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Enotnost -
naš granit 
»Svetu groze dandanes 

nove nevarnosti. Toda, to 
naj nas niti malo ne ovira, 
da se ne bi še krepke je 
lotili dela, izgradnje naše 
socialistične družbe, razvi
janja notranjih in demo
kratičnih odnosov. Mora
mo se oboroževati ne sa
mo z orožjem, ampak tudi 
z zavestjo, da je od nas 
odvisno, ali bomo mirno 
živeli ali ne. če bo naš 
morebitm nasprotmk • vi
del, da smo enotni v ob
rambi, potem ne bo pose
gal po našem ozemlju Ce 
pa bi videl, da nismo enot
ni, tedaj bi se mu poveča
le skomine in bi nam lah
ko ogrozil mimo življenje. 
Enotnost naših narodov 
je bila med vojno glavni 
činitelj naše zmage. Ta e-
notnost mora biti tako 
zdaj kot v prihodnje čvr
sta kot granit, tako da si 
morebitni sovražnik ne bo 
drznil dotakniti se naše 
dežele.« 

Besede predsednika Ti
ta na nedeljskem zborova
nju ob 25- obletnici osvo
boditve Reke izpod faši
stičnega jarma so Izzvene
le v jasen in odkrit pro
test proti najnovejšemu 
nasilju v Kambodži Viet
namu ip na Srednjem 
vzhodu. Smo miroljubna 
dežela, a 9 maj 1945 smo 
si priborili za ceno naj
dragocenejših žrtev in 
strašnega trpljenja po dol
gi, krvavi štiriletni revo
luciji! Prav zato, ker ve
mo, kako draga je svobo
da, smo vedno na strani 
vseh tistih na svetu, ki se 
še morajo bojevati za mir. 
za svoje pravice, da bi 
lahko upravljali sami s se
boj, da bi bili neodvisni, 
da bi lahko živeli kot ljud
je med ljudmi Zato smo 
delavni sredi tistih držav, 
ki se kot vest vsega, člo
veštva bore za najsvetlej
še ideale miru enakoprav
nosti in sožitja svobodnih 
dežel vsega sveta. Zato ve
lja naš de vetoma j ski po
zdrav tudi tokrat vsem ti
stim zatiranim neosvobo-
jenim in borečim se ljud
stvom in- narodom, ki so 
pod tujčevo peto, ki se bo
re za osvoboditev izpgd 
jarma in ki krvavijo za 
svoje ideale 

Pred praznikom zmage 
se srečni spominjamo pre
hojene dolge poti in vseh 
devetih majev po osvobo
ditvi Slovenija je v okvi
ru nove Jugoslavije posta
la srednje razvita mdu-
strijska družba ki Je v 
minulih 25 letih dosegla 
enega najhitrejših gospo
darskih in socialno-eko-
nomskih vzponov na svetu 
po drugi svetovni vojni. 
Nesebično smo pomagali 
razvijati in krepiti sociali
stično Jugoslavijo, samo v 
njej gradimo našo držav
nost in smo lahko svobod
ni kot enakopravni Duh 
osvobodilnega boja nas o-
plaja, da smo kos težavam 
današnjega dne. 

Dan zmage je dan na
šega narodnega ponosa 
Zato lahko gradimo na
prej, da bi bila material
na podlaga in samouprav
no odločanje slovenske in 
jugoslovanske družbe Se 
čvrste j ša da bi bili še 
enotnejši in uspešneiši na 
naši poti v socializem. 

Zvezna štafeta na Dolenjskem 
V Metliki so jo v nedeljo Hrvati predali slovenskim mladincem 

Učenec 6. razreda metliške osemletke Drago Petrušic 
je bil prvi letošnji nosilec štafete mladosti po Slove

niji (Foto: Splichal) 

Na metliškem mostu so 
mladinci Hrvaške predali 
slovenskim mladincem zvez
no štafetno palico: iz rok 
mladine ozaljske občine so 
jo prevzeli Metličani. Kot 
prvi Slovenec je letos tekel 
v štafeti mladosti učenec 6-
razreda osnovne šole v Met
liki Drago Petrušič, na mo
stu pa je hrvaško mladino 
in nosilce štafete pozdravila 
učenka poklicne šole v Beti, 
Vida Pavlovič. 

Na trgu v Metliki je pre
bral pozdravno pismo Slo
bodan Udovičič, ob spreje
mu štafete pa so Metličani 
pripravili tu^ kulturni pro
gram. Potem so metliški 
mladinci štafetno palico od
nesli na Gorjance, že v Met
liki pa se ji je pridružila še 
štafetna palica Črnomaljske 
občine, ki so jo prinesli iz 
Dragatuša, kjer so prav 'v 
nedeljo slavili krajevni praz
nik. 

Na Vahti na Gorjancih so 
palico prevzeli novomeški 
mladinci in jo odnesli na 
Cvibelj nad Žužemberkom, 
kjer je v velikem spomeniku 
vklesanih več kot 1.200 imen 
padlih. Štafeto je sprejel 
predsednik občinske konfe

rence SZDL Franc Beg, po
zdravno pismo maršalu Titu 
za srečno življenje pa je pre
bral predsednik mladine no
vomeške občine Janez Slap-
nik. Štafeti so se na Cviblju 
priključile še štafetne palice 
mladinskih aktivov delovnih 
orgajiizacij, JLA in pionirjev 

novomeške občine. Novome
ška mladina je od spomeni
ka na Cviblju odnesla pali
co v Zagradec; tam so jo 
predali mladini grosupeljske 
občine. Nato je potovala še 
po trebanjski obč ni, potem 
pa jo je mladina trebanjske 
občine predala Zasavcem. 

KURILI SO TUDI KRESOVE 

Vrsta prireditev za praznik 
Vse organizacije sodelovale pri slavjih 

v kočevski občini je bilo 
pred 1- majem več proslav 
in prireditev, posvečenih 
praznovanju dneva ustano-

Odlična Tatjana 
Na republiškem atletskem mi

tingu, ki ga je 3. maja priredila 
ljubljanska Olimpija, se je spet 
proslavila nadarjena novomeška 
atletinja Tatjana Gazvoda, ki je 
zmagala na 100 m s časom — 
12.8 in potrdila, da sodi med 
najhitrejše Slovenke. Razen Gaz-
vodove sta bila dobra še Branko 
Suhy s tretjim mestom v da. 
Ijini (6,34 m) in Ingrid Kalino, 
nč, ki je bila ravno tako tretja 
med starejšimi mladinkami na 
100 m z rezultatMn 13,2. 

OB LETOŠNJEM BELOKRANJSKEM SREČANJU KURIRJEV IN VEZISTOV NOV 

Pozdravljeni, partizanski kurirji in vezisti! 
Suhor, Metlika, Črnomelj, Bojanci, Črmošnjice, Stare žage In Občice 
bodo pozdravili stare, drage znance, prisrčne' pozdrave pa jim pošiljajo 
vsi delovni ljudje naše pokrajine, zlasti nekdanji borci NOV, aktivisti 

Osvobodilne fronte in dolenjska mladina! 

Letošnje srečanje kurirjev in vezistov NOV Slo
venije bo 9 in 10. maja v Beli krajini. Čeprav je 
tu zrasel v 25 letih že nov rod, Črnomelj, Metlika m 
Semič pa so skoraj spremenili svojo notranjo po
dobo, bo srečanje z belokranjskimi ljudmi prav go
tovo enako prisrčno, kot je bilo vedno. V četrtstolet-
ju so se sicer zabrisale mnoge podrobnosti iz NOB 
mnogi spomini pa so skriti v partizanskih srcih Jn 
zažive le ob posebnih prilikah, zlasti v ljubljeni Beli 
krajini, saj je bila vsakemu partizanu, ki je kdaj za
šel tja, drugI dom. 

V tem lepem, a skromnem 
delu slovenske zemlje, obkro
ženem z gozdovi Roga in 
Gorjancev ter Kolpo, ni bilo 

Mleko se je 
podražilo 

Na torkovi seji novomeške 
občinske skupščine so se od
borniki strinjali z mnenjem 
sveta za gospodarstvo in so 
zvišali maloprodajne cene 
mleku, kakor so predlagale 
Ljubljanske mlekarne. Tako 
t)o odslej liter mleka v poli
etilenski embalaži veljal 1,60 
din, v tetrapaku pa 1,70 din 
Strinjali pa so se, naj se obe 
kmetijski zadrugi, novome
ška in žužemberška, dogovo
rita z mlekarno, da oodo 
kmetom dajali po 10 par več 
ne pa po 7 in 3 pare za tila-
dilne naprave. Denar za hla
dilne naprave naj dobijo iz 
preostalih 5 v par, za koliko^ 
se je mleko F>odražilo. ^ 

Več o railyju na 4. strani! 

samo središče političnega in 
vojaškega vodstva slovenske
ga narodnoosvobodilnega bo
ja. Tu je bilo zgrajeno prvo 
letališče na osvobojenem oze
mlju, ki je služilo dodatni 
preskrbi vojske tn odvozu 
ranjencev v južno Italijo. Or
ganizirane so bile vojaške in 
politične šole, specialni tečaji 
ter vojaške delavnice. V Čr
nomlju je bilo I. zasedanje 
SNOS. Delovala je radijska 
postaja in Tanjug Osnovana 
je bila prva popolna gimna
zija in učiteljišče. 

Bela krajina je bila tudi 
prizorišče velikih borb in par
tizanskih zmag. Konec 1942 
so združeni hrvatski in slo 
venski partizani uničfli moč
no italijansko-belogardistično 
gnezdo na Suhor ju. Pogosto
krat so hrvatske in slovenske 
brigade ohranile osvobojeno 

Belo Krajino pred ustaškim, 
italijanskim in kasneje nem
škim navalom. 

V te kraje so prihajale par
tizanske brigade z daljnih 
pohodov, da so se odpočile, 
reorganizirale ter se zbrale 
za izvršitev novih nalog. Tu 
se je zbrala tudi slavna XIV. 
divizija za pohod na Štajer
sko. , i 

(Nadaljevanje na 4. str.) 

vitve OF, prazniku dela in 
100-letnici Leninovega rojst
va. 

24. aprila so odprli v os
novni šoU Kočevje razstavo 
šolskih in izvenšolskih de
javnosti učencev, ki je traja
la do 2. maja. 

Glavna proslava je bila 29. 
aprila v Seškovem domu. Na 
njej je govoril predsednik 
občinskega sindikalnega sve
ta Tone šercer, v kulturnem 
delu sporeda pa so nastopili 
člani DPD Svoboda II iz Tr
bovelj. 

