 
pismo pa gledali, ali so bila 
sredstva res koristno porablje
na. Prihodnja politika finansi-
ranja v izobraževanju se bo mo
rala na ; , i n i t i predvsem na kva
liteto in kvantiteto predavanj in 
zlasti n i dosežene rezultate do
ločene ustanove. 

Bržčas je bila glavna pomanj
kljivost v izdelavi programov 
posameznih ljudskih in delav
skih univerz. Pisarniško načr to
vanje za določeno sezono bo 
treba odpraviti, saj gre zdaj 
predvsem zato, da upoštevamo 
resnične potrebe v območju izo
braževalnih središč ter hkrati 
prehod od splošnega k speciali
ziranemu načinu Izvajanja izo
braževalnega načrta. Delavske 
univerze v industrijskih sredi
ščih bodo torej imele načelni 
program predavanj povsem dru
gačen kot druge v področjih ne
gospodarskih dejavnosti. Ko 
razglabljamo o tem, se nam brž 
vsiljuje pomislek, kdo naj tu in 
tam predava, ali imamo dovolj 
sposobnih ljudi ali pa bomo 
morali nadaljevati s staro prak
so, da beseda z »vrha« več za-

„ S K R A T 
MIR JE 

Videl sem ga med delavci, go
l imi do pasu in znojnih obrazov. 
Približal se j im je, jim nekaj 
bolj z rokami kot z besedami 
dopovedoval in se spet odda
l j i l . Potem je bi l očtvidno zado
voljen, kar sem sklepal po tem, 
da je odšel v senco. Še enkrat 
je vstal, si z rokami podprl bo
ke in nasmejanih oči gledal 
proti več kot tono težkemu hra
stovemu hlodu, k i je bi l naslo
njen na približno štiri metre v i 
soko stolico. Delavci so si za 
hip oddahnili, on pa j ih je bo
dr i l : »Nu, n u . . . g u t . . . horo-
ž o . . . « Tedaj sem se mu pribli
žal, razumljivo, malce z bojaz 
nijo, kako bi ga ogovoril. Pa i. 
je sam pomagal. Kosso Eloul iz 
Izraela, k i sodeluje na letos 
njem mednarodnem kiparskem 
simpoziju v Kostanjevici, govo
r i precej dobro ruski in nemški 
in odlično angleški. Odločil sem 
se za kombinacijo ruskega in 
nemškega jezika, kar je izra 
elskega umetnika zelo razvese
lilo. 

»Ne morem razumeti, zakaj 
rastejo pri vas tako visoka dre
vesa. Ste videli tiste debele 
hlode? Dva od njih sta moja; 
tega, k i ga delavci pravkar po
stavljajo, bom klesal na soncu, 
onega pa v senci. Povem vam, da 
me skoraj bolj zanima vaša na
rava kot simpozij.« 

Okrog dva ali triinštirideset-
letni Kosso, (na vprašanje o sta
rosti ni odgovoril), k i je pred 
kratkim razstavljal v Jeruzale
mu svoje plastike, je študiral 
kiparstvo v Chicagu v ZDA. 
Kasneje je bi l profesor na Aka
demiji za upodabljajočo umet
nost v Jeruzalemu, vendar pra
vi, da se tistih let zelo nerad 
spominja. »S študenti je zmćraj 
križ: če mu znanja ne zablješ s 
kladivom v glavo, ne bo n'č iz 
njega. Zato je poučevanje na 
šoli resničnemu umetniku prej 
v breme kot v veselje Sicer 
pa . . . nu . . l e kdo ni bi! mlad 
in se ni zanimal za mladino,« se 
je nasmehnil. »Zlasti na ab 
straktno umetnost, katere pri 
staš sem, je treba gledati precej 
z drugačnimi očmi kot na reali
stično figuraliko.« 

»Kaj boste predstavili iz hlo
dov, ki ste si jih izbrali?.. 

»Dve abstraktni pla?- '•: Delo 
bo trdo, če bom pravočasno ho
tel les obdelati« 

»Zakaj boste de'ai na soncu? 
Vi ste menda e-iini l<j s * i * 
odločil za pripeko?« 

»V moji d i ..„ n «..„.-e. tudi 
tukaj sonce.« je povelaj y nem
ščini. 

»Ste sode'ovuli tudi na lan
skem simpoz'ju v Avstriji in 
kakšne vtise ste orinos'i?« 

»Sodeloval sem. u nu ni b i l " 
povsem všeč Zlasti nisem mo
gel razumeti tega, da so naša 
itua kupovali privatniki. V K o -

leže. Ce bi ocenili dejansko sta
nje sposobnosti izobraževalnega 
kadra, bi ponekod res n* našli 
ustreznih predavateljev, zato 
pa jih je dovolj v bolj razvitih 
komunah. Včasih celo pomisli
mo, ali ne gre to v škodo manj
ših komun, ki uvažajo predava
telje iz večjih in močnejših izo
braževalnih centrov, ugotavlja
mo pa, da tudi v večjih sredi
ščih delavske in ljudske univer
ze niso dosegle zadovoljivih re
zultatov, kar bi nedvomno lah
ko pripisali posledicam načrtne
ga izobraževalnega sistema In 
nejasnih oblik presplošenih 
predavanj. Pomoč šibkejšim ko
munam oziroma manjšim delav
skim univerzam v njih bo nuj
na in koristna, pri tem pa nika
kor ne bi smeli manjših ustanov 
ukinjati. 

Skoraj vsi predstavniki de
lavskih in ljudskih univerz so 
menili, da je bila prešibka po
moč družbenih in političnih or
ganizacij, zlasti Socialistične 
zveze. Ta je največkrat prepu
ščala idejno-vzgojno izobraže
vanje delavskim univerzam, nje
ne sekcije pa so v tem času le 
životarile. Razumljivo je, da se 
ob tem pojavlja vprašanje, kak
šen namen imajo razne univer
ze. To so predvsem središča za 
izpopolnjevanje. znanja, ki ga 
redno šolanje ne more dati, na 
drugi strani pa morajo pojas
njevati pereče probleme, ki se 
pojavljajo doma in po svetu. 
Idejno-vzgojno delo ni več po

glavitna stvar izobraževalnih 
ustanov, pač pa so zanj odgo
vorne sekcije pri Socialistični 
zvezi. To načelo naj bi v pr i 
hodnje upoštevali pri sestavlja
nju delovnih programov. De
lavske in ljudske univerze bi 
morale s pomočjo S Z D L in dru
gih političnih organizacij se
staviti soglasen načrt In ga 
začeti izvajati šele potem, ko bi 
bila jasna vsa stališča. Program 
bi moral malo bolj upoštevati 
izobraževanje na vaši. torej na 
negospodarskem področju, ki 
smo ga do zdaj le preveč zane
marjali. Po splošnem mnenju je 
bilo premalo vzgojnih preda
vanj za starše in mladino. 

V nekaterih komunah si še 
zdaj niso na jasnem, kaj naj 
pravzaprav dela ljudska ali de
lavska univerza. Od pravilnega 
programa In sposobnih preda
vateljev bo odvisno, ali bo izo
braževanje v prihodnje res do
seglo višjo raven ali pa bo osta
lo na tej stopnji, ali celo naza
dovalo. Ce bodo delavske in 
ljudske univerze znale gospoda
riti s sredstvi (flnansirale se bo
do lz posebnega dela šolskega 
sklada) In pravilno izkoristiti 
čas in prostor, bomo lahko do
bili dober kader, sposoben za 
reševanje najtežjih nalog, ki j ih 
družba nalaga slehernemu dr
žavljanu. 

Vprašanje političnih šol nI nič 
manj vezano na sposobne ka
dre. Ne bi mogli trditi, da niso 
dosegle določenih uspehov, ven

dar je b i l učni program preob
sežen, metode dela včasih slabe 
in delovni programi neprilago
jeni. Tudi izobraževalne šole te 
vrste bodo uspešnejše takrat, 
ko bo dovolj sposobnega pre
davateljskega kadra, njihov 
program pa prikrojen resničnim 
potrebam. Predvsem naj bi ta
ko pri predavanjih v delavskih 
in ljudskih univerzah kakor v 
političnih šolah prešli od načel
nega ln splošnega h konkretne
mu. Predavanja o določenih do
mačih problemih bodo privabila 
precej več poslušalcev kot raz
glabljanja o teoretičnih vpraša
njih. 

Smo pred volitvami novih 
upravnih odborov izobraževal
nih ustanov. Od novih upravnih 
organov bo odvisna uspešna ali 
neuspešna izobraževalna dejav
nost. Nedvomno bodo morali 
premagati precej ovir, predvsem 
pa bo treba iskati tesnejše sti
ke s političnimi organizacijami 
v svoji komuni. 

V 

Detajl z novega dela akademskega kiparja Jakoba Savhiška na Gričku nad Črnomljem, ki so ga 
slovesno odkri l i 4. julija 

Šopek stare, toda žlahtne poezij 
Z isdajo znamenitih ljube

zenskih sonetov angleške pes
nice Elizabete Barrett Brow-
ningove (1806-1861)* je Do
lenjska založba, ki jo vodi 
književnik Stverin Šali, razli-

Matične in podružnične šole 
v novomeški komuni 

O šolstvu so razpravljali že na več 
sejah občinskega ljudskega odbora 
Novo mesto. Na zadnji so obrav
navali predvsem razvoj šol, njiho
vo organizacijo ter vzdrževanje in 
gradnjo. 

V občini je zdaj 38 osnovnih šol, 
od tega 9 popolnih osemletk, 14 šti-
rirazrednih šol, ostalo pa so nepo
polne osemletke. Te šole Imajo v 
130 oddelkih razredni pouk. v 58 
oddelkih predmetni, v 47 oddelkih 
pa kombinirani, se pravi, da uči 
en učitel] dva, tr i pa tudi več raz
redov hkrat i . 

KA: 
TU... " 
stanjevlci bo bolje. Ostala bo 
galerija umetniških del umetni
kov vsega sveta. Zelo sem ve
sel, da pri vas naših plastik ne 

Kipar Kosso Eloul iz Izraela na 
vrtu kostanjeviškega gradu 

boste prodali, ampak bodo osta
le ljudska last« 
- »Ste bili že kdaj prej v Ju
goslaviji?« 

»Ne, tokrat sem prvič. Imam 
pa prijatelje pri vas. Cenim k i 
parja Jakoba Savinška, s kate
rim sva dobra znanca. Ce hoče 
človek uspevati, mora imeti ve
liko prijateljev.« 

»Kaj mislite o Dolenjski ln 
Kostanjevici?« 

»Premalo poznam Dolenjsko, 
kolikor sem jo mogel dojeti na 
potovanju ln Iz Kostanjevice, 
sklepam, da je to čudovita po
krajina, idilična in skrivnostna. 
Srečni ste, da Imate Krko. K o 
stanjevica je zelo posrečeno 
'.zbrano mesto za simpozij. 
Skratka; mir je tu, ki ga bomo 
potrebovali zlasti pri našem 
delu « 

»Kadite?« 
»Met, ne t . . . A vajn, u vas 

genug. vajn?« (Ne, ne . . . Imate 
pri vas dovolj vina?) 

Odgovori so sledili vpraša
njem in vprašanja so bila ved
no noVa. Polagoma je srečanje 
dobi'o pečat povsem privatnega 
razgovora. Kosso Eloul ml je 
zsup:)!, da naskrivaj zapisuje 
slovenske Izraze za pozdrave, 
ker hoče s lovenje prijatelje 
pozdravljati v niihnvem jeziku 
Ko sem ga vprašal, kaj ima ra
zen kipnrstva najraje, je odgo
voril : »Kiparstvo in morda še 
plavnnie 

Potom |e iz svojega bloka 
prebral: »Nasvldenje!« 

Ivan Zoran 

l z analize šol je med drugim v i 
deti, da število učencev r.a neka
terih osnovnih šolah iz leta v leto 
pada (Birčna vas. Brusnice. Dole
nje Karteljevo, Drganja sela. Preč
na, Laze, Šmar ješke Toplice, Trška 
gora) m da j ih bo treba začeti uki
njati. Nekatere izmed njih (Drga
nja sela in Šmar ješke Topiice) bo
do ukinjene že letos. 

V večjih občinskih središčih pa 
število učencev stalno narašča \n 
je zato potreben pouk v dveh in 
celo treh izmenah. V Vavt i vasi 
imajo tako v treh učilnicah 8 od
delkov, v Smihelu nri Novem me
stu je to razmerje 6:14, na osn. šoli 
H v Novem mestu 10:21, v Žužem
berku 5:10, Dolenjskih Toplicah 
6:12, Skocjanu 4:8 itd. Z novim 
šolskim letom se bo razmerje še 
poslabšalo v škodo učilnic. Da bi 
se tretji Izmeni izognili , je v teh 
krajih nujno zgraditi 19 učilnic; v 
Mirni peči. Šent jerneju in Dolenj
skih Toplicah pa je treba zaradi 
izrabljenosti sedanjih šolskih pro
storov zgraditi povsem nove šole 
s skupno 26 učilnicami. 

Med letošnjimi poči tnicami bodo 
začeli adaptirati in dozidavati pa 
tudi zidati osnovne šole v Novem 
mestu, Šent jerneju. Vavt i vasi in^ 
Smihelu pri Novem mestu, v na- ' 
v slednjih letih v Žužemberku, 
Mirn i peči. Dolenjskih ToDlicah. 
Prevolah . gimnazijo v Novem me
stu in še ponekod. Stroški građeni 
bodo letos okoli 150 miliior.ov di
narjev, naslednje leto al i dve pa 
še okoli 200 milijonov dinarjev. S 
temi gradnjami in dozidavami bo
do rešeni le najnujnejši problemi 
šolstva. S tem bo prišlo na enega 
učenca povprečno 1 kv. m. pro
stora, medtem ko so ga doslej 
imeli ponekod le približno pol kv. 
metra, drugod pa zaradi neDremiš-
I lenih gradenj tudi po 3 ln 7. 

Z novim šolskim letom bodo šole 
povezane v upravnem, vzgojnem ln 
finančno - ekonomskem pogledu v 
pno organizacijsko er.oto (zavod), 
ki bo imela razen mat ične šole še 
izpostave oziroma podružnične šo
le. Matične šole, k i so ie ali pa se 
še razvijajo v osemletke, so (v 
oklepajih so šole, k i razen osem
letke tudi še spadajo v določen 
bazen): Brusnice (Gabrie). Dolenj
ske Toplice (Kočevske Poljane, So
teska). Mirna peč (Dolnje Karte
ljevo. Globodol). Novo mesto (Preč
na. Mali Slatnik). Otočec, Prevole 
(Sela). Stopiče (Dol?.. Pcdgrad). 
Sentjernet (Orehoviea, Drča. Za-
me?ko), Skocjan (Klenovik). Smar-
jeta (Bela cerkev), Smlhel pri No
vem mestu (Birčna vas, Laze. Gor
nje Sušice), Vavta vas, Zužen-herk 
(Dvor, Ajdovec, Smihel pr i Žužem
berku). 

V družbenem skladu za šolstvo 
pri komuni se bo letos nabralo 
okoli 294 milijonov dinarjev (od te
ga Je 234 5 milijonov 37.5 odst. pro
računskih dohodkov občine. 43,6 
miliior.ov je 60 odst. prispevka od 
osebnih dohodkov in 15.5 milijonov 
dotacije OLO). Od tega bo porab-
llenih 256.9 milijonov za redno po
slovanje šol, 36,7 milijonov pa za 
investicije in opremo oziroma bo
do za rezervo. Po zveznih predpi
sih bi morali za investicijsko iz-
aradnjo šol rezervirati 43,6 mil.'jo-

nov. Kl jub temu, da je rezervira
nih približno 7 milijonov manj, pa 
vodstva šol ugotavljajo, d» z letno 
dotacijo (256.9 milijonov) ne bodo 
izhajala, četudi se Je povečala v 
primerjavi z lani za nad 38 odst 
Na enega učenca odpade po nov! 
delitvi letno 32.600 din izdatkov, 
medtem ko je lani odpadlo le 23.600 
dinarjev. Prav zaradi premajhnih 
finančnih sredstev in tudi za
radi reorganizacije imajo uprave 
šol in njihovi samoupravni organi 
še posebne naloge, da najdejo ter 
Izkoristijo sleherni skr i t i dinar, se 
pravi, odkrivajo vse rezerve in da 
prikažejo državl janom.da Je šola 
njihova (družbena) ter da so za re
ševanje njenih problemov in za 
njeno delo odgovorni dni kot dr
žavljani in kot člani gospodarskih, 
političnih in družbenih organi^acii 
Le s tako podporo se bo položaj 
šolstva izboljšal. J . P . 

rila področje svojega izdaja-
tejska dela tudi na poezijo. 
Priznati moramo, da je bil ta 
korak prav posrečen, saj ne 
gre smo za pomembno pred
stavnico starejše angleške po
ezije, marveč za avtorico, ki je 
ie davno prav zaradi pričujo
čih sonetov postala last vseh 
omikanih narodov. 