Seveda so bile proslave po 
skoraj vseh večjih krajih v 
občini. Organizirale so jih 
šole, mladina, SZDL, sindi
kati, Zveza borcev, krajevne 
skupnosti, gasilci in drugi. 
Ponekod so kurili taborne 
ognje oziroma kresove, ob 
katerih so prepevali pesmi, 
stari revolucionarji pa so 
pripovedovali mladini spomi
ne na vojne ,in predvojne 
čase. Po mnogih vaseh so 
postavili za 1. maj tudi mla
je. 

Sevnica: jutri recital 
v Lutrovski kleti 

v organizaciji kluba štu
dentov Sevnica-Radeče bo 
jutri, 8. maja, ob 18. uri v 
Lutrovski kleti v sevniškem 
gradu recital borbene in so
dobne poezije, 4» katerim že
lijo študentje prispevati svoj 
delež k počastitvi 25-letnice 
osvoboditve. 

A. 2. 

PRED VELIKO PARADO NAJE ARMADE V BEOGRADU 

Svoboda, armada, ljudstvo 
Prvi ešalon velike vojaške parade ob 25-letnicl zmage nad fašizmom bo 
v soboto vodil polkovnik letalstva Bojan Savnik, naš novomeški rojak -
Razen enot JLA bodo na paradi sodelovale tudi teritorialne skupine in 
druge enote, ki predstavljajo jedro naše vseljudske obrambe - Oglejte 
si zanimivo parado na televizijskih sprejemnikih, spremljajte jo v radijski 

oddaji! 

od 7. do 17. maja 
Nekako od Vi. do 15. 

maja lepo vreme. V os
talem nestalno s pogo
stimi plohami oziroma 
nevihtami in nevarno
stjo toče. Okrog 16. ma
ja trajen dež z močno 
oliladitvijo. Dr. V. M. 

Mimohod šestih ešaionov in prelet bojnih letal JLA 
bo trajal na sobotni jrojaški paradi v Beogradu oO 
minut, pred gledalci in najvišjimi voditelji države pa 
se bo zvrstilo nad 10.000 udeležencev, ki bodo poka
zali hkrati največji del oborožitve in druge vojaške 

tehnike domače izdelave. 

Beograd, glavno mesto ju. 
goslovanskih narodov, živi te 
dni za veliko vojaško para
do, ki se bo začela 9. maja 
zgodaj dopoldne v čast dne
va zmage. Mimohod oboro
ženih sil SFRJ, v katerem 
bodo sodelovale tudi mla
dinske in teritorialne enote 
naše vseljudske obrambe, bo 
ena naših najpomembnejših 
proslav v okviru počastitev 
25-letnice zmage nad fašiz
mom. 

Parada nam ne bo pokaza
la samo dosedanjega razvo

ja in revolucionarnega po
mena oboroženih sil naše so
cialistične domovine ter nji
hovega dragocenega deleža v 
zmagi naprednih sil sveta 
nad fašističnimi nasilniki. 

(Nadaljevanje na 4. str.) 

^ ̂  ̂  VRATA 
! I I OKNA 
iniGS POLKNA 

r i b  n i č a  K R E D I T  

Revija ansamblov 
, že 16. maja 
Na željo pokrovitelja prve 

dolenjske revije beat ansam
blov — revije STOP bo pri
reditev že 16. maja, in ne 
24. maja, kot je bilo napo
vedano. Ta čas je primer
nejši tudi zaradi tega, ker 
bi bilo 24. maja ob dnevu 
mladosti še tako preveč pri
reditev, saj bo v Sevnici ma
la olimpiada osnovnih šol v 
različnih športnih panogah. 
Na reviji beat ansamblov bo 
sodelovala z modno revijo 
konfekcija JUTRANJKE Sev
nica, izven konkurence pa 
bodo nastopili tudi »Sinovi« 
iz Ljubljane. 

A 2. 



tedenski 
mozaik 

Grška polkovniška vlada 
skrbi za vzgojo svojih držav
ljanov. V knjigarnah se je 
zdaj pojavila 700 strani dolga 
knjiga ^Vzgoja državljanov^, 
ki jo prosvetni minister za-
stonj pošilja uradnikom, uči
teljem in študentom^ Knjiga 
se poteguje z »obnovo grške 
demokracije v oliviru sedanje 
revolucije«. ... Poljski sati
rični list »Szpilki« ima slabo 
tolažbo za tiste, ki se radi 
razburjajo. Zdravniki — piše 
list — svetujejo ljudem, naj 
se ne razburjajo. »To je lepo. 
Toda če- nočemo, da bi se raz
burjali, bi morali opustiti 
six)je delo, odreči bi se mo
rali uporabi javnih prometnih 
sredstev, nikoli naročiti taksi
ja, nikoli stopiti v kako tr
govino, nobenega TV progra
ma gledati in nobenega časo
pisa brati ... Norveški razi
skovalec tn etnolog Thor He-
yerdahl bo spet poskušal pre
pluli Atlantik iz Amerike v 
Ameriko v čolnu z papirusa. 
Prvi poskus mu je spodletel, 
ko se je začel čoln sredi At
lantika potapljati. Morda bo 
imel zdaj več sreče, ko misli 
z U Tantovim dovoljenjem 
razobesiti zastavo Združenih 
narodov ... Predsednik Ni-
xon je zaradi varčevanja uka
zal prodati dve predsedniški 
jahti. S tem bo menda pri
hranil državi kakih 200.000 
dolarjev na leto. Brez dvoma 
čedna vsotiea. Toda nepri
merno bolj čedno vsotico bi 
prihrav.il, če bi se nehal voi. 
s k o v a t i  v  I n d o k i n i .  . . .  S e  
pred praznikom prvega ma. 
ja so v Španiji delili letake, 
s katerimi so pćzvali ljudi nja 
demonstracije proti Francu 
in sedanjemu režimu. Režim 
se je zavaroval na svojevrsten 
način. Televizija je raztegnila 
prenos bikoborb na štiri ure 
— prav v času, ko bi se mo
rali Spone t na ulicah bosti z 
drugačnimi biki ... Ženske 
so dosegle veliko zmago v 
Andorri. Moški, ki vladajo v 
tej liliputanski republiki, so 
naposled dali ženskam vo
lilno pravico. Neki funkcio
nar je izjavil: »To bo prine
slo velike politične spremem
be v deželi.« Ena izmed njih 
je ta, da je zdaj volivcev 3000, 
prej pa jih je bilo 1500. ... 

Kje so gnojila? 
Zmanjkalo jih je že več pomladi zaporedoma -
Vsako leto ugotavljamo enake vzroke, spet 
pa »nihče ni nič kriv...« - Zakaj nihče ne 

odpravi takih ovir in ne prepreči škode? 

Pri sedanjih cenah kmetij
skih pridelkovh kmetje ne po
vprašujejo .močno po gnojilih. 
Mnogi gnojijo sfvoja polja le 
s hlevskim gnojem. Nekateri 
pa jih uporabljajo kot sol za 
hrano, ne kot osnovno hranil
no sredstvo za rastline. V 
zadnjih štirih letih se je po
raba gnojil v Sloveniji zmanj-

TELEGRAMI 
HAMBURG — ZR Nemčija je 

pripravljena podpisati s Poljsko 
bilateralni sporazum, ki bi priz
naval črto Odra—Nisa kot poljsko 
zahodno mejo, je izjavil zahodno-
nemSki zunanji minister Walter 

Scheel dopisniku lista »Die Welt«. 
NEW yORK — Na sedežu OZN 

so sporočili, da je namestnik zu
nanjega ministra SZ Jakob Malik 
zanikal poročila iz Izdela, da 
sovjetski piloti sodelujejo pri ope
rativnih poletih v egiptovskih vo
jaških letalih. 

NEW DELHI — Indija je urad
no predlagala, naj bi o Kambodži 
in jugovzhodni Aziji razpravljali 
na sestanku neuvrščenih držav ju
govzhodne Azije. 

RIO DE JANEIRO — V doslej 
največji »protigverilski operaciji« 
na jugu države Sao Paolo so bra
zilske vojaške enote ujele kakih 
sto članov oboroženih protivlad-
nih sil. Pn tej raciji so sodelova
le kopenske, letalske in mornari
ške enote 

KAIRO — Predsednik ZAR Na-
ser je poslal ameriškemu pred
sedniku »poslednji poziv za mir« 
z zahtevo naj ZDA. če res želijo 
mir, »ukažejo Izraelu, da se uma
kne z zasedenih arabskih ozemelj« 
ali vsaj ustavijo sleherno pomoč 
Izraelu. 

VUCCA FLAT — Ob dveh pod
zemnih atomskih eksplozijah v 
Nevadi je ameriška komisija za 
atomsko energijo izjavila, da ra
dioaktivnost v okolici ni bila ne
varna ljudem. ZDA so izvedle le
tos Ifi podzemnih eksplozij. 

BERLIN — V Berlinu se nada
ljujejo četvemi razgovori med ve
leposlaniki ZSSR, ZDA. Britanije 
in Francije o položaju mesta In 
ureditvi prometa med Berlinom 
in Zahodom. Pogajanja potekajo 
v tajnosti »v znamenju potrpežlji
ve diplomacije«. 

WASHINGTON — Po najnovej
ših podatkih, ki jih je objavil 
Pentagon, je v Evropi 300.000 vo
jakov. 

WASHINGTON — Na svetu je 
216,3 milijona motornih vozil. 
Skoraj polovica tega motornega 
parka — 99,9 milijona vozil — Je 
v ZDA, kakor je sporočilo ameri
ško ministrstvo za trgovino. 

Šala za dobro četrtino, če
prav tudi prej ni bila velika. 
Kadar pa kmet želi kupiti 
gnojilo, ga ne dobi. Zaman 
ga išče v zadružni, kombina-
tovi ali kaki drugi prodajal
ni. 

Gnojil ni, čeprav imamo že 
velike tovarne za proizvodnjo 
raznih vrst in mešanic gno-
jil. A zakaj jih ni? 

HVsi, ki so udeleženi v 
proizvodnji in prodaji gnojil, 
se opravičujejo, da niso krivi 
oni. V tovarnah, ki proizva
jajo gnojila, zatrjujejo, da jih 
v lastnih skladiščih ne more
jo nakopičiti dovolj za po
mladanske potrebe vseh kme
tovalcev. Tako velikih skla
dišč namreč nimajo. Tudi 
kmetijske organizacije trdijo, 
da nimajo ustreznih skladišč, 
v katerih bi čez zimo zbrale 
dovolj velike zaloge gnojil, s 
katerimi 'bi spomladi lahko 
postregle vsem kmetovalcem, 
ki jih iščejo. Kmetovalci tudi 
nimajo ustreznih prostorov, v 
katerih bi lahko shranili gno
jila, ki bi jih kupili že v za
četku zime za pomladansko 
setev ali dognojevanje ozim
nih žit. 