Brouiningova je bila tako 
tekoč sodobnica našega Pre
šerna. Rodila se je 1806 in si 
je pri padcu s konja poškodo
vala hrbtenico, da je posledice 
te&a čutila vse življenje. V 
39. letu starosti se je zaljubila 
v osem let mlajšega, postav
nega in splošno priznanega 
pesnika, štiri leta kasneje se 
je z njim poročila in mu v 42. 
letu rodila sina. Ob tej 
priložnosti mu je pesnica 
podarila šop pesmi, ki jih 
je bila skrivaj ustvarila v ob
čudovanju do njega svojega iz
voljenca. Po pravici sodi pre
vajalec, da so te ljubezenske 
izpovedi biser, ki mu je v sve
tovni liriki težko najti prime
re. 

A. Gradnik se nedvomno ni 
odločil za prevod Portugiških 
sonetov slučajno. Nasprotno: z 
njimi se je ukvarjal že pred 

več ko četrt stoletja, vendar 
jih je takrat prevedel v prozi, 
zdaj pa jim je dal slovenske
mu ušesu ustreznejšo verzifi-
cirano obliko. Ker spominjajo 
po svojem osnovnem nastroje-
nju na te sonete nekoliko tudi 
Gradnikove lastne ljubezenske 
pesmi (pri. njegov čudoviti ci
klus De profundis), je gotovo 
prevajalsko delo opravil s po

sebno ljubeznijo, o čemer pri
čajo nesporno tudi sami pre
vodi. Naj mi bo dovoljeno na
vesti en sam primer: 
O, reci mi in spet povej mi 

v lice, 
da ljubiš me! In če se to ti zdi 
kot pesem kukavice, vedi, ni 
pomladi v gajih, če ni z njo te 

ptice. 

Da ljubiš, ljubiš, ljubiš, dragi, 
hkrati 

govdri mi, beseda ta odmeva 
naj kakor glas srebrne-a 

prioeva, 
O. ljubi me tudi v sred tišini. 

Tem nežnim, enkratnim ijt*» 
bezenskim izpovedim je poskr
bela za nenavadno lepo zuna
njo obliko akad. slikarica Ves
na Golob-Borčičeva. Bel, žlah
ten papir, okusen dvojni tisk, 
usnjena vezava in vrh tega še 
dejstvo, da je tri sto v usnje 
vezanih izvodov oštevilčenih, 
predstavlja tudi za najbolj 
razvajenega knjigoljuba pravo 
Poslastico. 

Kljub temu je cena razme-
"oma nizka: 700 din krasotna 
'zdaja. 400 din broširana. Vze
mi in beri! Eler 

nos angleške književnosti 

Hvala za pomoč šenijjernejski knjižnici 
V nedeljo, 25. junija dopol

dne- je obiskal ljudsko knjiž
nico »Franceta Prešerna« v 
Šent jerneju rojak Frank V i 
rant, k i je prispel na Obisk iz 
Kanade. Frank Virant je do
ma iz Dol . Maharovca pri 
Šent jerneju . Ze 33 let. živi v 
Obrienu (Ontario) v Ka'nađi . 
— Ker ga zelo zanimajo do
godki in živl jenj i v stari do
movini, ima naročen domači 

tednik DoCenjski list in ga 
zelo rad bere. Med izseljenimi 
Slovenci je pridobil tudi tr i 
nove naročnike . 

V Dolenjskem listu je bral 
o težavah ljudske knjižnice v 
domačem kraju. K e r ve, kak
šnega pomena je izobraževa
nje ljudi na vasi. je ob svojem 
obisku v domovini prišel tudi 
v našo knjižnico. Všeč mu je 
bilo, da imamo toliko knjig 

P0DBGČJE: aH res televizor 
na vaško lipo? 

(D V Podbočju imamo v zadruž
nem domu veliko dvOrano z odrom, 
kulisami in druge pr ipomočke Ja
sno Je, da je bila zgrajena zato, da 
bi v.njej imeli kulturne prireditve. 
Mladina nima za svoje sestanke, 
predavanja, krožke in vaje nobe
nega drugega prostora. V dvorani 
so večkrat gospodarska ln politič
na predavanja ln razna zborova
nja. Lani pa je bi l v njej od av
gusta do decembra suh hmelj, k i 
ga Je v Podbočje pripeljala K Z iz 
Kostanjevice. Kot je izjavil uprav
nik konstanjeviške K Z tov. Karel 
KuntArič, bodo dvorano tudi letos 
natrpali s suhim hmeljem. Dodal 
je fe, da so gospodarski interesi 
važnejši kot mladinski sestanki in 
podobno, seveda priznamo, da Je 
imel tovariš Kuntar ič prav, spra
šujemo pa se, a l i se res ne da 
drugje najti primeren prostor za 
hmelj? A l i se bo to ponavljalo leto 
za letom? Mladinci so r.. pr. začeli 
vaditi igro, k i bi jo prikazali na 
odru proti koncu letošnjega avgu
sta. Seveda igre ne bo, če bo dvo
rana polna hmelja. Razen dvorane 
v zadružnem domu drugih prosto
rov v Podbočju ni . Mladincem bi 

torej ostali le še prostori obeh go
stiln, toda — al i bi bilo to za mla
dino koristno ln vzgbjr.o? Vse
kakor bi morali kje drugje poiskati 
skladišče za hmelj. V dvorani je 
tudi televizor, kjer se shajajo mla
di in starejši . A l i naj ga v prihod
nje obesimo na vaško lipo? 

• 4. Junija «0 šolski otroci iz 
Podbočja gostovali v Leskovcu pri 
Krškem. Igrali so pravl j ično igro 
-Pogumni Tonček- . Ze doma v 
Podbočju so jo prikazali zelo lepo. 
Čeprav niso nič s labše igrali v Le
skovcu, so bi l i vendarle razočara
ni. Leskovška osnovna šola je nam
reč prepozno obvestila svoje učen
ce o gostovanju, zato se je pred
stave udeležilo komaj 60 šolskih 
otrok, razen tega pa je bilo *e 
okrog 10 odraslih. Žal učitelli 1«-
skdvške šole niso prišli v dvorano. 
Podboški otroci, k i so se zelo ve-' 
selili s rečanja z leskovškimi učen
ci, so odšli domov razočaran! in z 
občutkom, da v Leskovcu niso za-
željeni. 

• Gasilsko druš tvo v Podbočju 
bo letos, 6. avgusta, praznovalo 
60-letnico obstoja. Razvil i bodo pra
por, k i so ga že naročili , pri raz
vitju pa bo bržčas kumoval pred
sednik ObLO v Vidmu-Krškem Sta
ne Nunčič. Ker bodo obletnico 
praznovali zelo slovesno, že zdaj 
vabijo vse prebivalce, da se 6. av
gusta z nj imi poveselijo. 3, S. 

in da je bilo kljub poletni 
vročini in poljskemu delu v 
knjižnjci polno mladine in 
tudi odraslih. Za nabavo no
vih knjig je Frank Virant po-
plonil 4000 dinarjev. Za razu
mevanje smo mu zelo hvalež
ni. 

Naša prošnja za pomoč po
trebni kulturni ustanovi . i a 
vasi torej ni bila zaman. Od
jeknila je celo v daljno Ame
riko, velik odziv pa je našla 
tudi doma. — Prva naša 
knj ižničarka, upokojena šol
ska upraviteljica Tončkr. 
Šker le je poslala 2000 dinar
jev, krajevna organizacija 
S Z D L v Šent je rne ju 15.000 
din. prosvetno druš tvo »Brata 
Pirkovič« 20.000 din in sindi
kalna podružnica v šen t je rne j -
skem I E V 20.000 dinarjev. M l a 
di knjižničarj i so s pomočjo 
knjižnici naklonjenih dijakov 
in odraslih naš tudi ra l i prav
ljično igro »Dve Marički«. 

Vsem darovalcem i n igral
cem v imenu ljubiteljev dobre 
knjige — najlepša hvala! 

T. V. 

* E. Barrett Brovvning: Por-
tugiški soneti Poslovenil Alojz 
Gradnik. Izdala Doleniska za
ložba v Novem mestu. Založila 
založba - E M K A - . 1961 

Kulturni klub 
v Semiču odprt 

Prosvetno druš tvo jz Semiča 
je pred kra tk im odprlo svoj 
klub, k i je med najlepšimi v 
Beli krajini in morda tudi v 
okraju. V klubu je magneto
fon, radio in televizor. V p r i 
hodnje bodo nabavil še šahov
ske garniture, obiskovalci pa 
bodo lahko brali tudi razne 
časopise in revije. V novem 
klubu bo imela mladina še več 
možnosti, da se bo izobraže
vala. Metod Plut 

Televizor tudi v Tržišču 
Na pobudo prosvetnega dru

štva v Tržišču smo prebivalci 
Tržišča in bližnje okolice, orga
nizacije, d ruš tva in kmetijska 
zadruga zbrali denar za tele
vizor. Zdaj je nameščen v šoli, 
vendar slabo sprejema. Treba 
ga bo premestiti v prednjo so
bo Krajevnega u rada , kot je 
bilo prej d o l o č e n o in kjer bo 
boljši sprejem s Kuma. 

Lojze Završnik 

Nov mladinski klub v Metliki 
Nihče ne dvomi, da je tre

ba precejšen delež krivde za 
dosedanjo majhno aktivnost 
met l iške mladine pripisati tu
di pomankanju primernega 
prostora, k ier b i se mladi 
shajali in razvijali d ružabno 
življenje. S preselitvijo sodišča 
v Črnomel j pa je tudi mladi
na dobila sobo, k i io bo 
preuredila v klub. Pr iprav
l ja lni odbor železničarjev za 

Cankarjeva založba za jubilejno leto 

1'rvi je prišel na simpozij v Kostanjevico indijski kipar Shanko 
Chaudhuri, akad. profesor iz Bombava; na s l ik i : Indijski gost 
v pogovoru s podpredsednico OLO, inž. Vilmo Pirkovič (26. 

junija 1961 na dvorišču kostanjeviške Sole) 

Doslej je Cankarjeva založba 
izdala ponatis zbirke Mateja 
Bora -Previharirno viharje-, 
letos pa bodo izšle še tele 

Borove »Zvezde« 
v Brežicah 

4. ju l i ja je v Brežicah gosto
vala ljubljanska Drama z Bo
rovo igro -Zvezde so večne- . 
Prireditev je bila ob pol de
vetih zvečer na grajskem dvo
rišču. Igralski ansambel s Po-
tokarjem, Severjem. Kačičevo 
in drugimi odličnimi igralci 
osrednjeg«! slovenskega gleda
lišča je zelo prepričl j ivo za
igraj pred brežiškim občin
stvom. Morda so bile predrage 
vstopnice in premajhna propa
ganda vzrok, da ni bi lo še več 
obiskovalcev. Vsekakor si Bre-
žičani takih prireditev še že
l imo! —ek 

knjige: Matej Bor -Daljave-
(roman iz NOB). Oton Zupan
čič -O, domovina- (izbor do
movinskih i n socialnih pesmi). 
Lojz Kraigher »Na robu življe
nja- (zbirka novel iz partizan
skega življenja in iz koncen
tracijskih taborišč). Lirika upo
ra (partizanske pesmi, izdane 
v miniaturni knjižici). -Čas in 
zavest- (zbornik esejev in kri t ik 
pisateljev-borcev in pisateljev-
revolucionarjev), Dr. Metod 
Mikuž -Pregled NOB v Slove
niji — druga knjiga- (NOB od 
spomladi 1942 do 1943 v Slove
niji) in Mitja Mejak -Esej o 
partizanski poeziji in prozi«. 

počasti tev 20-letnice revoluci
je, ki je organiziral s rečanje 
na Vinomeru. je podaril met
liški mladini televizijski spre
jemnik in 300 knjig s knjižno 
polico. Prenos je prav dober 
i'n ob popoldnevih kot večer ih 
se zbira v mladinski sobi ve
liko mladih ljudi, zlasti b r i 
gadirjev; z zanimanjem — 
spremljajo televizijski pro
gram. 

Mladinsko sobo nameravajo 
zdaj opremiti in preurediti v 
pravi klub. pr i čemer r ačuna 
met l i ška mladina tudi na ra
zumevanje starejših. V jeseni 
bodo začeli z načr tn imi pre
davanji, debatnimi večeri , 
igrali bodo šah. bral i knjige, 
časopise in časnike ter skrat
ka skrbeli za zabavno in po
učno d ružabno živlenje. Novi 
klub bo ' nedvomno obogatil 
kulturno in družabno delo 
med mladino v Met l ik i . 

Tovar i šem železničarjem i z 
reka mladinski aktiv v Met
l i k i pr isrčno zahvalo za dra
goceno darilo! 

Jutri poriolitcv 
Trdinovih nagrad 

pozdravite evo jc« v tu ki 
z DOLENJSKIH LISTOM! N a 
r o č i t a J l o | a m hvale>žni 
Van bodo za posornost! • 

n « " 1 - ««• h -i in pro-
A.fc.u 14 ju
lija, podelil letoSnje Trdinove 
nagrade. Slovesnost bo ob 10. 
uri v dvorani Zavoda za izobra
ževanje kadrov v Novem mestu. 
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E L E K T R O : množičen šport delavcev 
Skoraj 800 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije je bilo prve dni julija na VI. letnih športnih 
igrah ELEKTRE - Odlična organizacija tekmovanja, oskrbe in celotnega poteka uspete prireditve, 

ki je znova potrdila visoko vrednost telesne vzgoje v vrstah delovnih kolektivov 
V Novem mestu vse od lanskega zleta »Bratstva in enotnosti« nI 

bilo naenkrat toliko športnih prireditev kot ravno pretekli teden — 
v soboto, nedeljo i n ponedeljek. Takrat smo lahko na naših šport
nih Igriščih in v dvoranah gledali tekme najboljših športnikov slo
venskih elektropodjetij , in sicer v atletiki, odbojki.namliznem te
nisu, kegljanju, plavanju, streljanju in šahu, vse v okviru VI-letnih 
športnih iger ELEKTRE. 

Tekmovanje je bilo v večini pa
nog zelo množično i n tudi kva l i 
tetno, kar pomeni, da Je špor tno 
udejstvovanje med člani delov
nih kolektivov Elektrogospodarske 
skupnosti Slovenije zelo razvito l n 
razš i r jeno ter da dejavnosti r.a 
tem področju posvečajo v omenje
n ih kolekt ivih prece jšn jo pozor
nost. To vsekakor moramo po
zdraviti ln kot kažejo zadnji p r i -
pr i r rc r i — vzgledi vlečejo. P o vzgle
du špor tn ih iger Elektre, gradbin
cev i n še nekaterih, k i so že tra
dicionalne, pripravljajo podobne 
nastope tudi skupnosti drugih pod
jetij 

S L I K O V I T A P A R A D A 
K A S T O P A J O C I H ŠPORTNIKOV 
Letošnje igre so se kot običajno 

pr ič j l e s parado vseh nastopajočih 
(kozi mesto. Za ve l ik im emble
mom E L E K T R E . s indikalnimi in 
Športnimi zastavami ter vodstvom 
tekmovanja so stopale številne eki 
pe različnih podjetij Elektrogospo
darske skupnosti Slovenije. Zaradi 
razl ičnih tekmovalnih dresov Je 
bi la parada zelo sl ikovita. Vide l i 
Brno lahko ekipo hidro i n termo
elektrarn, številnih podjetij Elek
tro, razen tega pa še ekipe E L E S . 
Elektroprojekta i n Elektroprenosa. 
Na le tošnj ih igrah je skupno sode
lovalo 38 podjetij i z vseh večjih 
krajev Slovenije. £ 

Po prihodu vseh udeležencev iger 
na stadion »Brats tva i n enotnosti« 
se je pr ičela slovesnost, na kateri 
sta govorila tudi člana častnega 
predsedstva letošnjih iger — sekre
tar O K Z K S Franc Pirkovič in di
rektor Elektro Novo mesto Ivan 
Plmat . Slednji je v Imenu prire
ditelja letošnjih iger otvoril V I . 
letne igre E L E K T R E . Izrazil je za
dovoljstvo, da je bilo prav letos, 
ko proslavljamo 20. obletnico re
volucije, Novo mesto določeno za 
organizatorje iger i n želel vsem 
prijetno bivanje v Novem mestu. 

Od gostov je. udeležence iger po
zdravil tudi predstavnik Elektro
gospodarske skupnosti B i H i n iz
razi l navdušenje nad idejo, da se 
take igre organizirajo po posamez
nih strokah. Njegov predlog, da bi 
v bodoče take igre prirejali tudi v 
zveznem merilu, je takoj dobil 
precej pr is tašev. 