Naše tovarne, ki proizvajajo 
gnojila, pa so menda že do
volj velike, da bi lahko dajale 
dovolj gnojil, če bi jih proiz
vajale vse leto. A tega ne 
morejo, ker nihče ne mara 
vskiadiščiti velikih zalog. 
• Tako smo se že več po
mladi znašli v začaranem kro
gu . Kmetovalci uporabljajo 
premalo gnojil — a še tisti, 
ki bi jih radi, jih ne morejo 
dobiti. Tu gotovo ni moči 
uporabljati nekaterim podjet
nikom priljubljenega gesla, 
naj se znajde vsakdo sam. 
Vsiljuje se namreč več vpra
šanj. 

I^aj jc gospodarno, ali zgra
diti skladišča za gnojila ali 
dajati devize za taka uvožena 
gnojila, ki bi jih lahko proiz
vedli doma? 

Ali je za kmetovalce bolj 
gospodarno, če kupijo gnoji
la pozimi in jih sami shranijo 

Tsr-i:;?; 
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ZASLIŠEVANJE — S svojega agresivnega pohoda v Kambodžo so južno viet
namski vojaki pripeljali svoj »plen« — moške, osumljene, da so člani osvobodilnih 
sil FNO Južnega Vietnama. Na sliki jih zaslišujejo. V resnici pa je med ujetniki 
zelo verjetno dosti kmetov, ki pač živijo na ozemlju, po katerem so hrumeli ame
riški in južnovietnamski tanki. Telefoto: UPI 

do pomladi ali spomladi osta-
niejo brez njih? 

Kako kmetijske organizaci
je ki imajo tako rekoč, mo
nopol pri prodaji gnojil, op
ravljajo svoje naloge, da bi 
zadostile vsem potrebam kme
tovalcev? 

Računi so zapleteni, če do
biš gnojilo spomladi ek) ena
ki ceni kot. pK>zimi, ga seveda 
najraje kupiš takrat, ko ga 
je treba zapeljati na polje, 
če ga ne dobiš, kadar ga po
trebuješ, pa je gotovo bolj 
gospodarno, da ga kupiš ne
kaj tednov ali tudi mesecev 
prej, ko da ostaneš brez nje
ga, ko ga želiš. Tako bo re
kel dober kmet. Gospodarske 
organizacije pa uporabljajo 
bolj zapletene gospodarske 
račune ki kmetijske organiza
cije odvračajo od nakupa 
gnojil v zimskih mesecih, pro
izvajalce pa ovirajo pri pro
izvodnji. Spomladi pa vsi 
kritizirajo. 
• četudi je kritika umest-
• na, pa »s takimi beseda-
I ml ni mogoče pognojiti 
• njiv in travnikov. Po-

B trebno je več sodelova-
• nja! 

Jože Petek 
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• SLAVJE V AJDOVŠČINI — 

Ob 25-letnicd prve slovenske vlade, 
ki je bila ustanovljena 5. ma
ja 1945. leta v Ajdovščini, je bila 
v tem mestu v nedeljo slovesna 
skupna seja republiškega izvršnega 
sveta in občinske skupščine Ajdov
ščina. Na seji je govoril predsed
nik republiškega izvršnega sveta 
Stane Kavčič, ki je orisal pomen 
tega zgodovinskega dogodka pred 
25. leti. Poudaril je, da je bila usta
novitev prve slovenske vlade nujen 
rezultat jasno začrtane p>olitike, ki 
je šla od ustanovitve OF, narodno
osvobodilnih odborov, Kočevskega 
zbora in prvega zasedanja SNOS 
k svojemu zmagovitemu zaključku. 
To je bil hkrati eden temeljnih 
kamnov federativne Jugoslavije. To 
dejanje je bilo za nas Slovence še 
posebej pomembno, ker do tedaj 
še ndkoli nismo imeli svoje države. 
Ajdovščina ni bila izbrana slučaj
no, marveč namerno kot eno FK>-
membnih središč Primorske, ki je 
četrt stoletja hrabro vztrajala v 
svojem odporu proti fašističnemu 
potujčevanju. Ob kpncu svojega go
vora je Stane Kavčič poudaril, da 
je bilo našim dedom in pradedom 
naloženo ohraniti samega sebe; nji
hov cilj je bil, da ostanejo Sloven
ci. Mi pa gremo naprej, k moder
ni, socialistični družbi. 

Na slavnostnem zborovanju le 
nato govoril podpredsednik zvezne 
skupščine in podpredsednik prve 
slovenske vlade dr. Marijan Bre-
celj. Med drugim je dejal, da je 
ustanovitev prve slovenske vlade 
prav tu, v Ajdov.ščini, pred vsem 
svetom potrdila, da je osvobodilni 
boj združil vse slovensko ljudstvo 
«e glede na stare meje. Za Sloveni
jo kot celoto je tedaj nastopilo 

novo zgodovinsko obdobje njenega 
nacionalnega in družbenega življe
nja. 

Republiški izvršni svet in občin
ska skupščina Ajdovščina sta na 
slovesni skupni seji sklenila posta
viti v Ajdovščina spomenik v spo
min na prvo slovensko vlado in 
njenega prvega predsednika Borisa 
Kidrič. Vse še živeče člane prve 
slovenske vlade (umrli so Boris Ki
drič, Ferdo Kozak, Janez Hribar m 

Prva slovenska vlada • 
novo obdobje Slovenije 

Franc Snoj) pa je občinska skup
ščina razglasila za častne občane 
Ajdovščine. 

• TITO NA KRKU IN REKI — 
V soboto se je predsednik repub
like Tito udeležil otvoritve novega, 
velikega modernega'letališča »Rije
ka« zgrajenega pa otoku Krku. V 
nedeljo pa je visoki gost obiskal 
Reko, kjer so mu na slovesni seji 
občinske skupščine ob 25-letnici os
voboditve mesta podelili zlato spo
minsko plaketo Na pomolu v pri
stanišču je predsednik Tito nato 
govoril zbrani množici. Ob tej pri
liki je v imenu vseh jugoslovanskih 
delovnih ljudi protestiral in naj
ostreje obsodil agresijo na Sred
njem vzhodu, v Vietnamu in ne
davni napad ameriških čet skupaj 
z reakcionarnimi fašističnimi saj-
gonskimi četami na Kambodžo, 
nam prijateljsko neuvrščeno deže
lo. Opozoril je na to, da mora 

biti enotnost naših narodov, glav
ni činitelj naše zmage med vojno, 
tako zdaj kot v prihodnje trdna 
kot granit, da si morebitni sovraž
nik ne bo drznil dotakniti se naše 
CIcžgIS 

• ŠTAFETA MLADOSTI V SLa 
VENIJI — Štafeta mladosti, ki jo 
je v nedeljo slovenska mladina pre
vzela na metliškem mostu od hr
vaških mladincev, je nato krenila 
na pot po Dolenjski, Zasavju in 
štajerskem, v torek popoldne pa 
so jo slovesno sprejeli v Ljubljani, 
od koder je nadaljevala pot na Go
renjsko. 

• ZAČETEK DEL NA AVTO
CESTI — Po prvomajskih prazni
kih so se slovesno začela dela na 
prvem odseku nove avtomobilske 
ceste Šentilj—Nova Gorica, od Vrh
nike do Postojne. Ljubljansko i>o-
slovno združenje »GIPOS« se je že 
lotilo gradnje viadukta pri Vrhniki. 

• OPERIRANEC S PRESAJE
NO LEDVICO UMRL — V ljubljan 
ski bolnišnici je v nedeljo umrl 26-
letni mizar Josip Podvorac, ki mu 
je ekipa ljubljanskih kirurgov 16. 
aprila letos presadila ledvico, ki Jo 
je bolniku darovala njegova latd. 

• OSEBNI DOHODKI V 
MARCU — Povprečni osebni do
hodek v Sloveniji je znašal v mar
cu 1207 dinarjev. Najvišji povpre-
ček — 2029 din je bil v zbornicah, 
najnižji — 934 din — pa v tekstilni 
industriji. . 

• POPUŠČANJE PRI CENAH 
PRAŠIČEV — Na novosadski borzi 
je cena prašičev pred dnevi popu
stila za 0,50 do 0,70 dinarjev pri 
kilogramu, potem ko je dosegla re
kordno ceno 8,50 dinarjev. Po dveh 
letih naraščanja cen prašičev kaže, 
da se bo zdaj obrnilo navzdol. 

tedenski zunanjepolitični pregled 
Dvajsetega aprila letos so 

Američani dovolili saigon-
skim četam, da so vdrle na 
kamboško ozemlje na obmo; 
čju, ki se zajeda v Južni Vi
etnam in ga zaradi posebne 
oblike imenujejo »papagajev 
kljun«. Natanko deset dni po
zneje — 30. aprila — so a-
meriške čete iz Južnega Viet
nama po temeljitem bom
bardiranju tudi vdrle v Kam
bodžo. S to dramatično in 
agresivno potezo je predsed
nik ZDA Nixon prelomil slo
vesno ameriško obljubo, da 
bodo ZDA spoštovale kambo
ško nevtralnost. 

V »papagajev kljun« je 30. 
aprila vdrlo kakih 20.000 ju
žno vietnamskih vojakov, med 
njimi tri brigade motorizira^ 
ne ameriške in saigonske pe
hote. en ameriški in en sai-
gonski oklepni polk in po 
trije ameriški in saigonski 
helikoptersko-desantni bata
ljoni. 

Uradni cilj nenadnega vdo
ra v Kambodžo je bil uničiti 
glavni stan sil FNO Južnega 
Vietnama, vse zaloge orožja, 
streliva in hrane, a tudi skri
te bolnišnice. Po strahovitem 
bombardiranju, ki je uniče
valo predvsem mirne kambo-
ške vasi, so se v napad za
podili tanki, ki so vse <*seži-
gali pred seboj«, kakor je 
razvidno iz poročil novinar
jev. Tako je na primer poro
čal dopisnik Associated Pres-
sa Peter Amett, da j« ameri
ška kolona sicer poteptala 
nekaj taborišč, a je naletela 
na zelo šibak odpor. Toda 
»glavnega stana« niso našli. 
Ameriški oficirji so bili baje 
presenečeni zaradi šibkega 
odpora. 

Toda poznavalci FNO in 
njene taktike trdijo, da so 
se osvobodilne sile — preiz
kušene in prekanjene — u-
makniie pred ameriškim vdo-
rom v Kambodžo. ker so ga 
pričakovale. 

Medlo predstavo o tem. kar 
se najbrž dogaja v nesrečni 
Kambodži, nam poustvarja 
dopisnik agencije France Pre-
sse Felix Bolo, ki poroča, da 
je ameriško poveljstvo potr 
dilo, da je bilo v prvih 36 
urah operacije ubitih 200 »so
vražnih« vojakov, ujetih pa 
166. Vendar si dopisnik ne 
more pojasniti dejstva, da 
so Američani v tem času za
plenili samo devet kosov ro
čnega orožja. Zato priha.ja do 

^ključka, da so bili med 
»sovražnimi« vo.iaki gotovo 
številni kamboški kmetje. Z 
drugimi besedami, granate 
treskajo po mirnem prebival
stvu, vo.jaški poveljniki pa si 
lastijo mrtve civiliste kot bor. 
ce, da hi dokazali uspešnost 
operacij, hkrati pa opravičili 
pred svetom vdor v Kambo
džo. Če ni nasprotnika, če ni 

»glavnega stana«, če ni veli
kanskih zalog orožja, čemu 
je Nixon ukazal razširiti voj
no skoraj na vso bivšo Indo-
kino. Tako se sprašujejo šte
vilni Američani, a tudi sena-. 
torji na čelu s predsednikom 
zunanjepolitičnega odbora se
nata Fulbrightom, ki je za
hteval od Nixona, naj se pri
de »pogovorit« v odbor. To 
se je zgodilo prvič po prvi 
svetovni vojni. 

Reakcija po vsem svetu na 
Nixonovo odločitev je bila na 
splošno silovita in obtoževal-

na. Razumljivo je, da ga je 
Peking napadel kot »boga 
vojne kuge«, da ga je Hanoi 
označil kot fašista in da so 
podobno izjavo dali tudi 
predstavniki Severnega Viet-
nama na pogajanjih v Pari
zu. Toda značilno je, da so 
Nixona obsodili tudi številni 
krogi v Evropi in po svetu, 
ki niso niti neuvrščeni. Biv
ši švedski premier Erlander 
je suho pripomnil, da svet 
ima zflaj dokaz za mladolet-
nost ameriškega vodstva, če 
ga Je še potreboval. V Skan
dinaviji na splošno je reakci
ja — tudi uradna — zelo o-
stra. Pa tudi drugod po za
hodni Evropi s|(oraj ni sli
šati dobre besede za Nixona, 
še od desničarskih časopisov 
ne. 

»Nevt' York« Times je zapi> 
sal, da je Nixonova odločitev 
»nevarna pustolovščina«, ki 
bo imela daljnosežne in res
ne posledice. Toda Nixon je 
očitno sklenil, da se ne tM> 
oziral ne na levo ne na des
no. »Vem, da sem storil ti
sto, o čemer sem prepričan, 
da je dobro,« je dejal po od
hodu iz Pentagona,, kjer se 
je dve uri pogovarjal s svoji
mi generali. V svojem govo
ru je trdil, da je to storil, 
da bi rešil ameriška življenja. 
»Povejte mi. kako je mogoče 
reševati ameriška življenja,« 
je vzkliknil neki senator, »z 
razširjanjem vojne?!« 

»Predsednik Richard Nixon 
je zelo verjetno naredil poli
tični samomor,« je dejala a-
meriška komentatorka Eliza-
beth VVharton. Toda to je sla
ba tolažba spričo verjetnosti, 
da se je zdaj vžgala vsa nek
danja Indokina in da ni nik
jer videti konca tej strašni 
vojni. 

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK-' vsak četrtek 60.000 izvodov! 



NA SEJI OBČINSKE SKUPŠČINE METLIKA 

Proračun šele zdaj sprejet 
v letošnji stiski bodo nekatere dejavnosti 
financirane iz skladov - Za šolstvo 460 odst. 

več kot lani, zato povsod hudo varčevanje 

Metliška občina je menda 
zadnja v Sloveniji, ki je vse 
doslej čakala s sprejemanjem 
proračuna. Več mesecev so se 
ubadali z uskladitvijo dohod
kov z izdatki. Končno je bil 
proračvm v razpravi na občin-

.ski seji 29. aprila. 
Razpolagali bodo s 3,342.318 

din dohodkov, od tega pa vsaj 
200.000 din visi v zraku, zato 
FX) ta znesek predvideli za 
rezervo. Proračun mora fi
nanciranju vzgoje in izobra
ževanja zagotoviti 969.000 din, 
kar je približno petkrat več 
kot lani, zato nekateri po
stavk iz prejšnjih let v pro
računu sploh ne bo mogoče 
UF>oštevati. Pomagali si bodo 
s sredstvi cestnega sklada in 
sklada za negospo<^rske in
vesticije. 

Na razpravi so obravnavali 
še neresen odnos kolektiva 
Mesnega podjetja do združit
ve, ki so jo priporočali od
borniki že na prejšnji seji. 
Predsedstvo občinske skup
ščine je dobilo pooblastilo, 
da uvede v tem kolektivu 
prisilno upravo, če ne bo ta
koj začelo resnih pogovorov 
o združitvi bodisi, z Mercator-
jem, ki je najugodnejši part
ner, ali z domačo zadrugo. 

Odborniki so izglasovali še 
predlog za spremembo urba
nističnega načrta, kar so 
smatrali za f>otrebno glede 
na razvojne načrte podjetja 
KOMET, ki želi graditi proia-

Sneg za prvi maj 
Letošnja mrzla pomlad se 

je še posebno izkazala prav 
za 1. maj. Po dolinah so se 
ponoči in še zjutraj tega dne 
med mrzel dež mešale snežin
ke, po hribih pa ga je vrglo 
tudi po 15 cm. Prelaz Vahta 
na Gorjancih so morali plu-
žiti. 
Trebnje: predavanje 

o Leninu 
v okviru praznovanja sto

letnice rojstva Vladimira 
Iljiča-Lenina je na povabilo 
občinske konference ZK v 
sredo popoldne, 29. aprila, 
predaval v Trebnjem Franc 
Šetinc, član sekretariata CK 
ZKS. V predavanju z naslo
vom »Lenin in mi« je pred
vsem prikazal Leninovo živ
ljenjsko delo v povezavi z 
našimi napKjri pri graditvi 
novega družbenega re^a. 

Slana je škodovala 
Pretekli teden je nepriča

kovana "slana precej prizadela 
kmetovalce iz okolice Metli
ke. Marsikje so pozebli ore
hi, hudo so poškodovani vi
nogradi šm^mice in izabele 
v okolici Božakovega. pa tudi 
vinogradi boljše trte na Vi-
vodini čutijo posledice mraza. 

J. N. 

vodne prostore drugje, kot to 
določa sedanji načrt razvoja 
industrije v mestu. Kot je na 
seji izjavil direktor Kometa 
Manek Fux, bodo z lastnimi 
sredstvi začeli graditi novo 
tovarno takoj po prvomajskih 
praznikih, konec avgusta pa 
bo že stala velika proizvodna 
hala. Izjavil je še, da gre 
podjetju zelo dobro in da ni 
nobene bojazni, da ne bi iz
peljali 3,500.000 dinarjev vred
ne investicije. 

Sport 
V Krškem 

lepo vreme 
in veliko gledalcev 
Okoli 10.000 gli\ aloev se je 

zbralo v nedeljo na stutlionu v 
Krškem, kjer je bilo mednarodno 
tekmovanje v speeJwayu. Sodelo
vali so vozači iz Sovjetske zveze, 
ČSSR, Avstrije ZRN, Italije in 
Jugoslavije. Vsi tekmovalci bodo 
sodelovali v neđel*T na conskem 
svetovnem prvenstvu v Zagrebu. 

V Krškem so bil: najboljši Ru
si. Najboljši Jugoslovan je bil 
Regvart, ki je zasedel 8. mesto, 
domačin Molan pa ie bil trinajsti. 

M. V. 

Grmada (887 m nadmorske višine) je bila kljub muhastemu vremenu med prvo
majskimi prazniki dobro obiskana. Tja so se napotili mladinci iz Kompolj pri 
Dobrepoljah in drugi izletniki, ljubitelji lepe narave. (Foto: F. Modic) 

KRŠKI »DJURO SALAJ« OB KONCU APRILA: 

Lesa ne sme več zmanjkati! 
V Krškem si pomagajo tudi z intervencijskim uvozom - Zaradi pomanjka

nja lesa so se izpraznili skladi in zmanjšali osebni dohodki 
Ker smo od naših dopisnikov 

prejeli izide nedeljskih tekem ko
maj v sredo zjutraj, jih zato ob
javljamo v skrčenem obsegu. 

NOGOMET: 
Rudar (Senovo) : Vojnik 2:1 
Zreče : Partizan (Sevnica) 3:0 bb 
Medvode : Bela Krajina 1:1 

ROKOMET: 
Belt (Črnomelj) . Brežice B 5:0 bb 

KEGLJANJE: 
V tretjem Kolu dolenjske keg-

ljaške lige so bili doseženi nasled
nji rezultati: 
Krka : Iskra 243:299 
Krško • železničar (preloženo) ' 
Luknja : Vseh devet 347:372 
Pionir : Starih devet 340:318 

V tretjem kolu vodita Pionir in 
Iskra s 4 točkami. 

S. DOKL 

Spet prvo mesto za 
Novomeščane in 

Krčane 
Novomeški in ki-ški gojenci di

jaških domov so ponovili lanski 
uspeh: na »domiadi« v Kopru so v 
športnem programu osvojili prvo 
mesto, in so za 12 točk prehiteli 
Kranjčane. Dijaki iz Novega mesta 
in Krškega so bili najuspešnejši 
v šahu. kjer sta zmagali obe eki
pi Dekleta so zmagala še v atle
tiki, fantje pa v malem roko
metu. 

Kulturni program so ocenje
vali izven konkurence. Dolenjci so 
se uvrstili na drugo mesto. Med 
literarnimi prispevki je najboljše
ga napisala dijakinja novomeške 
pedagoške gimnazije Kristina Sta-
roveški. Njen spis »Maida ne bo 
nikoli pozabljena« je požel največ
je odobravanje. 

Ob priliki srečanja so sprejeli 
vzgojitelji in dijaki posebno reso
lucijo, s katero pozivajo javnost, 
naj reši težko vprašanje dijaških 
domov 

Končna uvrstitev ekip v Šport
nem programu: 1 Novo mesto 
— Krško 90 točk. 2. Kranj 78, 3. 
Celje, 4. Murska Sobota. 5 Nova 
Gorica in 6. Koper. Orptinizacija 
tekmovanja je bila odlična. 