Po slavnostni otvoritvi iger so se 
pričela tekmovanja v atletiki. 

a G L U K NAJHITREJŠI N A 100 m 
Atletski del letošnjih iger se je 

pričel s tekom moških in ženskih 
ekip — čez drn i n strn. Med 18 mo
škimi ekipami na progi 1500 m je 
zmagala ekipa Elektro Ljubljana-
metto, na čelu z znanim dolgopro-
gašem Spacapanom. Drugi so bili 

Sežar.čani, tretji ekipa Elektro Go

rica, nato Eelektro Maribor-okoli-
ca, Celje itd. Novomeščanl niso 
startali. 

Pri starejših moških ekipah (tek
movalci nad 35 let) je zmagal ELES 
iz Ljubljane, pri ženskih ekipah 
pa Elektro Maribor-okolica pred 
Ljubi jano-mes to. 

V ostalih disciplinah so zmagali 
v glavnem favoriti. Gluk Je bil po 
pričakovanju najhitrejši na 100 m 
(11.0), Rančigaj (Kranj) in Bratina 
(Soške elektrarne) sta skupno 
zmagala v skoku v višino (170 cm), 
Slivnik (Žirovnica) je bil najboljši 
v skoku v daljino (592 cm) in Kra-
vanja (Soške elektrarne) v metu 
krogle (11,81 m). Najhitrejšo šta
feto 4x100 m je imelo Elektro Ma-
rlbor-okolica (47,6), v kateri, je na
stopil tudi Gluk. Njegova zasluga 
je, da je Elektro Maribor tudi v 
ekipnem tekmovanju zavzel naj
višje mesto s 5595 točkami, pred 
Soškimi elektrarnami (5374) in Hi
droelektrarno Medvode (4707 točk) 

Pri ženskah so bile najboljše teU* 
movalke iz Gorice, Ušajeva je ? 
8,2 zmagala na 60 m in v skoku v 
daljino (492 cm). Guštinova (Seža
na) je bila najboljša v skoku v 
višino (138 cm), kroglo pa je naj
dlje sunila Komeijeva (N. Gorica) 
V ekipni konkurenci so zmagah* 
tekmovalke Elcktra Gorica (402« 
točk) pred Elektro Sežana In Elek-
troprojektom iz Ljubljane. 

• 27 EKIP JE TEKMOVALO 
V ODBOJKI 

Zelo množično je bilo tekmova
nje v odbojki, k i se je odvijalo na 
štirih igriščih na Loki . Pr i moških 

je tekmovalo 21 ekip, ženskih ekip 
pa je nastopilo osem. Najboljši so 
bili odbojkarji Hidroelektrarne Vu-
zenica, drugi so bi l i Sežančani , 
tretja pa je bila ekipa Elektro Go
rice. Zelo solidno so se odrezal! 
odbojkarji iz Krškega, k i so bili 

Udeleženc i le tošnj ih iger E L E K T R O na n o v o m e š k e m stadionu »Bratstva in enotnost i« 

K r a t k e š p o r t n e n o v i c e 
•S Na manjšem sobotnem atlet

skem tekmovanju je Novomeščan 
Spilar zalučal kopje 61,25 m daleč. 
Spilar redno trenira in na trenin
gih dosega daljine okoli 65 metrov. 
Mogoče mu bo že v nedeljo uspelo 
Izboljšati lastni rekord Dolenjske v 
metu kopja, k i ga je letos posta
v i l v Zagrebu (63,35 m). 

t 22. in 23. juli ja bo v Ravnah 
na Koroškem letošnje pokalno pr
venstvo Slovenije v odbojki za 
članske ekipe. Novomeščanl se na 
tekmovanje pripravljajo, vendar 
ne tako kot prejšnja leta. Treni
rajo neredno ir. tudi prijateljskih 
tekem, k i bi j i h Izkoristili az v i -
gravanje ekipe, niso organizirali. 
Ne vemo, kje je vzrok sedanji ne
zainteresiranosti odbojkarjev za 
bližnja tekmovanja, drži pa, da 
letos niso organizirali v Novem 
mestu še niti eno srečanje s ka
kim kval i te tnejš im moštvom. 

* ' Pokalno prvenstvo LRS v od
bojki bo tudi izbirno tekmovanje 
za sestavo republ iške reprezentan
ce, k i se bo 25. juli ja v Sarajevu 
pomerila z reprezentanco B i H . 
Med kandidati za reprezentanco 
L R S so tudi nekateri Novomešča
n l , k i pa žal premalo trenirajo ln 
Imajo malo upanja, da j ih republi

ški kapetan uvrsti v Izbrano eki
po L R S . 

* Od 20. do 27. juli ja bo v Ko
čevju trening najboljših slovenskih 
atletov i n atletinj — metalcev, k i 
se pripravljajo za medrepubl išk i 
troboj Srbija—Hrvatska—Slovenija, 
k i bo 29 in 30. julija v Celju. Od 
Novomeščanov sta na trening po
vabljena Spilar in Penko, k i sta 
kandidata za republ i ško atletsko 
reprezentanco. Ostali kandidati so 
še Pot rč in Bavdek za skok v v i -

fino ter Hudetova za tek na 800 m. 
• Novomeški Partizan je pričel z 

rednimi taborjenji v poletnih me
secih. Lan i je okol i 50 članov ta
borilo v Robcu pri Labinu v Istri, 
letos pa bo taborjenje organizira
no v bližini Portoroža. Za tabore-
nje je med članstvom zelo veliko 
zanimanje, saj so pogoji zelo ugod
ni. Tabor bo lahko sprejel okoli 60 
pripadnikov d ruš tva . Taborenje bo 
od 1. do 14. avgusta, prijave pa 
sprejemajo do 16. julija. fm. 

HOKEJ NA TRAVI 
Pomurje : Posavje 2:1 

Direktor Elektro Novo mesto, 
tov. Pirnat otvarja VI. letne 

igre E L E K T R E 

četr t i , od ekip iz našega okraja pa 
so nastopili še odbojkarji iz Bre
stanice. 

Pri ženskah je tekmovalo 6 ekip. 
/magala jc ekipa Elektro Gorica 
pred Elektroprojektom in Elek
tro Sežana. 

Tudi tekmovanje v kegljanju, ki 
se je odvijalo na dvosteznem keg
ljišču pri Vrhovniku je zajelo nič 
manj kot 22 moških in t r i ženske 
ekipe. Zato je teklo vse tri dni. 
Najuspešnejši pri moških so bili 
kegljači iz Celja, ki so podrli 502 
keglja. Drugi so bi l i kegljači Elek
tro Gorice in tretji — Elektro Kranj . 
Novomeščani so bil i edini pred
stavnik novomeškega okraja, to
da uvrstili so se komaj na 18. me
sto s 336 podrtimi kefilji. V ženski 
konkurenci so bile najboljše Ce-
Ijanke pred Kranj čankami in keg-
ljačicami iz Slovenjega Gradca. 

Pri posameznikih (nastopilo jih 
je 148) je bil najboljši Celjan Ivo 
Kranjc z 206 keglji v tekmovanju 
3-krat 25 lučajev mešano. Drugi je 
bil Turk (Kranj), tretji pa Gre-
geli (Maribor). 

B V NAMIZNEM TENISU 32, 
V SAIIU PA 30 EKIP 

Tudi tekmovanja v namiznem te
nisu so bila zelo množična, saj je 
v obeh panogah skupno nastopilo 
B2 ekip. Namizni tenis so na os
mih mizah igrali v obeh novome
ških telovadnicah, šah pa v dvora
ni Vajenske šole. 

v ženski konkurenci je v namiz
nem tenisu nastopilo 9 ekip. Naj
boljše so bile teklovalke Termo
elektrarne Trbovlje, k i so v finalu 
premagale tako Elektro Koper 'ko t 
Elektro Slovenj Gradec s 3:1. Pred
stavnice našega okraja — Elektro 
Krško, so zasedle 5. mesto. 

Pri moških so bile posamezne 
tekme zelo zanimive in tudi kva-

Slovo od mladinske 
reprezentance 

Dnevi treninga slovenske mla
dinske nogometne reprezentance 
so hitro minevali i n že se je bližal 
dan odhoda. Odigrali so še po
slednjo tekmo v Novem mestu z 
domačim Borcem. Tud i v tej tek
mi so bi l i mladinci boljši ir; so 
premagali domačina z 8:2 (6:0) — 
Tekma je obetala izreden užitek, 
žal pa so igralci Borca popolnoma 
zatajili. 

Da bi mladincem ostala Dolenj
ska v čimlepšem spominu, so si 
ogledali tudi Partizanski Rog in 
Bazo 20. Vs i so bi l i na Rogu pr
vič; seznanili so se z zgodovinski
mi spomeniki iz N O B . Ko so se 
vračali , so si ogledali še kopali
ške naprave v Dolenjskih Topl i 
cah. M-

litetne. V finalu so mladi igralci 
Termoelektrarne Šoštanj priredili 
veliko presenečenje, saj so s 5:2 
premagali lanskega zmagovalca ln 
glavnega favorita — Elektroprojekt 
(LJubljana). Ekipe i z našega okraja 
so se uvrstile takole: T E Brestani
ca je bila druga v predtekmova-
nju, enako mesto pa je zasedla tu
di ekipa lz Krš-kega, tako da obe 
v k o n č n e m vrstnem redu delita 9. 
do 16. mesto. 

V šahu Je med 30 ekipami Igrala 
v tretji skupini tudi novomeška 
ekipa, ki sodi med močnejše . To
krat jI nI uspelo pri t i v polfir.ale 
kot lani . Morala se je zadovoljiti 
šele s 3. mestom v skupini , saj je 
izgubila z E L E S z 1:3, s Šoštanjem 
pa je igrala 2:2. Pravzaprav je ne
odločen rezultat s Šoštanjem uspeh, 
ker so ti v končni razvrstitvi za
sedli 3. mesto. Zmagala je ekipa 
Elektroprojekta iz Ljubljane pred 
šahisti iz Sežane in Šoštanja. E k i 
pi Elektro Krško i n T E Brestani
ca sta prav tako kot Novomeščanl 
izpadli v predtekmovanju. 

ELEKTROPROJEKT ZMAGAL 
TUDI V STRELJANJU 

Strelci, k i so se merili z z račno 
puško na novomeški tržnici, so 
tekmovali v ekipni i n ' posamični 
konkurenci. Med 33 ekipami je 
zmagala ekipa Elektroprojekta 
(Ljubljana) s 509 krogi pred E L E S 
in Eelektro Ljubljana-mesto. Novo
meški strelci so se prav dobro od
rezali, saj so bi l i osmi s 480 krogi, 
TE Brestanica je bila sedemindvaj
seta, Elektro Krško pa osemindvaj
seto. Med posamezniki je nepriča
kovano zmagala Judita Tiller (Elek
troprojekt) s 179 krogi, sledila pa 
sta j i Ivan Jagnje (Ljubljana-oko-
lica) in Zaletelj. 

Plavalci so se v soboto zvečer 
merili v malem odprtem bazenu v 
Šmarjeških Toplicah, k i ni najbolj 
primeren za plavalna tekmovanja. 
Med člani je na na 50 m prosto 
zmagal Niko Irt iz Trbovelj pred 
ing. Dularjem (ELES) in Zelen-
škom (Trbovlje), pr i ženskah pa 
Cizljeva iz Krškega pred Irtovo iz 
Trbovelj In Komeljevo iz Nove Go
rice. 

P r i s tarejš ih članih (nad 35 let) 
je zmagal Jože Jamnik (Ljubljana) 
pred ing. Mihorkom (ELES) in ing. 
Erklavcem (Ljubljana). 

•* 
Vsa tekmovanja so v redu pote

kala, tako da so bili tekmovalci v 
skoraj vseh panogah zadovoljni z 
izvedbo. Tekmovanja so vodili do
mači športni delavci in sodniki. -
Tudi drugače je treba pohvaliti 
prireditelja letošnjih Iger - Elek
tro Novo mesto, katerega člani so 
veliko žrtvovali, da je bilo celotno 
tekmovanje dobro izvedeno in da 
so se udeleženci iger zadovoljni 
vračali v svoje kraje. 

Fr. Mikec 

Letos je dobra letina 
Člani kolektiva Zadruž

nega kmetijskega posestva 
»Matija Gubec« v Leskov, 
cu upravičeno ponosno zre
jo na velike planjave na
sada. Drevesca hrušk in 
breskev se šibijo pod težo 
sadov. Tehničnega vodjo 
posestva ING. MARIJANA 
ZUPANA smo našli med 
nasadi, ko jih je ravnokar 
skrbno pregledoval. Zmoti
li smo ga sicer pri njego
vem vsakdanjem delu, ven
dar je še našel toliko časa, 
da inam je odgovoril na 
vprašanja. 

KAKO STE USPELI DO
SEČI TAKO RODNOST 

NASADOV? 

Ko smo zvedeli za pro
dor mraza, marsikatero* 
noč nismo zatisnili oči. 
Pred vsako tretjo sadike 
smo zakurili. Uspeli smo 
rešiti ves naš trud in pri

zadevanje, ki smo ga vlo. 
žili. Na površino enega 
hektara smo posipali 2500 
kg umetnih gnojil razen 
rednega zelenega gnojenja 
z grašico, inkarnatko in 
oljno repico. Napravili smo 
tudi vse za zaščito nasadov 
pred boleznimi in škodljiv
ci. 

KOLIKŠEN HEKTARSKI 
DONOS PRIČAKUJETE 

LETOS? 
Pri hruškah 30 do 40 

tisoč kg, pri breskvah pa 
20 do 25 tisoč kg na hektar. 
V prihodnji'" letih, ko 03-
do nasadi dosegli polno-
rodnost, bo hektarski lo-
nos znašal pri hruškah 60 
tisoč kg in breskvah 40 ti
soč kg. 

ALI SO REALNE MOŽ
NOSTI ZA NADALJNJI 

RAZVOJ VAŠEGA POSE
STVA? 

So. 'Skupna površina 
rodnih nasadov znaša se
daj 18 ha. Ze imamo za
sajenih 25 ha )iovih na
sadov breskev in hrušk, 
ki bodo začeli roditi v 
prihodnjih dveh do treh 
letih. V jeseni in spomladi 
bomo zasadili jablane ti 
breskve na 15 ha za to pri
pravljenega zemljišča Do 
konca 1965 bomo obnovili 
še nadaljnjih 40 ha. Tako 
bomo imeli zasajenih 700 
ha rodnih površin. 

Z razvejem posestva se 
že pojavlja vprašanje po 
zaposlitvi strokovne delov
ne sile. Trenutno imamo 7 
kvalificiranih delavcev, 
potrebovali bi jih pa 15. 
Naš program izobraževa
nja nudi idealno možnost 
vsem članom kolektiva, tli 
si pridobijo ustrezno zna. 
nje iz sadjarstva. Vemo, 
da je na vsakih 4 do 5 ha 
potreben kvalificiran de
lavec — sadjar, ki bo spo
soben opravljati vsa stro
kovna dela, i-ključno tudi 
strojna. Ker je pa to mogo
če izverti le ob volni me
hanizaciji, smo že izdelali 
program nabave strojev. 

DRAGC KASTELIC 

Saietova - prvakinja LRS v skiffu 
O veslačih, k i imajo letos precej 

manj tekmovanj kot lani , bolj ma
lo pišemo. To pa ne pomeni, da Je 
prt njih vse zamrlo. Nasprotno, 
letos so posadke vseh čolnov moč
no pomlajene, trenirajo pa več kot 
običajno. Kdor se je zadnje tedne 
mudil na L o k i . se je o tem lahko 
prepričal . 

P rv i pomembnejš i start v letoš
nji veslaški sezoni — na prvenstvu 
L R S na Bledu, je preteklo nedeljo 
prinesel mladim veslačem novo
meškega Partizana precejšnje 
uspehe. Poročevalec Poleta z Ble
da je zapisal, da je bilo prav tek
movanje v mladinskih kategorijah 
posebno kvalitetno, tu pa imata 

največ zaslug mladinski ekipi do
mačega kluba in novomeškega Par
tizana, k i sta od lani najbolj na
predovali. Tokrat so veslači iz No
vega mesta segali po najvišjih na
slovih in če ne bi prišlo do ne
predvidenih poškodb med vožnjo 
(lanska prvakinja Bahoričeva si je 
poškodovala nogo, Rifelj pa roko), 
bi bilo število prvih mest prav go
tovo večje. 

Vseeno pa smo lahko s startom 
mladih novomeških veslačev, k i so 
na Bled potovali pod vodstvom 
svojega trenerja Leona Beleta, ze
lo zadovoljni. V tekmovanju mla
dink v skiffu je Meta Saje osvo
jila naslov republiške prvakinje 

V nedeljo v Novem mestu: II. KOLO ZVEZNE 
ATLETSKE LIGE (B-program) 

Kot smo že poročali , sta se obe 
novomeški atletski ekipi — moška 
in ženska — po prvem kolu uvr
st i l i na prva mesta v republ i škem 
merilu. Čeprav je po zakl jučku 
šolskega leta nastal majhen pre
mor pr i treningih (najmartjivejši 
seveda niso prenehali trenirati), 
pr ičakujemo, da bosta obe ekipi 
v nedeljo, 16. jul i ja , dosegli še več 
točk kot v prvem kolu . To sklepa
mo iz tega, ker bosta ekipi na jbrž 
nastopili kompletni . V prvem kolu 
je bilo v obeh ekipah nekaj pra

znin, ki jih je bilo težko zamašiti: 
Ženska ekipa je nastopila brez Hu-
detove, moška pa prej Macedonija, 
Tratarja, Maznlka in še nekaterih. 