Do 15. aprila je tovarna 
celuloze in roto papirja Djuro 
Salaj v Krškem naredila 

Praznik v Draga-
tušu 

V nedeljo, 3. maja, so sla
vili prebivalci Dragatuša 
svoj krajevni praznik v spo
min na dva dogodka iz pre
teklosti: 1944. leta so Nemci 
bombardirali kraj, kjer je 
bil glavni štab slovenske 
partizanske vojske, a se je 
štab pred tem umaknil: leta 
1935 pa so na volitvah po
naredili glasove, zaradi če
sar so se prebivalci Draga
tuša zbrali na demonstraci
jah in uspeli: oblast je izpu
stila politične zapornike. V 
nedeljo so borci razvili pra
por, ki mu je kumoval inž. 
Martin Janžekovič, kupili 
pa so ga z denarjem, zbra
nim s prostovoljnimi pri
spevki- Ob prazniku so do
mači učenci pripravili lep 
kulturni nastop-

Prvi maj v 
NOVOTEKSU 

Pred 1. majem so zaposle
ni v Novoteksu svečano 
proslavili praznik dela. Na 
proslavi v novi dvorani kon
fekcije je zbranim zapel 
Slovenski oktet, nastopili 
pa so tudi člani mladinske
ga aktiva in' najmlajši iz 
otroškega vrtca. Prisotne je 
v imenu političnih organi
zacij pozdravil Danilo Ko-
vačič. 

23.189 ton celuloze, papirja in 
lesovine in izpolnila svoj let
ni plan s 95 cidstotki- Vendar 
pa je bil pHDstavljeni plan 
za 7.852 ton nižji od reahiih 
možnosti, saj so že v decem
bru, ko so načrtovali letoš
njo proizvodnjo, vedeli, v kak
šni stiski z lesom so. 

Zaradi p>omanjkanja lesa so 
v Krškem v treh mesecih in 
pol izgubili 8.898 ton blagov
ne proizvodnje oziroma celo-
mesečno proizvodnjo. Vred
nost izgubljene proizvodnje 
je dosegla vrednost 18 milijo
nov dinarjev! 

V nedeljo tekmujejo 
ekipe prve pomoči 
štab za civilno zaščito in 

občinski odbor Rdečega kri
ža prirejata tekmovanje ekip 
prve pomoči iz brežiške ob
čine. Tekmovanje bo v ne
deljo, 10- maja, ob 9. uri do
poldne na tr^c^i v Brežicah-
Namen te javne prireditve 
je preskusiti znanje, ki so 
si ga ekipe prve iX)moči pri
dobile na tečajih po krajev
nih skupnostih. Najboljša 
ekipa bo šla pozneje na re
publiško tekmovanje. Na 
nedeljskem tekmovanju ji 
bodo podelili prehodni por 
kal, vsem članom prve, dru
ge in tretje ekipe pa pisme
na priznanja. Organizatorji 
pozivajo občane, naj si tek
movanje ogledajo in z ra-
zimievanjem sprejmejo tudi 
morebitne spodrsljaje nasto
pajočih, saj je to prvi javni 
izpit take vrste. 

Po tem, ko je en papirni 
stroj dlje časa stal, obratu
je tovama s polno zmoglji
vostjo; samo proizvodnja le
sovine za prodajo je še vedno 
omejena, ker so zaloge lesa 
premajhne. Račimajo, da bo
do lesovino normakio proda
jali maja. 

/ 

Zanimivo je, da so bile za
loge tovarne 20. aprila 10.640 
prostornih metrov, od t^ 
je bilo 3.690 metrov smreko
vi ga lesa. Zaloge te vrste le
sa so zadostovale za tri dni 
In pol obratovanja. Med zala 
gami je bil tudi že ruski les. 
2kiaj bi morali imeti v Krš
kem 70.000 prost, metrov le
sa zalog. V začetku januarja, 
ko bi morale biti zaloge še 
za 30.000 metrov večje, pa so 
imeli komaj 7.960 metrov le-

, sa. V tovarni sodijo, da bodo 
do jeseni s pomočjo interven
cijskega uzvoza nabrali dovolj 
zalog za nemoteno proizvod
njo. 

Težave zara(M p>omanjkanja 
lesa so krški tovarni izpraz
nile sklade in znižale osebne 
dohodke za 20 odstotkov. Le
tošnji proizvodni načrt je 
predvideval 101.170 ton bla
govne proizvodnje, v kateri 
pa je že vračimana manjša 
proizvodnja v začetku leta. 
Celotni dohodek naj bi letos 
dosegel 216 milijonov dinar
jev. Lanska blagovna proizvo-
dja je bila za slabih 600 ton 
večja, a je bila kljub temu 
za 5.792 ton manjša od zmog
ljivosti tovarne, ker je tudi 
takrat manjkalo lesa. 

J. SPLICHAL 

Delavci 
UJV tekmujejo 
v počastitev dneva jav

ne varnosti 13. maja tek
mujejo miličniki s postaj 
in oddelkov milice na ob
močju novomeške uprave 
javne varnosti v kriminali-
stično-tehničnih spretno
stih. 11. maja dopoldne 
pa se bo v Novem mestu 
začelo območno tekmova-
Qje v streljanju z zračno 
puško in zračno pištolo. 

Delavci z območja novo
meške uprave javne varno
sti se bodo udeležili tudi 
vseh republiških tekmo
vanj v pHjčastitev dneva in 
tedna javne varnosti. Tako 
sodeluje danes posebna 
ekiipa na patrolnem teku 
s streljanjem v Mariboru. 
12. maja se bo novome
ška ekipa udeležila repu-
blišk^a avtomobilsk^a 
rallyja s startc«n in ciljem 
v Ljubljani (proga bo za-' 
jela ttidi nekatere zahod-
nodolenjske kraje). 19. 
maja Pa bodo delavci jav
ne varnosti z Dolenjskega 
sodelovali na strelskem 
tekmovamju v Ljubljani. 

Nagrade za trud 
Za prvomajske praznike 

so v tovarni papirja v Kr
škem nagradili štiri člane 
kolektiva za tridesetletno, 
14 za dvajsetletno in 53 za 
desetletno neprekinjeno de^ 
lo v podjetju. 

Najprej v Škocjanu, 
potem v Toplicah 
Ker občinska skupščina ne 

bo mogla zagotoviti dovolj 
denarja za gradnjo šole v 
Dolenjskih Toplicah že letos, 
so odborniki odločili, da bo
do najprej gradili osnovno 
šolo v Škocjanu, ki bo velja
la 4 milijone dinarjev, med
tem ko je vrednost topliške 
šole ocenjena na približno 9 
milijonov dinarjev. Soglasno 
pa je skupščina odločila, da 
bd šola v Dolenjskih Topli
cah spomenik, da bodo na
jeli za gradnjo kredit in da 
bodo izvršni svet prosili za 
moralno pomoč. Prav tako so 
odločili, da bodo celotno šo
lo — s telovadnico — začeli 
graditi prihodnje leto, škoc
jansko pa še letos. 

Sejmišča 
Novo mesto: do

volj prašičev 
V ponedeljek, 4. maja, je 

bilo na novomeškem sejmu 
naprodaj 891 prašičkov (720 
prodanih) in samo 43 glav go
veje živine Kupci so plače
vali za manjše prašičke 200 
do 280 din, za večje 29i0 do 
550 din. Prodanih je bilo 11 
glav živine, veljali pa so: voli 
7.50 do 8.50 di* kg, krave 4 
do 6 din kg, mlada živina 
6 dp 8 din kg. 

na zalogi imamo 
ročne motorne kosilnice 

ALPINA 
moč: 4,5 KM 
prostornina: 98 ccm 
širina grebena: 90 cm 
učinek 3000 mVuro 
cena: 4.775.- din ali 140.000.- lit in 1008.- din 
rezervni deli in servis zagotovljeni! 
dobava takoj! 

zastopstvo tujih firm: 
alpina, bertolini, gibo, same, alfa romeo, m.a.n., 
Ljubljana, Celovška 32 
Zagreb, Trg žrtava fašizma 1 
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To nedeljo' 
bo startala 

,OSMICA 70' 
Prireditelj pričakuje več 
tekmovalk - Prijave še 

danes in jutri! 

Za nedelji avtomobilski rally 
DOLENJSKA OSMICA 1970, ki se 
bo zaćel 10. maja ob 9. iiri na 
Glavnem trgu v Novem mestu, se 
>e do torka prijandlo že 31 tek
movalcev. Rok za prijave poteče 
• petek, 8. maja o{>olnoči. Do 

Bdaj je prijavljenih le pet voznic, 
čeprav je kategorija za ženske lo-
Cena in BO tudi zanje poleg po
kala in diplom pripravljene lepe 
nagrade, ki so jib prispevala no, 
vomeška podjetja NOVOTEHNA, 
NOVOTEKS, KRKA, NOVOLES in 
LABOD. Pokrovitelj prireditve je 
INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL 
Iz Novega mesta, prireditelj pa 
AMD Novo mesto . 

210 kilometrov dolga proga gre 
tfcozi Trebnje, Sevnico, Krško, Ko. 
Btanjevioo, Šentjernej, Metliko, 
Črnomelj in Sotesko do Otočca, 
kjer se rally konča s spretnosrtno 
vožnjo. Rassglasitev rezultatov in 
podelitev nagrad bo ob 17. uri 
v restavraciji motela na Otočcu. 
Tekmovalci bodo morali voziti stro
go po prometnih predpisih s pov
prečno hitrostjo 56 km na uro. 
ustaviti se bodo morali pri štirih 
časovnih in pri štirih prehodnih 
kontrolah, ki jim bodo prehod 
overile t tekmovalni karton. 29 
Ddst. proge je makadami cesta, 
cxstalo asfalt. Prijave sprejema 
društvena pisarna AMD Novo me-
Bto, Ljubljanska oesta 8b (telefon 
21264). Start bo pired trgovino 
AVTO DEU, Hbor tdanovalcev 
in tehniični pregled voedl pa ob 8. 
uri zjutraj v Vrhovčevi ulici v 
Novem mestu. Skozi Sevnico bo 
tel rally med 10. in 12, uro, ^o-
zi KrSko med 10.90 in 12.30, ^o. 
Ei Metliko med 11.M in 13.30, sko. 
Ei Črnomelj med 13. ki 14. uro, 
na dlj lia Otodou pa bodo prihaja
la vozila med 13. ki 15. uro. 

Vode^ rBJlyja perosi me gle
dalce in uporabnike cest, ix> kate
rih bo tekel raUy, naj upoštevajo 
prometne prodpise, navodila pro
metne milice in rediteljev, naj ne 
ovirajo tekmovalcev, sl^ti pa naj 
bodo dificig;>liniTani T bližini kon. 
trolnih postaj, da ae bo tekmova. 
nje lahko hitix> odvijalo tn da ne 
bo nesreč. Se posebej prosijo pri
reditelji starše, naj ne puščajo T 
nedeljo med 9. uro do^ldne in 
14. uro popoUne otrok samih na 
cesto. Prav tako opoearjajo last-
nike živine in perutnine, da so 
odgovorni za poaledloe nesreč, ki 
bi se lahkn zgodile, 6e jim lx>do 
Civali uAle na cesto. 