Po vsej verjetnosti bodo v nede-
ijo (prlčetek tekmovanja Je ob 9. 
uro) nastopile tudi črnomaljske at
letinje, ki so se naknadno prija
vile za tekmovanje v B progra
mu ,razen tega pa je najavljen 
tudi s u rt najboljših kočevskih at
letov ln atletinj, tako da bo ne
deljsko tekmovanje revija dolenj
ske atletike - neuradno prvenstvo 
Dolenjske. fm 

pred predstavnicama Branika (Ma
ribor) in Arga (Izola), v tekmova
nju mladincev v skiffu ie Rifelj 
kljub poškodbi zasedel tretje me
sto, double scull s tarejš ih mla
dincev Partizana pa je bil tre
tji za Branikom in Bledom. V 
tekmovanju starejših mladincev v 
skiifu je bi l Eržen (PNM) četrt i za 
dvema domačinoma in predstavni
kom ljubljanske Savice. 

Mladim veslačem Partizana, k i 
so se izkazali že na prvem večjem 
tekmovanju, želimo v prihodnje še 
več podobnih uspehov! 

OBVESTILO 
Novo ustanovljena združena 

organizacija OKRAJNA ZVE
ZA ZA TELESNO K U L T U 
RO, NOVO MESTO, ima svo
jo pisarno v novi stavbi n« 
stadionu »Bratstva in enotno
sti«. » 

Naš naslov: 
OKRAJNA ZVEZA ZA 

TELESNO KULTURO, 
NOVO MESTO, Novi sta
dion, poštni predal 65, te
lefon 17 a. 

Pred kra tk im sta sc na stadionu 
Partizana v Mursk i Soboti srečal i 
hokejski reprezentanci Pomurja in 
Posavja in odigrali prijateljsko tek
mo v hokeju na travi. Na to sreča
nje so prišli tudi predstavniki slo
venske hokejske zveze i n pohvalil i 
igro obeh moštev. 

Igralci s Senovega i n iz Celja, k i 
so sestavljali reprezentanco Zasav
ja, so takoj pričeli napadati ter so 
bi l i vseskozi boljše moštvo . Čeprav 
so imeli terensko p remoč , niso pr i -

16. Julija: brzopotezno prvenstvo 
• [-ta ve m maslu 

Poročali smo že, da bo 16. jul i ja 
brzopotezno prvenstvo LRS v No
vem meslu. Turnir sta razpisali Ša
hovska zveza Slovenije in Komis i 
ja za šah pri O Z T K Novo mesto v 
čast 20-letnice vstaje jugoslovan
skih narodov. 

N » prvenstvu, k i se bo pričelo v 
prostorih va jen i ške šole v No
vem m/^stu (II. nadstropje) ob 9.30, 
lahko sodelujejo č lani i n nečlani 
vseh kategorij, k i bodo razvrščeni 
v predtekmovanju na več skupin. 
Prvoplaslrani v skupinah bodo lah
ko igrali na glavnem turnirju, dru
goplasirani v dri'gem i td. Predtek-
movanje bo odigrano na znak gon
ga s tempom 5 sekund za potezo, 
glavni turnir z urami in tempom 
5 minut za partijo, ostali turnirji 
pa prav tako na znak tfonga. 

Prijave Udeležencev bo spreje
malo vodstvo tekmov.ir.ja 16. jul i ja 
(to 9.13. 

Nedeljski turnir ho prvi tovrstni 
turnir v tako vel ikem obsegiu v 
Sloveniji. Vabljeni so tudi nekateri 
šahist i iz I.R Hrvatske. Posebej so 
vabljeni mriinarodni mojstri Sto-
Jan PUC, ing. K U D E R E K in B E R -
T O K . - Prav bi bilo, tla bi se ša
histi novomeškega okraja udele
žili brzopoteznuga prvenstva L R S 

v čim večjem številu. Zato naj tsa 
šahovska druš tva in sekcije poš
ljejo vse svoje člane, k i žele igrati 
na tem turnirju, na katerem se 
bodo srečali tudi z mojstri, s šte
vi lnimi mojstrskimi kandidati itd. 
Naj bo turnir mogočna manifesta
cija šahistov v čast 20-letnice za
četka revolucije! 

šli do vodstva. Redki napadi Po-
murcev so bi l i nevarnejš i , zato so 
domačini kmalu vodili z 1:0. S tem 
rezultatom se je končal tudi prvi 
del igre. Tudi drugI polčas je pr l -
dar pa žoga nI našla poti v mrežo, 
kazal terensko premoč gostov, ven-
Domačlni so po levi zvezi rezultat 
še povečali na 2:0. K m a l u zatem 
so igralci Zasavja razliko sicer 
zmanjšali , kljub naporom, da bi 
izenačili, pa je ostal rezultat do 
konca tekme nespremenjen. — Tek
ma je bila vsekakor zanimiva, kar 
je zasluga tudi sodniške dvojice iz 
Zagreba, k i je s rečanje zelo dobro 
vodila. 

SENOVO : CELJE 2:1 
Na stadionu Partizana na Seno

vem sta se srečal i pred dnevi ho
kejski moštvi Celja in Senovega. 
Zasluženo so zmagali domačin i , k i 
so bi l i bolj borbeni, čeprav mora
mo poudariti, da so bi l i tudi gostje 
dobri. 

Gole za Senovo sta dala: Plantr.c 
in Agrež. za Celje pa leva zveza. 

A. F. 

Brigadirski pozdrav našim MDB 

Cizelj in Zupančičeva: okrajna mladinska 
prvaka v šahu 

»ZMRUŽMK0V« 
prvi jubilej 

Kegl j a ška sekcija -Zadružn ik -
(KZ Brežice) je te dni slavila ob
letnico obstoja. V počast i tev Jubi
leja so organizirali prijateljsko 
s rečanje s K K Razlag iz Brežic. -
Borbena partija se je končala z 
zmago - Z a d r u ž n i k a - z rezultatom 
301:300. Neka! podatkov pove, da 
dela Sekei'a ' i o Uspešno Doslej 
Je Imel« 13 ' 1 kiti srečant. 
zastala je „iv"u m<.-.-,to pa sindikal
ne mprvenstvu v Brežicah: dobro 
Je bilo organizirano nugradno tek
movanje za dan republike, redna 
vadba 17-čianskega kolektiva sek
cije pa dokazuje, da se bodo raz-
ffM M v dobre kegljače. -ek 

Pred kra tk im sta bila zakl jučena 
mladinska turnirja za naslov okraj
nega šahovskega prvaka za 1961. 
Turnirja sta pokazala, da imamo 
vrsto mladih nadarjenih igralcev, 
k i bodo ob dobrem strokovnem 
vodstvu in temeljitem študi ju ša
hovske igre lahko kmalu uspešno 
zamenjali s tarejše igralce. Zlasti 
je razveseljivo, da se mladinski šah 
lepo razvija v kraj ih izven Nove
ga mesta 

Na turnirju mladincev Je zmagal 
Franc C I Z E L J lz Vldma-Krškega, 
k i Je odl ično igra l že na član
skem okrajnem prvenstvu, kjer je 
zaostal samo. točko za zmagoval
cem. Cizelj je potrdil napovedi ve
čine, k i je v njem že pred začet
kom turnirja videla prvaka. Če
prav morda n i igral tako zanes
ljivo kot na č lanskem okrajnem 
turnirju, je bi l ves čas v vodstvu 
in Te njegova zmaga povsem za
služena. Osvojil je 7 točk. 

Drugo in tretje mesto delita s 6 
ln pol točkami Robert CEGLAR 
(Senovo) ln Janez K E B E R (Krmelj). 
Ceglarjevo mesto smo pričakoval i , 
saj se Je predtem izkazal že r.a 
članskem okrajnem prvenstvu s 6. 
mestom. K E B E R pa je presenetil 
vse ljubitelje šaha ne samo z v i 
sokim mestom, temveč tudi z zelo 
dobre Igro. 

Vsi trije bodo zastopali naš okraj 
na repub l i škem mladinskem prven
stvu, k i se bo pričelo v ponedeljek, 
17. jul i ja , v Ljubljani . 

Naslednja mesta so zasedli: 3,-8. 
ADAMIČ, HODNIK in SVETMCIC 

(vsi Novo mesto), K M E T E C (Seno
vo). PETRIC (Metlika) s 5 l n pol. 
9. P I C E K m l . (Novo mesto) 5, 10. 
D E R S T V E N S E K (Sevnica) 4 i td. 

P r i mladinkah je zmagala Jožica 
ZUPANČIČ z Otovca s 3 i n pol 
točkami , druga je Ivanka P A L C I C 
iz Rumanje vasi s 3 točkami , za
te mpa še Cvetka J A G O D I C lz Me
tlike z 2 in pol točkami. Mladinke 
so bile močno izenačene ter ne
izkušene. Prva bo Igrala na žen
skem prvenstvu LRS v Ljubljani. 

Slavko Sitar 

Prve dni Julija so v novomeški 
občini začele delati mladinske de
lovne brigade, k i j ih sestavljajo 
srednješolci , š tudent je i n taborni
k i . Kot vsako leto, se je tudi letos 
prijavilo precejšnje število mladin
cev ln mladink, kar je zelo raz
veseljivo, še posebno zato, ke r bo
do brigade marsikje hitreje dokon
čale določena dela kot b i j ih mor
da delavci, k i so vajeni težkih 
opravil. Vendar je pomen letošnjih 
mladinskih delovni akcij bistveno 
drugačen kot lar.i in v prejšnjih 
letih. Letos so v brigadi prvič u-
vedli brigadirsko samoupravljanje, 
kar bo nedvomno vplivalo na po
rast storilnosti. Predvsem pa bo
do mladinci i n mladinke imeli 
možnost spoznati se med seboj, 
videti Dolenjsko in njene kraje, o 
katerih so slišali v šoli, a l i pa so 
o njih samo bral i v knjigah i n ča
sopisih. Precej večji poudarek kot 
v prejšnj ih letih bo letos na ku l 
turnem brigadirskem življenju. -
Brigadirji bodo med seboj tekmo
vali in prirejali razne nastope kul
turne in zabavne vsebine. V pro
gramu imajo tudi polit ična in 
ldejno-vzgojna predavanja. Mesec 
dni n i veliko, a dovolj, da se ro
dijo nova prijateljstva, da briga
dir obogati svoje znanje z dolo-
čega področja in da se vrne kot 
ponosen mladinec med svoje to
variše. 

Julita bodo torej delale pravni
ška MDB »Toneta Tomšiča«, sred
nješolska študentska MDB »Jožeta 
Slaka — Silva«, mladinska tabor
niška brteada »Partizanski Rog« 
In MDB TVD »Partizana« lz Straže. 
2e zadnjega Junija je začela de
lati t aborn i ška brigada -Partizan
ski Rog«, ki Jo sestavljajo tabor
niki In drugi mladinci in je razde
ljena na tri čete. 70 brigadirjev ta
bornikov je prišlo Iz Krškega. Me
tlike, Sevnice. Črnomlja. Brežic tn 
Novega mesta. Najmanj je novo
meških tabornikov, ka r seveda nI 
pohvalno. Brigadirski tabor stoii v 
bližini KGP v Zalogu. Brigadirji 
pobirajo korenine ln izkopavajo 
panje na poseki. Ena skupina po
maga na polju, druga pa pr i izde
lavi opeke v prečer.ski opekarni. 
Brigadirjem kuhalo štiri dekleta 
Iz novomeške gospodinjske šole 
Doslej je bila najboliša 3. četa. v 
kateri so fantje TSS iz Vidma-
Kr*kega. Brigada ima urejeno pe
stro življenje. Prireja taborne og-
nie. kamor prideio tudi ljudje lz 
bližnjih krajev. Komandant briga
de je Franci Sali , člani š taba p a š o : 
Jože Perše , Maša Smid, V i l i Pavlic, 
Polonca Klemen&č; Janez Košir tn 
Rudi Prime. TabmMU ferd* <Ma3d 

do konca Julija. Zaslužek bodo na
menili za gradnjo taborniškega do
ma v Novem mestu. ' 

V p ravnišk i brigadi -Toneta 
Tomšiča« je 50 brigadirjev študen
tov prava na ljubljanski univerzi. 
Nastanila se je na Otočcu, gradila 
pa bo cesto z Otočca na Gumberk. 

P r i ureditvi 2užem,berka, k i se 
pripravlja na proslavo za dan vsta
je slovenskega ljudstva 22. juli ja, 
dela š tudentska srednješolska 
M D B - Jože ta Slaka-Silva«. V bri
gadi je 50 mladincev. Stanujejo v 
žežemberški šoli. Njihov koman
dant je Jože Skufca. 

K o sta bi l i obe brigadi formira
ni, so Ju obiskali predsednik ObLO 
v Novem mestu Ludvik Golob, 
podpredsednik ObLO Sergej Thor-
ževski in predsednik občinskega 
odbora S Z D L v Novem mestu To
ne Počrvina . Brigadi, v kateri je 
nekaj arabskih š tudentov, bosta 
delali do konca jul i ja . 

V soboto, 8. juli ja, Je bila for
mirana še M D B T V D »Part izan« iz 
Straže . Brigadirj i (dve četi) bodo v 
Vel ik i L o k i čistili gozd. Njihov ko
mandant je Rado Faleskini. Briga
da bo ostala na delovni akcij i en 
mesec. 

življenju v naselju, pa je žal pred
njačila tudi v lahkomiselnosti. Ne
kateri brigadirji so se kljub pre
povedi kopali v Moravi, izpodko-
pavali zemljo na trasi in se brez 
dovoljenja vozili s traktorji, iz če
sar je glavni štab MDB sklepal, da 
brigade ni mogoče proglasiti za 
udarno, čeprav so bili njeni uspehi 
sicer med največjimi na trasi. 

Zal tako niso dosegli priznanja, 
kot bi ga zaslužili. Kljub temu pa 
smo veseli uspeha novomeških bri
gadirjev, njihov prestopek pa naj 
bo opomin brigadirjem, ki so že 
ln ki bodo še šli na avtomobilsko 
cesto! sd 

MLADOST NA METLIŠKIH ULICAH 

POPRAVEK 
V članku »Pomlad v steklu 

in pločevini«, v katerem je 
kolektiv podjetja »BELSAD« v 
Črnomlju v zadnji številki na
šega lista opisal svoje proble
me, uspehe in načr te , se je pr i 
prelomu strani po pomotj za
mešalo med besedilo č lanka 
zadnjih 6 odstavkov, k i so se
stavni del nekega drugega 
članka. Čeprav je iz besedila 
repor taže v tovarni »BELSAD« 
v 3. stolpcu navedenega č lan
ka razvidno, da se članek o 
»BELSADU« tam zaključi, pro
simo kolektiv in bralce, da 
oprostijo nel jubi pomoti ti-
cfeanM. 

Na metliških ulicah vsak dan 
lahko opazujete smeh, pesem, vr
venje in radost. Za mesec dni se 
Je naselilo v gradu 53 mladih bri
gadirjev in brigadirk, študentov ln 
srednješolcev, vmes je celo nekaj 
abiturlentov osnovne šole. 

1. Julija ob 6. url zjutraj so za
peli prvi krampi in lopate. Mimo
idoči so z zanimanjem opazoval) 
začetek del brigade, nekateri pa so 
rahlo dvomili, da bi mogli mladi 
delati s takim poletom vseh šest 
ur v taki vročini. Toda brigadirji 
so vztrajali. Ze prvi dan so nare
dili precej in bili so na to ponosni. 
Mlade pesti, vajene svinčnika ta 
peresa, so se utrdile. Vsak dan do
segajo večje uspehe. 

Prt komandantu brigade Jožetu 
URIIU, študentu agronomije, smo 
se pozanimali, kako je z delom ln 
brigadnim življenjem. 

- Delo brigade v prvem tednu 
lahko samo pohvalim. Urejujemo v 
glavnem pločnike in njihovo oko
lico ter parke. S tem je veliko de
la, toda upam, da bo delo potekalo 
nemoteno in da bomo postavljeno 
nalogo v celoti opravili. Z asfalti
ranjem pločnikov ta ureditvijo na
sadov bo Metlika veliko pridobila. 

Kako poteka življenje v brigadi'; 
- Razmeroma dobro. Pripravljen 

Imamo program kulturno prosvet
nega in špor tnega življenja. Danes 
popoldne nam bo predaval prof. 
Jože D U L A R o zgodovini Metlike 
ta njenih znamenitostih; po preda
vanju s i bomo ogledali Met l iko ln 
muzej. Obiskati nameravamo še to
varni »Beti« l n »Novoteks« ter 
vinsko klet. Spoznali se bomo z 
družben im planom met l iške obči
ne. Ob koncu brigade namerava
mo prirediti kul turni program. Or
ganizirali bomo več špor tn ih te
kem. Poskrbeli smo tudi za teh
nično vzgojo. Ljudska tehnika bo 
v prihodnjem tednu organizirala 
tečaj za mopediste. Notranje br i-
gadno življenje je vsebinsko bo
gato. 

Kaj pa prostori? 
- Stanujemo v gradu. Prostorov 

je dovolj im so dobro urejeni. Ka 
kih posebnih težav s tem nimamo. 

Kdo vam pomaga pri delu? 
- Pripravljalni š tab je dobro or

ganiziral priprave. Pomoči nam 
nihče ne oreka. Za naše probleme 
6e zanimajo prav vse d ružbene po
litične organizacije, kakor tudi ob
činski l judski odbor. 3. 

XV. novomeška MDB je bila pred najvišji* 
priznanjem 

Prejšnji teden se Je vrnila z av
tomobilske ceste XV. novomeška 
MDB »Vinka Simončiča-Gašperja«, 
ki je v dveh mesecih dela na tra
si dosegla izreden uspeh. Tako kot 
VI. novomeška MDB »Katje Ru-
pena,«, ki J« sred drema letoma 
osvojSs prehodno zssUma gja*n«-

ga štaba, Je tudi XV. novomeška 
v maju požela to priznanje. A ne 
samo to, brigadirji so bili celo 
pred najvišjim priznanjem, saj je 
bila XV. novomeška daleč najbolj
ša v Grdelieki klisuri. Ce je že 
prednjačila v preseganju norme, 
kvalitetnem d«hi, dobro urejenem 

Komandant brigade je bil Vlado 
Deržič , zraven njega pa stoji 
najmlajš i brigadir XV. novo
m e š k e MDB kurir Jože Marja-

novie 

N A S O B I S K 
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Žužemberk pred praznikom 
N a veliko proslavo na Cvib-

Iju pr i Žužemberku, kjer bo
do 22. ju l i ja c t lkr i l i spomenik 
padlim borcem in ž r tvam fa
šističnega nasilja, se Žužem
berk skrbno pripravlja. Pre
bivalci levega brega belijo h i -
i e in poslopja, poseben od
bor pa se pripravlja na okra-
»itev Žužemberka . Asfal t i ra
nje ceste okoli Žužemberka je 
nekoliko zastalo, kar l judi 
precej skrbi. P r i urejevanju 
naselja bo veliko pomagala 

Topfsške novice 
• Turist ična sezona pr i 

vablja v Dolenjske Toplice 
vedno več izletnikov. Ljudje 
si radi ogledujejo partizansk' 
muzej, iz Dolenjskih Toplic 
pa hodijo na izlete na Rog. 
Bazeni so vsak dan polni ko
palcev, zlasti pa ob nedeljah. . 

• Pretekli ponedeljek je 
prišlo v Dolenjske Toplice 60 
pionirjev iz vseh republik. V 
ta namen je spet oživel tabor 
Sutjeska, k i so ga popravili . 
Pionir j i so se kmalu vživeli v 
novo okolje. Ob večerih p r i 
rejajo taborne ognje s kultur
nimi prireditvami. Obiskujejo 
j ih topliški pionirji in cici
bani. D. G. 

S Razen pionirjev .k i so prisil v 
Dolenjske Toplice v tabor Sutje-
Ika, so pred kratkim dospeli v to-
pliško dolino tudi koprski dijaki . 
T i bodo ostali v Dolenjskih Topli
cah tri tedne, medtem pa bodo ob
iskali več znanih partizanskih 
krajev. 

B 20 kandidatov je v nedeljo, 
9. juli ja, v Dol. Toplicah oprav
ljalo šoferski izpit. Razen enega so 
na zaključku tečaja pri topl iškem 
Avto-moto druš tvu skoraj vsi kan
didati dobro odgovarjali na izpitih. 

II. MDB »Jožeia Slaka-Silva«, 
ki je že pričela delati. 

UPOKOJENCI NA DVORU 
BOLJ AKTIVNI 
KOT MLADINA 

V nedeljo, 2. julija, je va
ški odbor ZB na Dvoru orga
niziral prostovoljno delo. Ure
jevali so prostor, kjer bo po
stavljen spomenik padlim 
borcem. Čeprav je mladine na 
Dvoru štirikrat več kot upo
kojencev, je bilo na delu ne
primerno več starih ljudi. 

SE V ŠTIRIH VASEH JE 
ZASVETILA ELEKTRIKA 
V nedeljo, 2. julija, so imeli 

v Križih pri Žužemberku dol
go pričakovano slavnost: za
ključek elektrifikacije za vasi 

Vrhovo, Dol. in Gor. Križ ter 
Vrh. Na zaključek so prišli 
tudi izvajalci del in zastopni
ki ObLO. 

LANI 1100 K G V DVEH 
KOŠNJAH, LETOS PA 

V PRVI 3200 K G 

Kmetijska zadruga v Žu
žemberku je letos večino tra-
višč in deteljlšč dobro pogno
jila, zato uspeh nI izostal. V 
sadovnjaku v Budganji vasi 
so v letošnji prvi košnji na 
hektaru pospravili 3200 kg se
na, medtem ko sta dali lani 
dve košnji na isti površini le 
1100 kg sena. Ker bosta še dve 
košnji, računajo, da bo letoš
nji pridelek sena v primerja
vi z lanskim letom petkrat 
večji. M. S. 

TriiSki gasilci 
za dan vstaje 

V nedeljo so na svoji seji 
sklenili , da bodo v počasti tev 
20-letnice vstaje slovenskega 
ljudstva pr ip rav i l i gasilsko 
prireditev. Slavje bo Uljčni-
ku, v nedeljo 16. jul i ja , s p r i -
četkom ob 14. ur i . Sledi l bo 
nagovor V spomin vstaje, mo
kra vaja desetine in krajši za
bavni spored. Po prireditvi bo 
zabava, na katero vas gasilci 
vljudno vabijo. 

Pomembna pridobitev za ce
sto Tržišče-Malkovec-Telče 

Ze dalj časa teko dela na 
strmi in vijugasti cesti Trž i 
šče—Telče. V Tržišču so odstra
nil i ostre ovinke, vdelal i od
vodne jarke po novem, zelo do
brem načinu. Zlasti bo lepo 
urejen ovinek nad vasjo, kjer 
bo poslej vožnja mnogo var
nejša. Tudi vaščani bodo nekaj 
pripomogli s prostovoljnim de
lom. L . Z. 

Praznična Kostanjevica 
• Kostanjevica na K r k i , 

kjer se je v prvih jul i jskih 
"dneh začel mednarodni simpo
zij kiparjev, je v zadnjem ča
su dobila precej praznično po
dobo. V naselju je napeljana 
nova javna razsvetljava, pri 
gradu gradijo transformator
sko postajo, ljudje pa so oči
stili prostore pred svojimi sta
novanji in si zadali nalogo, 

d a to store vsaj enkrat v te
dnu. Ljudje si tudi prizade
vajo, da bi č imprej dobili do
ber vodovod. V ta namen so 
zbrali okrog 40 tisoč dinarjev 
samoprispevkov in skopali 
čez 200 m vodovodnega jarka. 
Za zdaj imata vodovod šola in 
novo gostišče. 

• Že pred koncem šolske
ga leta so v Kostanjevici pri
čeli urejevati šolske prostore. 
Hodnike so prebelili. kasneje 
pa so preuredili galerijo in 
smotrneje razporedili dela 
znanih slovenskih slikarjev 
Jakca, Stiplovška, Lamuta. 
Borčiča, Kuglerja, Globočni-
ka, Erbežnika, Valvasorja, 
Didka, Perka in drugih. Novi 
razpored slik l ikovnih umet 
nikov bo dal prerez slikar
stva skozi desetletja. Šolske 
sobe so pomagali čistiti učen
ci , ki so pomagali tudi pri 
ureditvi razstav*. 

Prerez slikarstva skozi de
setletji je posvečen medna

rodnemu simpoziju kiparjev 
v Kostanjevici. 

• V začetku julija so K o -
stanjeyčani sprejeli; nove go
ste— kiparje, k i sodelujejo na 
simpoziju. Medtem ko nekate
re umetnike še pričakujejo, so 
se že spoznali z drugimi, Iti so 
dopotovali iz prijateljskih dr
žav — Indije, Izraela itd. 
Ljudje se zelo zanimajo za 
njihovo delo in se nemalokrat 
ustavljajo na dvorišču kosta-
njeviškega gradu, kjer bodo 
umetniki delali in so že p r i 
pravljeni težki hrastovi hlodi, 
k i bodo do konca avgusta pod 
rokami umetnikov dobili po
vsem drugo podobo. 

Simpozij v Kostanjevici bo 
nedvomno tudi tur is t ična za
nimivost, o čemer je tu r i s t ič 
na sekcija pr i S Z D L že raz
pravljala. Ob tej pri ložnost! 
so pojasnili prebivalstvu, da 
je turizem gospodarska pano
ga in da je treba zlasti v času 
simpozija paziti, da bo Kosta
njevica goste in tujce spreje
mala res tako, kot se spodobi 
kraju, k i je tur i s t ično pr iv la 
čen. 

Del zemljiške knjige ostane 
v Metliki 

st studijska knjižnica .MIKAVA 
J A R C A bo Jutri odprla razstavo o 
letošnjih Trdinovih nagrajencih: 
razstavljena bodo dela in fotogra
fije o delu in življenju letošnjih 
nagrajencev. 

D Vozni red na avtobusni po
staji pri hotelu Metropol smo leta 
1933 pozdravili kot prijetno in ko
ristno novost, zdaj pa je že močno 
zarjavel in tudi otroci večkrat kar 
po svoje prestavljajo odhode In 
prihode avtobusov . . . Popotnik 
mu ne more več zaupati, v Poto
valnem uradu so nam povedali:, 
nov vozni red je že dlje časa na
ročen v tovarni SATURNUS v LJu
bljani. Veljal bo 200.000 dinarjev, 
stal pa bo v zasteklenem alumini
jastem okvirju. Zvedeli smo tudi. 
da bi moral biti izdelan že pred 
sezono, vendar upajo, da ga bodo 
vendarle kmalu dobili . Sredstva so 
prispevala podjetja za avtobusni 
promet. 

BI Dve novi avtobusni progi, k i 
obratujeta vsakih 10 dni . je uvedlo 
Podjetje za avtobusni ir. tovorni 
promet G O R J A N C I . Vsakih 10 dni 
odpi'lje en avtobus delavce novo
m e š k i h , kolektivov v Novi grad. 
kjer je več počitniških domov, 
drugi pa delavca brežiških kolekti
vov v Savudrijo, kjer so počitniški 
domovi kolektivov iz brežiške ob
čine. Vsem je močno ustreženo, 
saj so -dopustn lk l« rešeni odveč
nega ln tako neprijetnega prekla

danji piiljage iz avtobusa na av
tobus, predvsem pa še bolj nelju
bega čakanja in drena. 

• Tatvine na mestnem pokopali
šču so zadnje čase spet pogostr.ejše. 
Zgodi se, da neznani zl ikovci ukra
dejo z grobov vaze s cvetjem vred, 
al i pa tudi samo šopke rož. V pre
teklem tednu so z groba, k i ga 
svojci negujejo z vso ljubeznijo 
ukradli med 7. in 12. uro novo va
zo z cvetjem, spet z drugega gro
ba pa velik šopek gladiol. Tako 
nekulturno početje bi bilo treba 
v kali zatreti, storilce pa primerno 
kaznovati. - Žalostno podobo zane
marjenosti pa kaže večji del poko
pališča v Smihelu. Do kolen viso
ka trava pokriva večino gr6bov, 
za katere svojci ne skrbe al i pa 
j ih r.i tukaj. Včasih Je bilo tudi 
to pokopališče vse d rugače oskr
bovano, zdaj pa daje žalostno po
dobo zapuščenost i . 

• Gibanje prebivalstva: Rodile 
so: Angela Peker s Trdinove 3 — 
desllco. Marija Luzar s Ceste ko
mandanta' Staneta 6 - dečka, K r i 
sta Frontar lz Šolske 13 - dečka . 

Umrl i so: Terezija Zupančič, go
spodinja s Kurirske poti 14, stara 
6.1 let; Adolf Grom, upokojenec s 
Prešernovega trga 14, star 94 let; 
Matevž Vovk. upokojenec s Sml-
helske 9, star 79 let; Josiplna Po-
vše, gospodinja lz Kastelčeve t, 
stara 70 let; Uršula Sesek, gospo
dinja 6 Cankarjeve 8. stara 82 let. 

S 1. julijem sta se okrajno 
sodišče in zemljiška knjiga iz 
Metlike preselila v Črnomelj, 
kjer so končno uredili potrebne 
prostore za delo sodišča. Odslej 
bo sodišče Imelo enkrat na te
den uradne dneve v Metliki in 
dajalo pravno pomoč prebival, 
tega okoliša. Del zemljiške knji
ge za domače področje bo še 
nadalje ostal v Metliki in bo 
imel uradne dneve večkrat. 

Proslave dneva borca v Čr
nomlju se je tudi iz metliške 
občine udeležilo veliko ljudi. 
Največ jih je prišlo z vlaki in 
motornimi vozili. V celoti se je 

udeležila osrednje proslave v 
Črnomlju II. M D B »Belokranj
ski heroji« lz Metlike. 

V polethih mesecih se je po
večalo zanimanje za šport. Z a 
to je metliška mladina organi
zirala srečanje s športniki iz 
Ozlja. Prihodnjo nedeljo se bo
do pomerili v Metl iki v nogo
metu, odbojki in rokometu. S 
tem bodo športniki vrnili obisk 
Metllčanom. 

Zelo živahna je kopalna sezo
na na Kolpi. Kolpa je zelo topla 
reka, saj so pred dnevi izmerili 
celo 26 stopinj Celzija. Vsak 
dan je več kopalcev; poleg do
mačinov prihajajo tudi ostali. 

šport v taborniški brigadi 

0 požaru v Družinski vasi in predolgem alarmu 
v Novem mestu 

V nedeljo. 2. julija, ob enih zjutraj so zatulile alarmne sirene in 
naznanile, da nekje gori. Desetina gasilcev novomeškega gasilskega 
društva je bila v nekaj minutah v orodjarni in ob 1.10 so že zdrveli 
z v :n priborom na požar i ' čc v Družinsko vas, kjer Je gorela stano
vanjska hiša, last Ane Gregorčič. Lastnica sama ni stanovala v tej 
hiši, pa( pa najemnik Alojzi j Migole. Ko so gasilci v slabili 26 minu
tah prihiteli na požarišče, je bila že vsa hiša v ognju in nI bilo od 
nje mogoče reši ' i ničesar. Najemnik Migole se je komaj sam reHI, 
otl svoje opreme pa mu je nekdo rešil le dvoje koles, sam pa škornje 
ln dežnik. Novomeški gasilci, k i so bil i na požarl$ču sami (čeravno 
Ji' v bližini gasilsko društvo Bela cerkev) so ogenj kmalu zadušili, 
prvenstveno pa obvarovali sosedna poslopja. Ljudje, ki se jih je 
precej nabralo okoli požari , ia , so čisto neprizadeto opazovali požar 
ln trud gasilcev. Nihče se niti zga lil nI, da bi kaj pomagal... 

Kako j i ' Ogelij nastal, še nI točno ugotovljeno: kaže pa, da je bilo 
žarišče v k rušn i peči. . 

Čudimo se, da na ta požar nI. prišlo nobeno drugo gasilsko dru
štvo, zlasti ne llela cerkev kot najbližji'. A l i je to samo slučaj? Mor
da je tr.'ba zadevo pripisali na račun nedelavnosti tega druš tva , ki ga 
hočejo imeti nekateri ljudje stare miselnosti in starih munlr nekako 
v zakupu, s čemer preprečujejo delo mladih? Po občnem zboru dru
štva, k i je bil v letošnjih zgodnjih pomladanskih mesecih, stari odbor 
i e n i poskrbel za primopredajo novemu nrlhnni niti V strokovnem,' 
administrativnem ln v f inančnem ozlru! 

Ala rm, k i Je bil dan za ta požar, Je trajal mnogo dni) kot J* to 
predpisano (predpis) 3 minute, to noč pa so tulil« sirene skoro SO 
minut in prebudile malone vse mesto. Ljudje so se razburjeno spra
ševali kaj se je zgodilo. >ovedati motamo, da je nastala ob sprožitvi 
•Iren okvara, k i je ni bilo m t g o č c popraviti brez strokovnjaka. Sele 
to ie bila okvara popravljena ,so sirene utihnile. 