Prireditelji felijo, da bi prire
ditev potrdila ugled dolenjskih 
avto-moto dndiev in bila hkrati 
učinkovita propaganda sa naravne 
lepoto naše pokrajine. K temu pa 

• razumevanjem in športnim bo. 
drenjem tekmovalcev lahko mnogo 
pripomorejo tudi gledalci. 

Pozdravljeni, partizanski kurirji in vezisti! 

Tudi najbolj oddaljene eno«:e NOV so bile med vojno 
največkrat povezane s telegrafsko-telefonskimi linija
mi. Vezistom je deblo smreke ali belokranjske breze 

nadomestilo telefonski drog 

(Nadaljevanje s 1. str.) 

Bela krajina je bila y resnici 
partizanska Od takratnih 24.000 
prebivalcev je bilo po statističnih 
podatkih 4650 partizanov. Na ti
soče jih je sodelovalo v narodni 
zaščiti in odborih OF. V borbi 
je padlo 1245 belokranjskih bor
cev. Ostalo je 271 vojnih vdov, 
600 otrok padlih borcev ter 1046 
invalidov. Požganih je bilo 2555 
stanovanjskih in gosi^arskih po
slopij. Porušena ^ bUa železniška 
proga, mostovi in ceste. 

Kljub pomanjkanju delovne mo
či, živine in orodja je bil obde
lan vsak košček zemlje, da je lah
ko vsak partizan in aktivist na-
šcd pri ljudstvu Bele krajine od
prte roke. 

Bela krajina pa je bila med 
NOB tudi najpomembnejši center 
kurirskih in telekomunikacijskih 

Krško: zbila pešca 
z otrokom 

3. maja poi>oldne je Milena 
Kranjc iz" Cmolic z osebnim 
avtom na odc«pu Ceste kr
ških žrtev pri Stadionu Mati
je Gubca v Krškem podrla 
Branka Trčiča iz Noveiga me
sta, ki je v naročju nesel 
otroka Mirana Obrto. Huje 
poškodovanega otroka so ta
koj odpeljali v novomeško 
bolnišnico. 

zvez. Vanjo so se stekale vse naj
važnejše kurirske poti, telefonske 
in telegrafske linije, ^asti pa šte
vilne radiotelegrafske zveze. 

Zveze — kiirirji in vezisti — so 
imele v NOV zelo pomembno vlo
go, saj je bil uspeh marsikatere 
akcije predvsem odvisen od pra
vočasnih poročil in dobre zveze 
med vodstvom in partizanskimi 
enotami. 2al je napisanega zelo 
malo o požrtvovalnosti, iaiajdlji-

vosti in junaštvu zveznikov, ki so 
vedno nosili veliko odgovornost 
in bili deležni le skromnega pri
znanja. Verjamem, da ne gre za 
namerno podcenjevanje, gre le za 
dejavnost, katere se zavedamo ta
krat, kadar ne fiuikcionira. Slo
venski partizanski službi za zve
ze pa vendarle moramo priznati, 
da je delovala rćdno, hitro in za
nesljivo ter s tem omogočila enot
nost in časovo usklajenost akcij 
na celotnem slovenskem ozemlju 
in skladno tudi s povelji Vrhov
nega štaba NOV in POS. 

Pri odgovornem in težkem izvr
ševanju svojih dolžnosti je žrtvo
valo mnogo kurirjev, radiotelegra-
fistov in telefonistov svoje življe
nje. V nepozaben spomin vsem tem 
hrabrim borcem so ptt kolektivi 
Slovenije zgradili namesto spome
nika 200-številčno avtomatsko te-
lefoi^o centralo v nekdanjem 
središču zvez v Črnomlju in vzi
dali na novo podtno poslopje spo
minsko ploščo. 

PTT kolektivi Slovenije so tudi 
prejeli pokroviteljstvo nad ku
rirji in vezisti NOV ter se s tem 
obvezfili, da bodo svetle tradicije 
službe zvez med NOB ohranili in 
prenašali na mladi rod. Zbrana 
je že izredno obširna dokumenta
cija o delovanju zvez, ki bo slu
žila kot osnova za iždajo knjige 
»Zveze med NOB«. Za ohranjenje 
tradicij in spominskih obeležij pa 
je organizirana transverzala po po
teh partizanskih kurirjev in vezi-
stov od Gančanov v I»rekmurju 
do Slavnika pri Kopru. Pot pote
ka tudi preko Gorjancev, Bele 
krajine in Roga. Vodnik opisuje 
vse iKKnembnosti poti in bo lah
ko zelo dobro služil šolski mla
dini pri !qK>znavanju dogodkov iz 
NOB, to pa je tudi glavni namen 
te transverzale. 

Sekciji loirirjev in vezistov po
magata zlasti pri zbiranju zgodo
vinskega materiala o delovanju 
zvez in zveznikov, skrbita pa tudi 
za vsakoletno srečanje in za stike 
s šolsko mladino. Srečanja so vsa
ko leto drugje in vedno so enako 
prisrčno sprejeta in dobrodošla, 
bodisi na štajerskem, Primorskem 
ali Gorenjskem. Takšno srečanje 
bo tudi v soboto v Beli krajini, 
ko se bodo bivši kurirji in vejisti 
srečali že ob 11. uri na Suhorju, 
kjer jim pripravlja sprejem šol
ska mladina. V Metliki si bodo 
ogledali muzej NOB in gospodar-
sU napredek Metlike. Ob? sekciji 
bosta imeli tu tudi svoj redni let
ni delovni sestanek, nato pa se 
bodo udeleženci odpeljali v Črno
melj, kjer bo najprej na »Grič
ku« krajša spominska slovesnost, 
nato pa si bodo ogledali v Domu 

Spet je tekla kri 
Za 1. maj spet več prometnih nesreč, kot so 

pričakovali - Smrtna v Krakovskem gozdu 

Med prvomajskimi prazmki se je zgodilo na dolenj
skih cestah 22 prometnih nesreč. Ena oseba je izgu
bila življenje, devet pa je balo ranjenih. Gmotno 
Skodo so ocenili na 49.500 din. Največ nesreč je 
bilo zaradi neprevidnosti vocsnikov, več pa tudi za
radi slabega vremena. 

NajhujSii r-esreča se je zgo
dila 1. maja, nedolgo po pol
noči, v Krakovskem gozdu. 
V tovornjak - vlačilec, ki ga 
je med vožnjo proti Zagrebu 
ustavil Madžar Imre Maraz, 
se je silovito zaletel osebna 
avto, ki ga je vozil Mihael 

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE 

Dolenjske Novice. 
Prvomajska budnica * 

• (PRVI MAJ) — naznanjevala nam 
Je že sdnoči mestna in meščanska godba, 
ki je na tirgu prav lepo igrala. Tudi danes 
«yutraj jo gt^ba meščane iz sladkega 
spanja zbudila In zvabila na jutranji spre
hod, ker res krasno jutro je bilo, a ne 
dolgo. Ob 10. uri je že bilo vse nebo pre
vlečeno, in prav adaten majndkov dež 
rosi. 
• (DE2ELNI GARANCIJSKI PRISPE

VEK) — za dolenjske železnice je 2uiašal 
Ea lansko leto 93000 gld. Po vsej progi se 
je namreč še nuiogo popravljalo, in se še 
danes mnogo dela. Ko bodo saj večje 
»tvari dokončane, bo brezdvomno ž^ez-
nica se izplačevala. 
• (IZGON SLOVANOV.) — Iz BeroU-

na poročajo, da mora okolu 100 čeških 
delavcev zapustiti Roitembach pri Gottes-
bergu vsled določila vladnega zastopnika. 
Prusi se naše vlade prav nič ne boje, ker 
samo grozi ob laikih nasilstvih a ne pov> 
nča • istim orod^Jem. Zato pa inimo gle

da, kako lutrovski pastorji rogovilijo po 
Avstriji. Dne 17. t. m. je moralo 360 Ce
hov. zaptistiti okraj Liegnitz. 
• (ZLATA POUA v SIBIRIJI) — Na 

Bregu Beringovega morja so se naSla zla
ta polja, za katera se prej ni vedelo. Na 
poljih De nahaja precejšnja množina zla
ta. To poročilo se potrjuje tudi iz Londo
na, in dobro Je, da je Sibirija v močnih 
ruskih rokah. Ako bi bila v slabejših, An
gleži bi gotovo že zato skrbeli, da bi z 
njih iKjsestnikom začeli vojsko kakor z 
Buri. 
• (GROZEN P02AR) — Angl. lisbi po-

jx)čajo, da je 26. aprila nastal v Ottawa 
v Sev. Ameriki grozen pvožar, ki je razdjal 
mnogo skladišč, elektrarno, in ix> mestu 
silno poslopij. Do večera je bilo 2.000 dru
žin brez strehe. 

P (JERUZALEMSKI ROMARJI.) — 25. 
apfrila se Je odpeljalo skozi Trst v Jeru
zalem 250 romarjev iz Gornje Avstrijske
ga. 14. maja se bodo sopet vračali iz svete 
dežele. 

(IZ DOLENJSKIH NOVIC-
L maja 1900) 

Duh. 22-letni Zvone Kjalčič, 
Duhov sopotnik iz Novega 
mesta, je dobil tako hude 
poškodbe, da je izdihnil na 
kraju samem. Voznik Duh je 
bil huje ranjen, drugi trije 
sopotniki pa lažje. 

Dobre štiri ure prej je Ma
tija Hrovat z Rebri zadel z 
osebnim avtom na Dvoaii pri 
Žužemberku neosvetljen vpre-
žni voz Antona Puclja iz Pod-
gozda in dobil hujše poškod
be IX) glavi. Avto Je poško
doval konja, ki je vlekel voz. 

Tik pred zaključkom re
dakcije smo dobili obširno 
poročilo tudi o nesrečah, ki 
so se pripetile zadixie dni v 
Spodnjem Posavju, a ga za
radi pomanjkanja prostora 
ne moremo objaviti v celoti. 
Med hujšimi nesrečami pa 
so bile naslednje: 
• Zadnjega aprila je Franc 
StipiČ iz Planine pri Podboč-
Ju z osebnim avtom v Breži
cah treščil v drevo. Razen 
njega se je poškodoval tudi 
brat Martin. OdF>eljali so Ju 
v brežiško bolnišnico. 