Taborniška mladinska delovna 
brigada Je proslavila dan borca ta
ko, da je priredila špor tno tekmo
vanje. Brigadirji so se pomerili v 
krosu, malem nogometu, plavanju 
ln šahu. 

Rezultati krosa na 500 metrov: 
molki: i. G*ber (N. m.), 3. Zlbert 

(Krško), J. zorko (Krško) i td.; 
ženske: i . Heferle (N. m.), 2. 

Spec (N. m.) itd. 
Priredil i smo brzopotezni šahov

ski turnir, k i se ga je udeležilo 10 
brigadirjev. V boju za prvo mesti. 
Je zmagal Jože Turk (N. m.), z le
po igto Si je najmlajši udeležer.ei 
turnirja Zorko priboril drugo me
sto. Zelo dobro sta Igrali brigadir-
ki Božlčeva ln Gattajcva, k i sta 
prisi l i l i k predaji marsikateirga 
brigadirja. Turnir bi bil veliko bol 
zanimiv, če ne bi Slančeva, Primi 
In Jeršlč oddajali točk brez borbe. 
Zlasti Slančeva Je razočarala , saj 
Jo poznamo kot dobro šahis tko. 

Vrstni red: 1. J o t « Turk (N. m.) 
7 in pol točke, 2. Zorko (Krško) 7 
3. Zlžek (Krško) 5 in pol, 4. Gatla 
(Brežice) 3. 5. Božič (N. m.) 5. 8. 
Merslavlč (Brežice) 4 in pol točke 
i td . 

Tekmovanje v malem nogometu 
smo izvedli med četami. Prvo me
sto Je zasedla tretja četa, k i Je v 
dveh igrah nnsula v nasprotnikovo 
mrežo 1! golov, prejela pa Je samo 
enega. Zmagovalci • so: Turk. Ada
mič, Zibert. Žižek, Zorko ln Gaber. 
Po končanem tekmovanju smo *e 
pomerili se z moš tvom bosanskih 
.deiavesv, ki delajo v Sloveniji. -
Najprej 4o vodil i gostje, k i So v 
13 minuti, prvega .polčasa dali prvi 
gol (strelec ilasan Begovlč), Igra. je 
bila živahna, vendar gola r.lsmo 
mogli doseči . Sele v 13. minuti dru
gega polčasa Je trojka Zlbert, Ada
mič ln TPurtf ztetpo kombinacijo u> 

enačila rezultat. Kmalu nato so 
Isti igralci dosegli drugi gol. Re
zultat se do konca ni spremenil in 
smo zmagali z 2:1. 

V plavalnem tekmovanju Je zma
gal Turk pred Markljem (v eravv-
l u » -

Brigadirji MTDB 

V TEM TEDNU VAS ZANIMA 

Četrtek, 13. ju l . - Dan vstaje Cr g. 
Petek. 14. Julija - Franc 
Sobota, 13. Julija - Vladimir 
Nedelja, 16. julija - Dan tank. 
Ponedeljek, 17 .julija - Aleš 
Torek, 18. julija - Miroslav 
Sreda, 19. jul i ja — Vincenc 

Č E S T I T K I 
Veterinarju Leonu Klemencu iz 

Črnomlja, doktorju znanosti, česti
tamo za končano specializacijo in 
uspešno branjeno disertacijo. P r i 
jatelji. 

Jožetu Kavšku z Broda pri No
vem mestu Iskreno čestita za 19-
lctnico življenjskega jubileja i n 
mu kliče še na mnoga leta prija
telj Zvonko. 

Z A H V A L A . Franc Slapničar iz 
Dol . S t raže se iskreno zahvaljujem 
interremu osebju novomeš-ke bol
nišnice, posebno zahvalo pa sem 
dolžan vsem zdravnikom, k i so mi 
rešili življenje. 

Z A H V A L A 
Ob nepričakovani in težki izgubi 

naše drage mame 
F R A C I S K E Z O R A N 

se iskreno zahvaljujemo vsem, k i 
so Ji v zadnjih trenutkih življenja 
lajšali bolečine .darovali cvetje ..in 
vence ter jo spremili n.a njeni zad
nji poti. Posebno zahvalo smo dol
žni Občinskemu odboru Z B , kolek
tivu uprave ObLO Novo mesto i n 
članom ZB Gaborje za velikodušno 
pomoč in razumevanje. 

Globoko žalujoči mož, sinova in 
hčerke . 

Črnomel j : H . ln IG. ju l i ja : slo
venski i i l m -Ples v dež ju - ; 18. in 
19. ju l i ja : sovjetski barvni film 
-Ivan Grozn i - . H . del. 

Met l ika : iS. t:i Hi. j u l i j ' : ameri
ški barvni fi lm »Cajnica- , 19. ju 
l i ja : angleški barvni film -Tatovi 
draguljev«-, 

Kostanjevica na K r k i : 16. Julija: 
italijanski barvni fi lm »Senso«, 
19. ju l i ja : angleški fi lm -Hamlet- . 

Novo mesto - K r k a « : 14. do 17. 
julija :ncinški barvni film -Kra l j 
čardaša«, od 18. Uo 20. jul i ja : sovj. 
film - P r v i dan miru« . 

Semič: IG. ju l i ja : francoski barv. 
Ujm »Sakramcnska frkl ja- . 

Trebnje na Dol . : 15. in 16. Julija: 
italijanski film -Pekel v mestu-. 
Predstav« v soboto ob 20. uri in v 
nedeljo ob 14, 16 in 18.30. 19. ju l i ja : 
amer. barvni fi lm -Dvanajst Jez
nih mož«. Predstuva v sredo ob 20. 
uri. 

P R O D A M v Mokronogu majhno 
posestvece, r.JIvo, travnik, hišo. 
hlev in vrt. Primerna cena: 580 
tisoč dinarjev. Naslov v upravi 
lista. 

Sl 'AI .NICO in kuhinjsko kredenco 
ugodno proda Silva Muren, Novo 
mesto, Ulica talcev 4a. 

H L A D I L N I K - 120 1, radio U K V in 
harmoniko prodam. — Naslov v 
upravi lista (735-61). 

P R O D A M skoraj r.ov Štedilnik 
znamke -Plamen 54- s pokriva
lom po zelo ugodni ceni. Stane 
Rozman, Novo mesto. Partizan
ska 23. mlin Trpine. 

P R O D A M otroško posteljico, otro
ški športni voziček in veliko ko
palno bunjo. Novo mesto, Krista
nova 5. 

K U H I N J S K O POMPI .ETN OPOHI-
STVO, kopalno kad ir. umivalnik, 
vse v najboljšem stanju, pro
dam. — Naslov v upravi lista 
(728-61). 

K L A V I R z jekleno konstrukcijo, 
dobro ohranjen, kratek, prodam. 
Naslov v upravi lista (728-61). 

P R O D A M naravne bele mlinske 
kamne od 50 do 93 cm premera. 
Franc Novak, Hrastje 8. .Šenčur 
pri Kranju . 

GOSPODINJSKO POMOČNICO, ve
ščo vseh del, sprejmemo takoj. 

Pismene ©or.udbe je poslati na 
naslov: Jože L . .... •:. gostilna, 
Kokrica 108, p. Kranj . 

S P R E J M E M dva pečarska pomoč
nika za delo v delavnici, ter ene
ga," da bi se priučil . - Samsko 
stanovanje priskrbljeno. Janez 
Erce, Kranj , Cesta 1. maja 65. 

D I M N I K A R S K E G A vajenca sprej
me Alojz Hodnik, Novo mesto. 
Osikrba zagotovljena. 

F A N T A , vajenega konj in k m e č k e 
ga de:a. sprejmem takoj. Janko 
Cirman.. Medno, p. Sentvid-LJub-
ljana. 

MOŠKEGA, starega n.sd 20 let, za 
nabavo :n kurlnike p«;!e za Dom 
na Krvavcu sprememo v stalno 
službo: Plani-^ko druš tvo, Kranj . 

M E L B R O S I N , preparat cvetnega 
prahu in maUčnega mlečka (Ge-
lee Rovale), garantirano znan
stveno stabiliziran, proizvod Mel -
brocoop (Zavod za čebelarstvo, , 
Kalnik) dobite v vseh lekarnah. 
Lekarne, k i preparata še nima
jo, naj ga nabavijo pri »Kemo-
farmaciji«. 

P R O D A M skoraj nov avto znam
ke -Fiat 600-. Naslov v upravi 
lista (347-61). 

IMAMO N A ZALOGI zidno opeko. 
Opekarna Prečna — p. Novo me-

CiELf.E H O Y A L E - matični mleček, 
garantirano znanstveno stabilizi
ran proizvod Zavoda za čebelar

stvo, dobite v vseh lekarnah. Le
karne, k i preparata še nimajo; noj 

ga. nabavijo pri -KomofaimacijJ« 
v Ljubljani. 

ROČNO URO sem Izgub:'. 8 julija 
od gostilne Campa v Vel . Bučni 
vasi do Novega mesta. Najditelja 
prosim, da jo proti nagradi vrne 
upravi lista. 

D V O S T A N O V A N J S K O HIŠO z loka
lom, primernim za trgovino ali 
obrt, prodam v Loki pri Novem 
mestu. Stanovanje vseljlvo. Po
nudbe pod - L o k a pri Zidanem 
mostu- sprejema oglasni odde
lek Dolenjskega lista (730-61). 

P R O D A M gospodarsko poslopje, in 
malo posestvo v bližini Bele cer
kve. Naslov v upravi lista (739-61). 

UGODNO P R O D A M stanovanjsko 
hi?o z 9 prostori v Domžalah, 
primerno za večjo obrt. Gabrič. 
Domžale, Rodica 3. 

UGODNO P R O D A M hišo s sadnim 
vrtom, takoj vseljlvo. pri avto
busni postaji Naslov v upravi l i 
sta (736-61). 

I VSELJIVO HIŠO z vrtom v bližini 
t Ljubljane proda Anton Marolt. 
I Dobrur.je 86. 

NOVO MESTO 
V času od 27. junija do 10. Julija 

Je bilo rojenih 38 dečkov in 30 de
kl ic . 

Poročili «o se: Ar.ton Zoran, de
lavec lz Harinje vasi, in Ban Ce
cilija, hči kmeta z Zajčjega vrha. 
Vincenc Rodlč, us lužbenec iz Žab
je vasi, ln Marija K i r n , uslužben
ka iz Malega Slatnika. Stevan So
vič, oficir lz Brfitna, in Ladislava 
Ivanetič, učiteljica iz Skembljevca. 

Umrl i so: Anton Stiniac, delavec 
lz P redgrađa , star 56 let; Cerovec 
Matija, upokojenec lz 2nbje vasi, 
star 82 let; Leopoldina Dular, go
spodinja Iz Jurke vasi. stara 46 let; 
Marija Gričar, gospodinja, iz Loč
ne, stara 67 let. 

S E V N I C A 
V Juniju so bil i rojeni 3 dečki in 

trt deklice. 
Poročili so se: Sllvan Jurkovič , 

delavec z Zigarskcga vrha, in Ro-
Ziillja Krušič, delavka iz Lončar
jevega dola. Anton Ccšck, poljede
lec, in Štefka Kantužar , delavka, 
oba lz Družanja. Karel Petan, po
sestnik iz Brezja, in Frančiška Sio-
kan, poseslnica iz Selc pri Blanci . 
Franc Baumkirher, delavec lz Str-
žišča, ln Ana Teraž, poljedelka iz 
Podvrha. 

Umrla sta: Ivan Jazbec, otrok iz 
Podgorja, star 17 dn i ; Janez Omer-
zu, kmet lz Blance, star 76 let. 

M E T L I K A 
Rojstev In porok v mesecu Juniju 

ni bilo., 
Umrl Je Anton Vouk, posestnik 

lz Radoš-, star 39 let. 

Pretekla dva tedna so v novome
ški porodnišnici rodile: Ana Gra-
car tz Sevnice — deklico, Jožefa 

• Krjavtc iz Trstenika — dečka , Ma
rija Kotite lz Lopate - deklico, Ma
rija''Kap.T lz Prelcsja — dečka , Ma
rija Hanzelj iz. Metlike — dečka, 
1'epca Stubier iz Malih Lešč - deč
ka. Milka Hren iz Sadinje vasi -
deklico. Francka Starič iz Klhpov-
ca — deklico, Katica Segina iz 
Cerkvišča - dečka, Angela Avsec 
z Dolža - dečka , Vida Rajer iz 
Jordan kala — dečka, Ana Trlep iz 
Gor. Sele - dečka . Stanka Kadunc 
Iz LJubljane — deklico, Ana Petro-
šič lz Karanja - deklico, Ana Zu
pančič iz Sred. Graevja — deklico, 
Marija Moravec Iz Učakovcev — 
deklk'o, Anica Stare iz Črnomlja — 
deklico, Štefka Krese iz Dobrave 
- dečka , Joži M Bukovec is Treb
njega — deklico, Anica Sehauer lz 
Suhorja pri Met l iki - deklico, 
Stanka Keržan iz Metlike - dečka . 

Angelca Fortun lz Damlja — deč
ka, Antonija Kladnlk Iz Mokronoga 
- dečka Pcpca Sašek iz Dol. Su-
hadola — dečka . Kar l lna Bojane iz 
Žabje vasi — deklico. Marica P ih-
ner iz Pravuline - deklico, Ivanka 
Slmončič lz Vratnega — dečka . 

Emilija Slak iz BMke vasi - de
klico. Jožica Jeraj iz Dolenje vasi 
- dečka, Boža Drganc iz Cešče va
si — 'dekl ico, Alojzija Skušek iz 
Jeperjeka - deklico. Marija Vohar 
iz Dol. Toplic - dečka, Štefka P i -
kovnik iz Tržiča - dečka, Mi lka 
Zore iz Bogneče vasi — dečka. K r i 
stina Muhič iz Ccšnjic — dečka, 
Draga Zupančič iz Vavpče vari — 
deklico, Zofka Mesojedec iz Raz
drtega — deklico. Marija Debe A' iz 
Klenovika — dečka, Jožefa Marolt 
Iz Stranske vasi - dečka, Fr##e-
ka Potočnik iz Stranske va«l — 
dečka, Tončka Romih lz Tel t — 
deklico. Vida Ban Iz Rožnega dola 
- dečka, Milena Kotar iz Vehke 
Loke — deklico. Marija Grubar iz 
Dol. Stare vasi - dečka. Olga M l -
klic lz Drage pri Bell cerkvi - de
klico, Stanka Osmak lz Kočevja -
dečka. Koza Grebene tz Bistrice —• 
dečka, Rozallja Cesar iz Krškega 
- deklico. Jožefa Slak iz Zabukov-
Ja — deklico. 

Iz b r e ž i š k e p o r o d n i š n i c e 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Marija Kežman 
iz Malega obreza - deklico, Vero
nika Hupar tz Krškega — deklico, 
Marija Znlderšič lz Mihalovc — de
čka, Angela Pajk iz Zigarskega vr
ha — deklico, Marija Lozar iz L a -
duča - dečka . Nada Strnser iz De-
čnih sel — deklico, Marija Vučanjk 
Iz Malega Obreza — deklico, Marija 
Cizl iz P l ršenberga — dečka. Mi lka 
Pepelnik iz Blatnega — deklico, 
Ivanka Trefalt lz Sevnice - dečka, 
Marija Ferl ln Iz Vel . Malence — 
dečka, Nežka Kolctič iz Sel — de
čka. Rozika Struci iz Pisec — 
dečka. 

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ 
Pretekli teden so se ponesrečil i 

ln Iskali pomoči v brežiški bolniš
nic i : Hajko Suler. logar IZ 2upe-
levca, je pri padcu s kolesa dobil 
poškodbe na glavi. Franc Srpčič, 
mizar iz Dol. Skopic. si je pri pad
cu z motorjem zlomil desno nogo. 
Ana Valant, gospodinja iz Drenja, 
je padla s skednja in dobila po
škodbe po glavi in desni nogi. Ma
rija Dimič, gospodinja iz Bukoška , 
je padla z brvi in si poškodovala 
desno nogo. Jožica KrošelJ, delav
ka lz Globokega, si je pri padcu z 
drevesa poškodovala obe roki . Ana 
Molan, gospodinja lz Okljukove 
gore. je .padla z drevesa In si po
škodovala desno nogo. Marija Po
ček, gospodinja lz Globokega, Je 
padla z voza in dobila notranje po
škodbe. Ivan Pompe, kmetovalec iz 
Razborja. si Je pri padcu z dreve
sa poškodoval prsni koš. Franc Ur-
banč, sin kmetovalca iz Je l š , si je 
pri padcu z voza zlomil desno ro
ko. Marija Strbulc, gospodinja lz 
Sel, je padla z voza in si zlomila 
levo roko. Magdalena Amon, go
spodinja s Senovega, si je pri pad
cu na poti zlomila levo nogo. 