B Srečo v nesreči pa Je 
imel dva dni pred tem Ljub
ljančan Aleksander Saje, ko 
se Je z osebnim avtom peljal 
iz Dmovega v Krško. Med 
»rečanjem z nekim vozilom 
Je zapeljal s ceste in po 38 m 
treščil v telefonski drog tor 
ga podrl, a pri tem ni dobil 
poškodb. 
• 27. aprila je pri Budiče-
vi gostilni mopedist Jože Di-
renbek iz Piršenbrega treščil 
v tovornjak Dragutina A^o-
la iz Kraja DonJ^a pri Za-
prešiču. Mopedist in sopotni
ca Anica Cizelj sta padla in 
se nevarno poškodovala, zdra
vita pa «e v Brežicah. 

ljudske prosvete kulturni spored. | 
Se isti dan bo odšla skupina biv
ših kurirjev v Bojance. Ta vasica 
je bila ena izmed glavnih preskr-
bovalnih točk kurirjev, ki so ho
dili iz Bele krajine na Hrvaško. 

V nedeljo, 10. maja bodo 
kurirji na poti v Ljubljano 
obiskali še Občice, kjer je de
lovala kurirska postna TV 15 
in bil sedež vseh relejnih TV 
postaj. Vezisti pa bodo obi
skali Stare žage in iskali sle
di nekdanjih delavnic. Zdru
ženo p>odjetje Iskra, ki je 
prevzelo patronat nad delav
nicami v Starih žagah, bo mo
ralo pohiteti z zbiranjem iz
redno zanimive dokumentaci
je o delovanju delavnic in to 
Je tudi velika želja vezistov 
— da ne bi šla ta dejavnost 
v pozabo. Srečanje pokrovi
teljskega odbora Iskre in ve
zistov v Starih žagah bi bila 
najboljša prilika za sprejem 
programa o zbiranju doku
mentacije delovanja mehanič
ne ter radiotelegrafske de
lavnice. 

DRAGICA ROME 

mmm 

SOBOTNA VOJAŠKA PAR^A^«* 
ni|i zavezniških sil nad fašističd 
kega jubileja: 30-letnice revolu! 
skupna proslava našega ljudstvi 

obvladanje zastrupi' 

Svoboda, armada, ljudstva 
— 

Parada naše vojaške moči in obrambnih sposobnosti ' 
hkrati pokazala naš prispevek za zmago nad fašizi^ 
skušajo nekatere sile na svetu zmanjšati pomen tega! 

,rila bo naš neodvisen položaj in samostojno, mirolji' 
Jugoslavije, enotnost na^ih narodov in vodilno' 

(Nadaljevanje s 1. str.) 

Pokazala bo tudi uresničeva
nje in moč našega načrta 
vseljudske obrambe ter ne
nehen razvoj naše družbe in 
njene odločnosti, da z všemi 
močmi, če bo to potrebno, 
branimo naSo svobodo, ne
odvisnost in samoupravlja
nje v jugoslovanski sociali
stični skupnosti. 

Mimo slavnostne tribune, 
na kateri bo gledal parado 
predsednik republike maršal 
Josip Broz Tito s svojimi 
sodelavci, bo defiliralo nad 
10 000 udeležencev, več sto 
različnih vozil in druga naj
sodobnejša vojaška tehnika. 
Približno 95 odst. pokazano
ga orožja in oborožitve bo 
domače izdelave: od polavto
matskih pušk, ki Jih bodo 
zdaj prvikrat pokazali, do 
druge oborožitve — trans
porterjev, topov in domačih 
najsodobnejših letal. 

Za slavnimi zasta
vami 

Za štabom parade — njen 
komandant bo generalni pol
kovnik Mirko Jovanovič — 
in skupiiK) partijskih, držav
nih ter vojaških zastav bo 
korakalo najprej 300 vojnih 
veteranov, junakov naše re
volucije in »tarih partizanov 
iz vseh republik. Sledilo Jim 
bo 6 ešalonov. 

Ešalon JLA z gojenci vo
jaških akademij, s pehotnim 
in partizanskih bataljonom, 
z bataljonom mornarjev, vo

jaškega letalstva in s četo 
graničarjev. Prvi ešalon bo 
vodil naš rojak, Novomeščan 
Bojan Savnik, polkovnik le
talstva. 

Sledil bo ešalon enot teri
torialne obrambe, v katerem 
bo 6 bataljonov iz 6 repub
lik ter p>6 2 četi iz avtonomnih 
pokrajin Kosova in Vojvodi
ne- v teh bataljonih bo pri-
bJ. po 10 odst. deklet, ki so 
znova pokazale, da znajo bi
ti hrabre in zanesljive bor
ke. Tu se bo zvrstil tudi ba
taljon družbenih in športnih 
organizacij: videli bomo šo
ferje . amaterje, kolesarje, 
planince, smučarje, alpini
ste, člane raketnih klubov, 
tabornike, letalce in padalce, 
pa radioamaterje, gojence 
predvojaške vzgoje in odred 
mladincev. Med" njimi bo 30 
do 40 odst. deklet. Tu bo tu
di bataljon službe javne var
nosti, delavska lahka proti
letalska baterija in odred ci
vilne zaščite Beograda. 

Tretji ešalon bo sestavlja
la združena motorizirana 
enota JliA z oklopnim! trans
porterji, raketami, topništ 
vom, inženirskim bataljo
nom, vezisti in četo ABHO. 
— četrti ešalon bo enota 
protiletalske obrambe, peti 
ešalon pa bo pretresel tlak 
Beograda: tu bo različna ar-
tilei^a, še močnejši hrum 
pa ji bo sledil, ko bodo mi
mo tribune pripeljali oklep
niki v šestem e.šalonu. Naj
sodobnejši helikopterji, dru
ga modema letala in domači 
»Galebi«, ki se bodo pi-vi-

krat 
do P 
nijo ' 
movi< 

ga. • • 
lahK^ 

SPREJEM ŠTAFETNE PALICE. V nedeljo popoldne 
je predsednik občinske konference ZMS Trebnje Lojze 
Ratajc sprejel iz rok tabornikov odreda »Sivih jelš« 
zvezno štafetno palico, ki so jo mladinci po pozdrav
nem nagovoru ponesli do občinske meje pri Čatežu. 

(Foio: Bojan Plauštajner) 
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C 't JLA V Beogradu bo ob 25-letnici zmage, skup
il osvajalci hkrati tudi uvod v proslavitev veli-
fp ' in ustanovitve JLA, ki bo največja povojna 
!?} ' ojegove armade. ;— Na sliki: vaje na terenu — 
^ '®la zemljišča z oklopnim! enotami 

na sobotni paradi 

(» 

"dskih množic bo 
prav zdaj, ko 

••'spevka - Pouda-
politiko Titove 

'ogo ZKJ 

'javili na paradi, bo-
junake, ki bra-

'^dno nebo naše do-

sirnada - naš 
ponos! 

^rat že smo izrekli 
•®inbne besede, kako 
' kujemo, saj se ved-
1^. zavemo, kako mo-
'' miru in obrambe 
' vseljudske oborože-

Devetomajsfta para-

^Ho na posojilo 
^lica društva upoko-
" Loškem potoku je 
' občinsko skupščino 

soglasje za najet-
PH republiški zve-

^lencev. Soglasje jim 
^ tudi dala. S tem 
^ »o nameravali ure-
® prostore. Potem se 

da bo denarja 
w so upokojenci za-

^^činsko skupščino, 
^sredovala, da bi 
kredit vezali pri Kre-

in dobili še več 
^ se bo postopek 
q ^ vlekel — pa četudi 
"• ^ uspel — se bo ver-

kaj podraiilo in 
."O spet premalo. Ta-
, okencem ne bo pre-
'Ugega, kot da bodo 
^prosili Za pomoč 
^^upščino, da bi kje 

'*^1 in drugi kredit 
^^iskrbela še tretje-
pveđa Pa se vse to 

' nekajkrat ponovi.) 

tsni Usna čakalnica 
^no stranišče 
lljsno podjetje SAP 
y(ine je pred le-

Ogradilo na Ra-
^^Inico, da bodo v 
^^nlki ob slabem 
^ čakali avtobuse. 

vseh potnikov 
^^kateri posamez-
^^^TnenUi v javno 
'®- Zaradi smradu 
^tniki izogibajo. 

J ie tudi v Veli-
kjer morajo 

^ Ponoči zapirati 
dvorišča, da jim 

® ^stiti ostankov 
^"^kovalcev, 

L. S. 

da JLA bo i>otrdila večno 
mladost in moč naše arma
de: slednja se kaže v likih 
mladih borcev, ki so že kos 
sodobni vojaški tehniki. Na
vzoča je v delu mladih sta
rešin, ki spretno vodijo :n 
ukazujejo tudi večjim voja
škim enotam z zelo zaplete
no tehniko. 

H Tu so hkrati uspehi 
vseh naših delovnih ljudi: iz 
njihovih rok in iz našega 
skupnega odpovedovanja ter 
požrtvovanja za stvar vse
ljudske obrambe smo dobili 
opremo in oborožitev, ki jo 
potrebujejo naši borci. 

H In še je tu marsikaj; 
je revolucionarna rast naših 
oboroženih sil, v kateri vsa
ka generacija mladih fantov, 
ki stopajo v vrste JLA, pre
vzema vse bolj zapleteno 
tehniko in oborožitev. Treba 
je pozaiati in upMarabljatd ra
darje, lansirne naprave, ra
čunske stroje, elektroniko, 
kemijo in še mnogo tega. Tu 
so vrste starešin, povojnih 
oficirjev in pKKioficirjev. 2e 
nekaj nad 95 odstotkov obo
rožitve in tehnike smo nare
dili sami doma! In ne samo 
to: parada bo pokazala, da 
je naš načrt- vseljudske ob
rambe potreba in stvarnost, 
v kakršni živimo. Nikogar 
ne ogrožamo, a tudi od ni-
kc^r se ne bomo pustili 
ogroziti. 

H Svoboda, armada, in 
ljudstvo — vse to bo v so
boto pred tovarišem Titom 
ena sama mogočna reka ne-
uklonljive volje, da smo in 
ostanemo enotni v naši ob
rambni volji. 

DUŠAN BOJANIĆ 
TONE GOŠNIK 

Dva požara v STILLESU 
v nedeljo, 26. aprila, se je 

v Stillesu v Sevnici vžgal ma
zut, ki se je razlii po tleh 
strojnice. Do nesreče je pri
šlo, ker se je samodejno 
vključila črpalka, ki črpa ma
zut iz velikega rezervoarja 
v manjšega, potem pa se čr
palka ni izklopila. Strojnika 
v otrojnici ni bilo in mazut 
se je r^lil do kotlov. Naj
prej je gorelo le v smeri pe
či, jHDtem pa se je vnel tudi 
mazut na površini tal. Po
žar so pogasili s petimi ro^ 
nimi gasilnimi pripravami in 
s pripravo za suho gašenje. 