SPOHEftlpiOL JUBUANA 
SOBOTA 13. Julija: 

5.00-fl.OO Dobro Jutro I (Pisan glas
beni spored) - 5.10 Nekaj domačih 
- 6.30 Reklame - 8.05 Naši ylasbeni 
uspehi v preteklem šolskem letu -
8.3o Pionirski tednik - S.00 Ura ro
mant ične glasbe - . 10.15 S spre
jemnikom n.a dopust — 11.00 Po 
svetu iazza — 11.30 Za ljubitelje po
pevk — 12.00 Nekaj novih posnet
kov Iz Zagreba - 12.13 Kmetijski 
nasveti - 12.23 Po domače - 13.30 
Nekaj razpoloženjske glasbe — 14.00 
Pol ure z velikimi zabavnimi orke
stri - 14.33 Naši poslušalci čestitajo 
ir. pozdravljajo - 16.00 Humoreska 
tega tedna - 16.20 Orkester Marty 
Gold - 16.40 Moški zbor -Zar ja- lz 
Trbovelj - 17.13 Orgle in orglice -
17.30 Po kinu se dobimo - 10.00 Pr i 
zor iz- 1. dejanja opere Gioconda 
A . P.onehielija - 19.30 Radijski 
dnevnik - 20.00 Na Gorenjskem je 
f l e t n o . . . - 20.20 Radijska kome
dija - 21.07 Melodije za prijeten 
konec tedna - 22.15 Oddaja za naše 
izseljence - 23.03 Plesna glasba. 

N E D E L J A , 16. Julija: 
6.00-6,30 Jutranji pozdrav - 7.33 

Godalni orkestri in naši pevci za

bavne glasbe - 8.00 Mladinska ra
dijska igra - 8.30 Iz albuma skladb 
za otroke - 9.05 Z zabavno glasbo 
v novi teden - 9.53 Marjan Kozina : 
T r i pomladne pesmi na besedila 
L i l i Novy - 10.00 Se pomnite, to
variši . . - 10.30 Dvajset minut v 
domačem tonu - 11.40 Silvo Ma-
telič: Razcveteli kosovski božur -
12.00 Naši poslušalci čestitajo ln 
pozdravljajo — 13.30 Zn našo vas -
13.30 Pol ure z ve l ik imi zabavnimi 
orkestri — 14.15 Naši poslušalci če
stitajo In pozdravljajo — II. — 15.30 
Majhen mozaik melodij — 16.00 
Igramo za vas - 17.00 Špor tno po
poldne - 19.30-Jladijskl dnevnik -
20.00 Zabavni zvoki za vse - 21.00 
Špor tna poročila - 21.10 življenje 
velikih romantikov — 22.13 Plesna 
glasba - 23.05 Modest Musorgski: 
Odlomki iz opere Hovar.ščfna -
24.00 Zadnja poročila i n zaključek 
oddaje. 

Lep uspeh dijakov brežiške 
gimnazije' 

Dijaki brežiške gimnazije so na 
začetku šolskega leta želeli usta
noviti šolsko zadrugo. Začeli so z 
delovno akcijo. Prinesli so sadje, 
pomagali pri kuhanju marmelade 
in pripravil i zelje za zimo. 

Zraven poslopja je vrt. Na po
budo tov. profesor Sunčičeve s« 
dijaki vrt v jeser.l prelopatili. po
sejali motovileč in posadili solato. 
Prvi izkupiček je bil spomladi 400 
din za motovileč. Ker ni bilo de
narja, so prispevali po dogovoru 
vsi člani šolske zadruge 10 din me
sečno in tako omogočili nabavo sa
dik črnega ribeza, paradižnikov, 
papiik itd. Tako je bilo mogoče 
kupiti tudi nekaj orodja. Delali so 
vsi člani zadruge, med počitnicami 
pa so določeni dežurn i dnevi. Ta
ko Je dijakom brežiške gimnazije 
uspelo, da Imajo danes v blagajni 
1545 din. 

Clant so na svoj uspeh ponosni. 
Z malo razumevanja in pomoči 

i podjetij v Brežicah j i mbo gotovo 
uspelo uresniči t i svoj željo ln ku
piti televizijski sprejemnik. 

Mnogo pridnih rok hiti te dni pri obnovitvenih delih na cesti 
Straža—Polje—Soteska—Dvor-—Žužemberk, da bo razširjena pot 
zadovoljila vse, ki bodo 21. ln 22. julija prihiteli na velik parti
zanski praznik *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 
v Žužemberk — Na s l ik i : drobiicc ropoče svojo železno pesem 

tudi po 12 ur na dan 

BRESKVE PO ? DINARJEV ... 
Novomeški potrošniki so se pritoževali r»id ceno breskev v naših 

prodajalnah: »Pri nas so po 100 din, v Ljubljani pa j ih je po 70 d in 
kolikor žel iš!- je bilo slišati v kregu gospodinj. Zvedeli smo, da je na 
Vipavskem dovolj breskev po 23 d in kilogram. Oglasili smo se pri 
Trgovskem podjetju Zadružnik v Novem mestu in povprašal i kako 
in kaj. Postregli so nam s kalkulacijami, povedali marsikaj o zelo 
velikem kalu in o tem, da je Novo mesto majhen potrošni trg ter 
naštel i še vrsto drugih težav: ni primernih skladišč, r.i hladilnih na
prav, prevozi majhnih količin pa so zelo dragi. Povedali smo kako je 
na Vipavskem. Dogovor: v nedeljo gremo s kamionom tja, Je bil na 
mah sklenjen. 

Preteklo nedeljo kmalu po osmi url smo ustavil] pre<" skladi
ščem kmetijske zaciri.ge v Braniku pri Ajdovščini In po sreči »ujel i -
upravnika enote. Po kra jšem barantanju smo pričel', natasatl pri
bližno 800 kg breskev In 200 kg zgodnjih sliv. Breskve pa 45 d:n, slive 
po 30 din. Povedali so, da dobavljajo zgodnje sadje tudi v ostala 
področja. 

V ponedeljek 3o novomeške gospod;n,e lahko kupovale breskve 
po 83 din in zgodnje s.'.ive po 45 din. Breskve so bile kupljene po 45 
din, avtomobilski prt" o?, '/. iupr.Sk.-. do Noveig mesta je veljal 27 din 
po kg (400 km razdalje stroški prevoza 27 tisoč dinarjev, prepeljanega 
blaga 1000 kg); 1.70 dir. za kg je voznikova dnevnica (1700 din) 3.15 din 
po kg pa Je najmanjši kalo. Podjetje so torej veljale v Novo mesto 
postavljene breskve (brez stroškov skladiščenja in prodajalne) 76,85 
din kilogram. Ce bi enako kalkul i ra l i prodajno ceno zgodnjih sliv, 
so veljale postavljene v Novo mesto 60.20 din kg. vendar so Jih go
spodinje lahko kupovale po 45 din. Vipavske breskve so po našem 
mišljenju lepše ln okusnejše kot te. ki so bile v mestu v prodaji 
doslej. 

Z avtomobilskim prevozom lz oddaljenejših področij , kjer Je 
sadje cenejše, ce torej le da doseči znižanje, vendar so cene Se vedno 
višje kot v Ljubljani ln v večjih potrošniških središčih, ker so količine 
majhne, s t roški prevoza pa večji. Ponekod si pomagajo z železniškim 
prevozom, k i je cenejši. Morda bi se pa ie dalo na enak način reše
vati vprašanje prevozov zgodnlega sadja uidi za novomeške potrebe? 
Imamo občutek, da so* treovci novomeški sadni trg doslej zalagali 
preveč izhajajoč Iz trdih postavk: -ne bo Slo. zgnllo bo. kalo je visok, 
ne izplača se- in podobno, vse premalo pa so trg analizirali in kot 
trgovci prepočasi ukrepali. Velik del krivde za to je najbrž tudi v 
dokaj r.eposrefenem poslovnem področju podjetja -Zadružn ik« , k i 
prodaja cement, železo, les. opeko - oa tudi sadje' 

Novomeška kron ika 

Iz Semiča nam pišeio 
9 V predradnji številki Do

lenjskega lista smo brali, da 
je TVD Partizan iz Semiča 
organiziral tradicionalni telo
vadni nastop ob koncu šolske
ga leta in da so nastopili c ic i 
bani, otroci, pionirji, pionirke, 
mladinci, mladinke in članice. 
Upravni odbor in učiteljski 
kolektiv pa se ne strinjata z 
dopisnikom, ki je v č lanku 
omenil, da ima za viden na
predek in • društveni - nastop 
največ zaslug tov. Obradovič ; 
ta je načelnik Partizana šele 
od februarja. Pripominjam kot 
predsednik Partizana, da gre 
taKvala za tako uspešen telo
vadni nastop predvsem osta
l i m vodnicam, k i so svoj pro
sti čas v vsem šolskem letu 
žrtvovale za telesnovzfio.jni 
napredek Semiča. 

O Dramski krožek pionir
skega odreda Jožeta Mihelči-
ča iz Semiča ie za zaključek 

šolskega leta naš tudi ra l prav
ljično igro -Janko in Metka«. 
Igro so uprizorili v nedeljo, 
25. junija in so imel i dve 
predstavi. Igrali so zelo dobro. 
Veliko zaslug za uspeh dram
skega krožka ima Vida Košir. 
Skoda, da je bila zlasti pri 
zadnji predstavi dvorana sko
raj prazna. Starši se za delo 
svojih otrok ne zanimajo in 
gredo raje na veselico. 

• Pionirji semtške osnovne 
šole marljivo delajo v jugoslo
vanskih pionirskih igrah. . V . 
orvem polletju so si napravil i 
orogram, ki med drugim pred
videva, da si bodo pionirji ob 
zaključku iger nabavili tele
vizor. Nekaj sredstev bodo sa
mi zbrali. Doslej so na nabi
ralni akciji zbrali 27 tisoča
kov, pričakujejo pa še pomoč 
od podjetij. 

• Ob dneuu krvodajalcev je 
krajema organizacija R K V 

Semiču organizirala proslav6. 
Bogat kulturni program je i z 
vajala šolska mladina. Zasluž
ni krvodajalci so prejeli šop
ke nageljnov ln značke. Hkra
ti so b i l i rudi pogoščeni. 

Metod Plut 

Poslej tudi v Impoljah elektrika 
V majhni gorski vasi, pol

drugo uro oddaljeni od Sevni
ce, so ljudje že dolgo vedeli o 
elektriki. Vel iko so govoril; o 
njej, vendar se je zdelo, da 
jim še ne bo tako hitro zasve
tila. 

V nedeljo, 9. jul i ja , pa so b i 
l i Impoljčani in vaščani P r i 
moža, Dedne gore, Hubajnice 
in Orel prijetno presenečeni , v 
teh vaseh so prvič zagorele 
žarnice. Po otvoritvi so se 
ljudje še bolj razveselili na ve
selici, ki so io Impoljčanj p r i 
redili prav v ta namen. 

Zanimivo je. da so nekateri 
vaščani pripravil i radijske 
sprejemnike, e lektr ične l i ka l -
nike in drugo že prej. preden 
so imeli elektr ični tok. Sicer 
i * bilo treba mnogo požrtvo

valnosti, da so dosegli zažele
ni c i l j . Za delo so se najbolj 
zanimali predsednik elektrifa-
cijskega odbora Anton Mlakar 
in Lojze Tomažin ter Polde 
Krnc . Tudi drugi so pomagali. 

Ljudje se z veselimi obrazi 
pogovarjajo, kako bodo elek
triko čimbolj izkorist i l i . Naba
v i l i bodo stroje in druge pr i 
pomočke. 

Pred enim mesecem so do
bi l i elektriko tudi v Zavratcih. 

Milka Tomažin 

• Preteklo nedeljo so obiskali 
«og In Bazo 20 ter bolnišnice in 
grobišča na Rogu člani Slovenske
ga kulturnega društva iz Karlovca 
ir. kar lovško Zelezničansko dru
štvo. Na restavracijskem vrtu v 
Dol. Toplicah so železničarji prire
dil i v nedeljo zvečer tamburaški 
koncert s pevskimi točkami 

http://iupr.Sk.-
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81. Vrhu toga smo se zanašali še na dva močna 
zaveznika: na rum in na podnebje. Možje so še 
govorili, jaz pa sem bil strašansko utrujen. Za-, 
spal sem, kot bi me bil kdo ubil. Zjutraj Me je 
zbudilo tekanje in glasno govorjenje. »Prihajajo 
z zastavo premirja!-" je nekdo zaklical. Planil 
sem k strelni lini. Res sta prihajala proti utrdbi 
dva moža. Eden je mahal z belim robcem, a dru
gi je bil sam Silvcr. Bredla sta do kolen v nizki 
beli megli. »Ostanite notri, možje!« je rekel ka
pitan. »Stavim deset proti eni, da je tole samo 
past.« 

82. Potem je zavpil na roparja: »Stoj, sicer 
ustrelimo!« — »Zastava premirja!« jc zavpil Sil-
ver. Kapitan je skrbno pazil, da se ne bi izpo
stavil izdajalskemu strelu, nas pa je -porazdelil 
za obrambo. Silver.se je predstavil kot novi.ka
pitan, ki bi se rad pobotal. Kapitan ga je povabil 
v utrdbo. Silver je stopil k ograji, vrgel svojo 
berglo čeznjo, se z eno nogo pognal kvišku in 
spretno preplezal plot. Kapitan Smollett je ma
lomarno požvižgaval, ko se je Silver pošteno tru
dil, da po pobočju zleze do koče. Bil je praznično 
oblečen in bil jc zelo vljuden. 

83. 'Silver je silil kapitana Smollctta, naj sc 
gresta dogovarjat v kočo, češ da jc zunaj pre
kleto mrzlo jutro. Kapitan ni hotel o tem ničesar 
slišati; torej sta sedla v pesek. Silver je povedal, 
da-je nekdo ponoči česnil enega njegovih tako 
spretno po glavi, da se ni več zbudil. — Zato 
je Silver nadaljeval: »Odslej bomo bolje stražili 
in tudi ruma ne bom več dajal tem pijancem.--
Kapitan se je držal od sile hladnokrvne, vendar 
jc bila to zanj velika uganka. Meni pa se je po
svetilo, da je to storil Ben Gunn, ki mi je oblju
bil pomoč. 

84. Silver je prišel z barvo na dan: »Mi hočemo 
tisti zaklad. In radi bi si rešili glave. Vi imate 
zemljevid, kajne? Dajte ga nam, da izkopljcmo 
zaklad in ga spravimo na ladjo. Potem greste z 
nami in svojo moško besedo vam dam, da vas 
bomo izkrcali kjer boste hoteli. Lahko ostanete 
tudi tu, na otoku. Dali vam bomo svoje zaloge 
in poslali prvo ladjo, ki jo bomo srečali, da vas 
vzame na krov.« Kapitan si jc počasi izfrkal 
pepel iz pipe: »Ali je to vse?« jc vprašal. Tedaj 
je Silver zavpil: »Gromgka strela, to jc moja 
zadnja beseda!« 

Semenj želja in sreče 
V ponedeljek so v Novem mestu »deževali« milijoni in stotaki na srečke državne loterije 

10. julija so na novomeškem 
Glavnem trgu izžrebali osem sto 
tisoč srečk 13. kola državne lo
terije. Po šestih letih so Novo
meščanl spet za nekaj ur videli 
»tovarno sreče« in nestrpno pri
čakovali, s kakšnimi preseneče
nji j im bo postregla. Dve uri so 
te nestrpno vrtele številke na 
električnih bobnih in ljudje so 
dve uri čakali: bo, ne bo? Kaj 
če bo in če kljub temu ne bo? 
Skoda, da nisem kupil več 
srečk, ena bi gotovo dobila, je 
bilo slišati, potem, ko so že iz
žrebali manjše dobitke. Da, ško
da, pa vendar . . . 
• Nenavadna zanimivost je v 

ponedeljek privabila na no
vomeški Glavni trg več sto 
ljudi. Seveda ni nihče pri
šel brez srečke. V prodajal
ni pri Kandijskem mostu so 
povedali, da si je nekdo za 
tokrat privoščil majhno tvega
nje' in kupil kar sto srečk! Eno 
samo srečko je imel malokdo 
»Z eno se ne da ujeti sreče«, se 
je z glasom napovedovalca po
mešal glas starejšega moškega, 
ki je ves poten komaj sproti 
pregledoval na velik list napisa
ne številke. Mlajša žena ga je 
jezno pogledala in se oddaljila. 
Napovedovalec pa je že prebral 
nove. številke. Sto in sto parov 

oči je preletelo majhne lističe, 
nekateri obrazi so bi l i zadovolj
ni, drugi pa so jezno pogledo
vali proti bobnom, k i so se pre
hitro ali prepočasi ustavili. 
»Srednji je preveč namazan, le
vega pa bi se dalo ustaviti s po
gledom,« so nekateri ugotavlja
l i . »Kaj boš, to je tako kot v 
naši vasi: pri tebi elektrika bolj 
gori kot pri meni, plačava pa 
oba enako,« se je hitro znašel 
podgorski kmet in potrepljul so
seda. Potem sta odšla čez cesto 
na dva deci v upanju, da bo po
slej, ko se bodo vrtele »ta glav
ne«, tudi zanju kaj ostalo. 

Reka ljudi se je zgnetla okrog 

G: rosle iz Kanižarice 
DOBRO JE KUPIL 
Rudar Jože sedi v gostilni 

ter zagleda skozi okno očeta, 
ki žene po cesti pravkar kup
ljene vole. Zadovoljen nad do
bro kupčijo zavije tudi gospo-

Na Dcbencu so za 4. julij po
stavili tudi nov razgledni stolp, 
l katerega jc lep razgled po vsej 

Mircnski dolini 

dar v gostišče, da popije šilce 
žganja. 

"Kako oče! Ste jih dobro 
kupili?« ga pobara sin. ko se 
pojavi na vratih. 

"Da, kar dobro blago sem 
dobil.'« 

»Prepričan sem, da so zelo 
dobri posebno še,' ker vidim, 
da so že navajeni sami stati 
pred gostilno!^ pribije mladi. 

MOŠKO SE JE ODREZAL 

Rudar Peter se ga je pošte
no nasrkal in se majal domov 
proti Dobličam. Sreča ga nje
gova teta in se obregne vanj: 
••Kolikor si se ga ti preveč na
vlekel, ga imam pa jaz prema
lo« 

"Kar dobite primeren šlauh, 
teta, pa ga bbva takoj preto
čila!« se odreže Peter. 

V JAMI JE VSE MOGOČE 
Na širokočelnem delovišču 

so nadomestili lesene stojke z 
jeklenimi. Na nočni izmeni so 

Jadralno letalo 
z motorjem 

Konstruktor jadralnih letal 
VVolfgang Hutter je zgradil nov 
tip jadralnega letala iz plastič
ne mase in steklenih vlaken. To 
jadralno letalo ima izredno do
bre lastnosti, tako glede trpež-
nosti kot oblike. Neka tovđrna 
je že izdelala majhne plinske 
turbine s pogonsko močjo 50 
KS, s katerimi bodo nova ja
dralna letala opremljena. Z 28 
l i tr i bencina se bo jadralno le
talo lahko dvignilo 3000 m v i 
soko in letelo 30 km z motor
jem. Reaktivni pogon se po 
startu lahko izključi, nato pa 
spet vključi med poletom. Do
slej so vsi poskusi, da bi ja
dralno letalo opremili z motor
jem, propadli, ker so bil i mo
torji pretežki za kostrukcijo ja
dralnega letala. 

podirali jeklene stojke v ozad
ju delovišča ter jih izvlačili v 
bližino čela odkopnega delo

višča. Ena od stojk je delala 
Slavu precej težav in zato si 
je izrekel za uteho par krep
kih »knapovskih«. 

"Nikar toliko ne godrnjaj!« 
ga je tolažil sodelavec Stane. 
-Pomagaj si s klamfo. ki vtei 
v progi, pa bo šlo.« 

Slavo se je oprijel nasveta 
kot potapljajoči se rešilne bil
ke ter se kmalu pojavil na de
lovišču s klamfo v rokah. 

Toda glej ga. vraga! Sele se
daj je Slavo spoznal pravo na
kano tovariškega nasveta. Ka
ko naj bi namreč zabil klamfo 
v jekleno stojko? 

"Por..., spet si .me nasan-
kal!« se je popraskal Slavo za 
ušesi, ko je uvidcl, da ne gre
sta skupaj železna klamfa in 
jekleni »štempel«. 

stolov, kjer je sedela kom sija 
in se kljub sončni pripeki ni 
hotela oddaljiti. Kadar gre za 
srečo, ljudje vse pozabijo. Kdo 
bi j ih ustavil na tej poti? Bit i 
čim bliže tistemu, kar nas raz
veseli, kar nas osreči! Kdo si 
tega ne želi? 

Sreča se je vztrajno vrtela. Ko 
je žc hotela izbrali dobitnika 
med domačini, sc je na skraj
nem desnem bobnu prikazala 
čisto druga številka. Nekdo pa 
je na kosce razcefral svojo sreč
ko in se ni več prikazal. »Upam. 
da vas je veliko, k i čakate pre
mije«, je po končanem.žrebanju 
manjših dobitkov povedal zvoč
nik. Rahel nasmeh je jjritrdilno 
odgovoril na vpjrašanjj: oziroma 
opazko. Res,'/vsi, ki še 'n iso nič 
dobili, so upravičeno . |akalj na 
stotisočake. 
! »Žrebamo prvo premijo: 800 
tisoč dinarjev. Prosimo nekoga 
iz občinstva, da zavrti števllke!> 

»Sem že tu. Jože Cvelbar, de
lavec.« 

»Kaj, 500 jurjev je dobil? . . 
Kakšno srečo ima!« so se med 
seboj cjopolnjevali glasovi ob
činstva. Samo tisti, k i so napo
vedovalca pravilno razumeli, so 
vedeli, da bo Jože žrebal na

slednjo premijo, da pa ni nič 
dobil. 

»Drugo premijo bo izžrebal 
Marjan Jarc iz Novega mesta. 
»Številke so se prikazale: 
137.533 — prodano v Mariboru.« 

»Milijonski dobitek . . . Aha, 
tovariš Klun iz Ljubljane bo 
žrebal.« 

Nihče se ni oglasil, ko je na
povedovalec prebral številko 
srečke. 

»Dekle iz Beograda poskuša 

srečo za dva milijona. Kam bo 
šla, bomo v i d e l i . . . Srečka 
238.588 je bila prodana v Mar i 
boru.« 

Spet so se slišali vzdihi. Ah . . . 
nekateri so se že dolgočasili, 
drugi pa so hoteli biti vsaj. za 
trenutek doma iz Maribora. 

»Glavno premijo za 4 milijone 
dinarje bo izžrebal Jože Bizjak, 
upokojenec iz Novega mesta.« 
Jože Bizjak je potegnil za ro
čico in številke so se hipoma za
vrtele z vso naglico. Potem so 

vsi prebrali, eni glasno, drugI 
samo zase, napovedovalec pa je 
objavil: 4 milijone je zadela 
srečka 530.359. Srečni dobitniki 
naprej! . . . Ce ni nikogar, za
ključujemo žrebanje 13. kola ju
goslovanske loterije.« 

Semenj želja in sreče se je 
razšel. Na cesti je ostalo nekaj 
čez pol pretrganih srečk in l i 
moninih lupin. Le kdo si ne bi 
v tej poletni vročini privoščil 
nekaj kislih sokov? 

-an 

Najresnejši trenutek: upokojenec tovariš Jože Bizjak jc zadnji pognal v tek bobne sreče: lastnik 
srečke 536i359 je v tistem trenutku postal milijonar... Srečka s to številko jc bila v prodaji 

izven Slovenije, kakor smo zvedeli iz rezultata o žrebanju v torek 

— Torej bi rada vedela, čc:..u 
ne povabim šefa na večerjo? 
Zato, ker sem prestar, da bi 
si potem iskal novo službo...! 

Na Vinici pri Črnomlju so v nedeljo, 2. julija popoldne, odprli turistični camping s kopališčem 
na Kolpi in okrepčevalnico. Ob tej priložnosti se je zbralo na Vinici skoraj 1000 gostov in doma
činov. Lepo urejene prostore ie izročil svojemu namenu predsednik črnomaljskega Turističnega 
društva tov. Etbin Cerne. Gostom je na voljo 13 Iežiš,c v ličnih sobicah, medtem ko je na travniku 
o b Kolpi dovolj prostora za še tako obsežen tabor. Za Vinico in vso Belo krajino je novo urejeni 
prostor prav gotovo pomembna pridobitev, saj se bodo tn poslej ustavljali številni turisti, ki so 
•Saj hiteli mimo Vinice na Hrvaško ali pa v ta kotiček Bele krajine sploh niso zahajali. — 

Obiščite Vinico in mikavno Kolpo, najtoplejšo slovensko reko! 

Sterding je utrujeno dvignil glavo in 
dvignil s lušalko. »Sterding na te lefonu« 

Nenadoma se mu je obraz spremenil, 
planil je s stola. 

»Kaj? . . . Kako . . . Pred polno dvo
rano!? . . . « 

Odložil je slušalko, si obrisal potno 
čelo in pogledal Bravana: 

»Pravka r je b i l na sodišču vpričo pol
ne dvorane ustreljen D r a k e . . . T r i 
krogle v trebuh . . .« 

Bravan je zaklel in stopil k vratom. 
Na pragu se je ustavil in rekel: 

»Ko bi ta Angel le hotel nadaljevati 
svojo d e j a v n o s t ! . . . « 

ŠESTO POGLAVJE 
Vsakemu opazovalcu bi se zdelo čud

no, če b i videl, kako gre neka usmi-
ljen.ka v apartma ,Waldorf Astorije', 
najbolj razkošnega hotela v New Yor -
ku. Kaj t i ta usmiljena sestra je odprla 
vrata s k l jučem, k i ga je potegnila ne
kje izpod svoje redovniške halje, in ko 
je p r i tem stopila na rob halje, je soč
no zaklela z najčistejšim moškim bari
tonom. 

Toda edina priča tega grotesknega 
prizora je b i l postaven moški s š t i r i -
oglalim obrazom jn osivelih las, k i je 
bral v nas lanjaču. 

Prijateljsko je pok i tnal usmiljenki. 
zaprl knjigo in vpraša l : 

»Je vse v redu?« 
»Vse. v naj lepšem redu.« je odgovo

ri la usmiljenka. 
Snela je z glave pajčolan si slekla 

haljo in olajšano vzdihnila. Iz te čudne 
maškarade je zlezel A l Brook — Angel, 
se udobno zleknil v naslanjač in prižgal 
cigareto. 

»Al, bilo je nevarno, kajne?« 
Ange! j cpdmnhn i l . kakor da vse sku

paj ni Vreano besede. 
»Povsem običajna stvar. Bi lo pa je 

grmeli moji streli . . . « 
vredno truda • • • O. če bi videli tiste 
osuple rilce za sodniško mizo, ko so za-

»Kako ste to naredili?« 
»GneCa je bila huda Mimo tega sem 

takoj omedlel, saj veste, da sem bil 
.usmiljenka'. Zavrisnil sem s čudovi t im 
ženskim glasom. Potem so me nezavest
nega o d n e s l i . . . « 

Walread se je sladko nasmejal. 
»Toda kaj je bilo potrebno, da ste 

napisali tisto pismo Draku?« 
» P i s m o ? . . . Hotel sem, naj ve. kaj 

ga $dk& i n da si bo v zadnjem trenut
ku na jasnem. fcakgen dolg plača. Pa 
tudi aploh me potem vsa stvar bolj za
nima . . . Je nevarne j še in lepše in ne
kako bolj .fer'.« 

Angel je bruhnil v smeh. To je bi) 
zvonek in jasen smeh človeka, k i ima 
povsem mirno vest. 

»Kajpak,« je nadaljeval, »to pismo 
mi dela res ni olajšalo — razpravna 
dvorana je bila polna policajev in voh-
I . jačev. . . Vendar je bi la vsa stvar prav 
lahka — revolver sem imel v h lačnem 
žepu in v najbolj kr i t ičnem trenutku — 
sedel sem v drugi vrsti — sem porinil 
cev med dvema sediščema in sprožil. 
Seveda nihče ni mogel videti, od kod 
so prišli s t r e l i . . . Potem sem zavrisnil-
omedlel in tako dalje . . . 

Angel se je spet nasmejal, potegnil 
iz žepa revolver in začel s krpo mirno 
čistiti orožje. VValread je stopil k oknu 
in pogledal na ulico. Nenadoma se je 
obrnil in rekel : 

»Marden in Holly sta pred hotelom!« 
Angel je še kar požvižgaval. Skrbno 

je kanil nekaj kapljic olja na krpo in 
jo potegnil skozi cev razklopljenega re
volverja. 

»Skoda- da me ne bosta našla,« je 
rekel. »Kar rad bi spoznal te slavne 
newyorške policaje.« 

»No, ta pri ložnost vam ne bo ušla.« 
ie rekel Walread. 

Čudno res ni bilo, da sta Marden 
in Hollv, dva najboljša Bravanova agen
ta preiskovala elegantne newyorške ho
tele. Ta dan sta prehodila več kilome
trov kot ves zadnji mesec službe. Toda 
zaman sta zasliševala vse mogoče vra
tarje sobarice, lastnike hotelov: o A n 
gelu ni bilo ne duha ne sluha. Nihče 
ni videl člot 'eka. k i bi ustrezal njego
vemu opisu. Sicer bi ga res težko našli, 
-loljeija je namreč iskala »elegantnega 
mladeniča« in nihče ni zasumil. da se 
zloglasni Angel krije pod imenom in 
v livreji šoferja mistra Henrvja Fer-
gussona, kot se je b i l VValread prijavi! 
v hotelu »Wnldorf«.So manj so slutil i , 
da je Angel- k i ga Holly in Marden 
• ščeta že ves dan le nekaj metrov od 
njiju. 

Angel je vide 1 skozi okno. kako oba 
detektiva zaskrbljeno hodita pred ho
telom, in je zamrmral : 

»Če me sedajle najdeta, stavim, da 
'o srečanje ne bo potrjeno s kakimi 
posebnimi znamenji prijateljstva.« 

SEDMO POGLAVJE 
A l Brook je živel v New Vorku v 

tistih za gangster je srečnih časih, ko 
so državl jan Plačeva 1 ' dolar za kozarer 
vtihotapljenega viskija Takrat s. jt n<< 
šel tudj precej koristnih zve2. Mednje 
je štel tudi nekega Vanici ja . lastnika 
»spikiza« — tajne kavarne, v kateri se 
ie točil tihotapski alkohol - v Petin

štirideseti u l ic i , blizu Lexingtonske ce
ste. Sedaj Vanicijeva kavarna ni bila 
več »spikizi«, temveč majhna, po napo-
litansko urejena restavracija. Seveda 
pa je Vanici ja kot vsakega Italijana 
hudo mikalo vse, kar je skrivnostno i n 
prikrito« zato je imel v zadnjem delu 
svoje kavarne še poseben, skrit prostor, 
opremljen z vso udobnostjo, kajpak tu
di z dvojnim skrivnim izhodom in te
lefonom. 

In ko je ta večer Angel stopil iz ho
tela »VValdorf Astorije«, se je spomnil 
svojega prijatelja Vanici ja in ga šel obi
skat. 

Vanicj je sprejel Angela z odprtimi 
okami. Odpeljal ga je v »tajni odde-

jek« svoje kavarne in ga zasul z vpra
šanji. Toda Angel je bi ' molčeč in za
mišljen. Vanici mu je postregel z ve
čerjo in kozarcem izvrstnega italijan
skega vina. 

Doslej je šlo vse kot po olju, je pre-
ni.šljal Angelo. Draka je zlahka »po

spravil«. Ni mu bilo žal. da je Draku 
pismeno sporočil, kaj ga čaka : s tem je 
ustvaril ozračje skrivnostnosti in stra
hu, ki olajša delo, saj povzroči med 
sovražniki živčnost in poplah . . Prvi 

•korak je storjen. Drake je »plačal« To
da Drake je b i l le skromna ribica To 
je Angelu pojasnil že VValread. Da bi 
zaslužil svoj milijon, mora ujeti veliko 
ščuko. ' 

Angel je vzel iz žepa »New York T i 
mes« in začel brati. Sem že slaven v 
New Yorku ' , si je dejal, videč, v kakš
nih slavospevih govori o njem neki zgo
vorni poročevalec. Nasmehnil se je. po
tem pa nenadoma zresnil: prebral je 
me. ki je pritegnilo vso njegovo pozor

nost . . . Zaprosil je za telefonski imenik 
in poiskal priimek, k i ga je prebral v 
članku. .Aha — Dolldy Piereponte. sod
nik zveznega sodišča. 10. ulica št. 7.' je 
zamrmral. ,A1I right! Obiščem mistra 
Dolldyja.' 

Čez nekaj minut je Angel stopil iz 
taksija na vogalu 10. ulice in se ustavil 
pred številko 7. 

To je bila v starem holandskem stilu 
zidana hiša z železno ograjo. Angel je 
zavil ob ograji v ozko uličico i n opazil, 
da je nekaj oken v prvem nadstropju 
osvetljenih. To ga je uverilo. da je ose
ba, s katero bi rad govoril, b ržkone do
ma. 

Pnfflfvla 1 ip rvn nrsi-^n ' i ' - r r i rX>tem 
j« «',•)•''' ' <: Hitro 
in lahkotno kot človek, ki je vajen to
vrstne gimnastike, je po vzboklinah zi-
'•i splezal na balkon. Vrata na balkonu 
;n bila spričo toplp noči odprta. 
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