Ta primer naj bo opozori
lo, da se ne smemo zanašati 
le na stroje, ki bi sicer mo
rali pravilno samodejno delo
vati. če požara ne bi bili 
pravočasno pogasili, bi se ne
sreča lahko končala s hudi
mi posledicami. 

Drugič je v Stillesu gorelo 
30. aprila v lakirnici. Požar 
je nastal zaradi iskrenja, do 
katerega je prišlo v elektro
motorju, potem ko se je po
kvaril ležaj. Tudi tokrat so 
pc^r takoj pogasili. 

A. 2ELEZNIK 

Kostanjevica: dva 
ranjena 

2. maja zvečer sta se na 
mostu v Kostanjevici zaletela 
osebna avtomobila, ki sta ju 
vozila Ana 2abkar iz Šentjer
neja in Franc Koželj iz Spod
njega Brnika. V avtomobilu 
Žabkarjeve je bil huje po
škodovan vozničin mož, v Ko
želj evem vozilu pa 3-letni sin 
Alojza Olovca, ki je sedel 
poleg voznika. Ranjenca so 
odpeljali v bolnišnico. Gmot
no škodo so oconili na 17.000 
din. 

Trebnje: Madžarova 
nesreča 

4. maja zjutraj se je z 
avtomobilske ceste pri Treb
njem prevrnil na travnik to
vornjak s prikolico znamke 
mercedes, ki ga je vozil Im-
re Kincses iz Budimpešte. 
Med vožnjo proti Ljubljani je 
Madžara obšla slabost, zato je 
za nekaj trenutkov izpustil 
iz rok krmilo. Med prevrača
njem se je tovornjak skoro 
sploščil in je bilo škode za 
okoli 100.000 din. Voznik je 
za las ušel poškodbam. 

Pridružite se ^ 

modernim Ijiiđem^^ 

ki pijejo r 

CVNJtVR 
Andrejčka so našli pod skalo 

Dveinpolletni otrok iz Sel pri Jugorju se je v 
noči pred prvim majem izgubil - Miličniki in 

vaščani so ga dolgo zaman iskali 

30. aprila je odšel z do
ma mali Andrej Klemen-
čič s Sel pri Jiigorju. Vi
deli so ga racati proti 
Gradniku. Domači so otro
ka kmalu pogrešili in ob 
20 50 prosili metliške mi
ličnike za pomoč pri iska
nju. 

Miličnilki in vaščani so 
otroka iskali vse do dveh 
po polnoči. O dečku ni bi
lo sledu, zato so mislili, 
da ga je kdo odpeljal. Po
noči je bilo izredno hlad
no, naletaval je budi sneg, 
Andrejček pa je bil samo 
v treniricah in gologlav. 
Obupani starši so se ob 
prvem svitu v spremstvu 
miličnikov »pet napotili 
iskat. Okoli 5. ure so An
drejčka našli ždečega im 

vs^a premraženega pod 
skalo v bližini vasi Mali
ne. 

Otroka so najprej doma 
pogreb, nato pa so ga od-
peujali še v novomeš<ko 
bolnišnico. Na srečo se 
mu ni nič hudega zgodilo, 
kakor so ugotovili zdravni
ki na otroškem oddelku. 
Mali Andrej je spat do
ma, dobiva le zdravila-

To ni prvič, da se je na 
vasi izgubil otrok. Prav 
bi bilo če bi starši kljub 
obilici kmečkega deda le 
malo Dolj pazili na otro
ke. Andrejčkov izlet v ne
znano se je sicer srečno 
končal, lahko pa bi pri
šlo do najhujšega! 

RIA BACER 

C ti 

— Ne igraj se z žogo v sobi! Laliko bi bil zadel televizor! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

„BOŠ DAIA MLEČKA?" 
Leske so se pripogibale pod težo debelih lešnikov, ki 

so bili v tistem grmovju najlepši. Vsepovsod je narava po
nujala svoje bogate jesenske plodove, ki so jih pridno po 
spravljale živali in ljudje. 

Taki dnevi so privabili k oknu tudi triinpolletno hro
mo Danico v mali leseni koči blizu leskovega grmovja. 
Danica je po ves dan sedela v zibelki, v kateri se je sama 
zibala, če ni vedela kaj drugega početi. Na stolčku poleg 
zibelke je bilo skromno kosilce, ki ji ga je mati pripravila, 
preden je odšla k sosedom na delo. Vsak dan je morala 
oditi, da je zaslužila za hrano, kurjavo in pijačo, v kateri 
je utapljala žalost, ki jo je trla posebno zadnje leto, odkar 
ji je mož padel v partizanih. I^to dni starejša hčerka je 
hodila z njo na delo. Deklici sta dobili večkrat pijače ka
kor pa kruha. 

Mati se je navadno vračala domov pozno zvečer, ko je 
mala Danica že sp^a. Zaspala je kar sede, naslonjena na 
roke, ki so bile od slonenja že močno krive. Tudi nožice 
je imela krive, trebušček pa širok, da je izstopal tudi ob 
straneh. Včasih jo je mati samo obrnila in ji podložila su
he cunje, ne da bi jo zbudila. Takrat je bila srečna, ker se 
je lahko naspala in odpočila za naslednji dan. Kadar pa 
se je Danica zbudila, je zahtevala od matere vse tisto, za 
kar je bila prikrajšana ves dan. Kričala je, jokala, pljuvaia 
in pulila slamo iz zibelke. V svetlih večerih, jo je morala 
nositi ven in z njo hoditi okrog hiše, da je gledala zvezde 
in luno in poslušala nočne ptice. Kadar je bila mati pre
več utrujena ali vinjena, da tega ni zmogla, je Danica kri
čala do onemoglosti. Mati je preklinjala in ^^zdihovala k 
ljubemu bogu, naj pošlje rešitev iz tega neznosnega pekla. 

Danica se je s pomočjo stolčka izvlekla iz zibelke. Hra
no in vodo in kar je bilo na njem, je zmetala na tla. Rinila 
je stolček naprej, se vlekla za njim in pripotovala do ste
ne, kjer je bdi večji stol, na katerega se je hotela povzpeti. 
Poskušala je na ese načine splezati nanj, ga objela s svoji
mi krivimi ročicami in se potegovala navzgor. Srčece ji je 
močno utripalo. Po hudih mukah ji je uspelo prilesti na 
stol, s katerega se je videlo skoz okno. To noč Danica ni 
jokala, čeprav je bila lačna in premočena, saj je videla to
liko novega in lepega. Mati pa tega ni bila vesela. Navdajal 
jo je strah. Skrbelo jo je, da zdaj ne bo mogla otroka več 
puščati tako samega. 

Vsak dan je Danica plezala na stol in s pogledom ob
jemala naravo, ki njej ni bila razumljiva tako kot drugim. 
Zdaj je bila na svojih izletih že pravi mojster. Nožice so 
jo toliko držale, aa je stala na stolu, odprla okno in na pol 
visela ven. Ko je mimo nje priletel metuljček, se je stegni
la za njim. Hotela je otipati to živo lepoto, toda stol je bil 
širok le njene tri korake. Padla je na tla, udarila ob stol
ček in si izbila dva zoba. Mati je spet preklinjala in prosila 
boga rešitve. 

Neko popoldne je rešitev tudi prišla. Ko sem šla mimo 
koče, je mala Danica mahala z ročico in spraševala; 

»Boš prinesla mlečka?« 
Prinesla sem ji mleko. Kar planila je po lončku, ga 

objela z rokami in hlastno srkala. Potem sem jd še večkrat 
prinesla mleka. Vedno je gledala v tisto smer, odkoder 
sem navadno prihajala, in vsakokrat spraševala: 

»Boš dsda mlečka?« 
Tudi tisto popoldne sem ji nesla mleko. Spet je na pol 

ležala na oknu, toda ročice so nemočno visele navzdol in 
se niso stegnile po lončku. Očki brez ognja so zrli nekam 
v daljavo, lačeca so bila bleda kot nikoli prej. 

Kadar grem mimo koče, pogledam na okno, zadržim 
korak in prisluhnem besedam, ki jih prinese šum leščevja: 

»Boš dala mlečka?« 

(Honorar 100 din) 
JUHEK 

Sularji si na zgornji sliki ogledujejo v pokrajinskem muzeju NOB v Kočevju 
zbirko orožja, vojnih trofej iz narodnoosvobodilnega boja, ki mladino najbolj 
privlačijo. Ob prazniku zmage nad fašizmom, ki ga praznujemo 9. maja, lahko 
zaželimo, naj IM mladi rod nikoli ne pozabil na velike žrtve, s katerimi je bila 
izvojevana svoboda, in da bi mu bilo usojeno živeti v miru, brez vojn in prelivanja 
krvi! (Foto: F. Brus, Kočevje) 

— Človek ne živi samo od kruha, gospodična! 



KMETIJSKA ZADRUGA 
»KRKA« — Novo mesto 

r a z p i s u j e  

JAVNO DRAŽBO 
za protiajo naslednjih osnovnih sredstev; 

• 2 traktorja Ferguson - 35 
• 4 gumi vozovi 
• več trosilcev hlevskega gnoja 
• 2 traktorski kosilnici 
• kosilnica BCS 
• stiskalnica za seno 
• škropilnica »Biserka« 
• več elektromotorjev in puhalnikov za 

seno ter drugih osnovnih sredstev. 

Dražba bo v ponedeljek, 11. maja, ob 8.30 uri na 
delovišču Graben in cA) 10.30 na obratu Zalog pri 
Novem mestu. 

Pravico do dražbe imajo vse pravne in fiaične 
osebe, ki bodo pred začetkom dražbe položile var> 
šć'ino v višini 10% ocenjene vrednosti. Ostali pogoji 
bodo objavljeni pred pričetkom dražbe. 

KMETIJSKA ZADRUGA »KRKA« 
N O V O  M E S T O  

KOMISIJA OBČINSKE SKUPŠČINE 
NOVO MESTO 
za volitve in imenovanja 

r a z p i s u j e  

1. mesto RAVNATELJA 
Vzgojnovarstvenega zavoda v Novem mestu 

2.  mesto RAVNATELJA 
Posebne osnovne šole v Šmihelu pri Novem 
mestu 

P O G O J I :  
pod 1. višja ali srednja izobrazba pedagoške smeri 

ali šola za socialne delavce in pet let vzgoj-
noizobraževalne prakse, 

pod 2. visoka ali višja izobrazba pedagoške ali 
adravstvene smeri oziroma šola za socialne 
delavce in pet let ustrezne prakse. 

Kandidati morajo biti splošno družbenopolitično 
razgledani ter imeti organizacijske sposobnosti za 
vodenje zavoda oziroma šole. 
Ponudbe Je treba dostaviti v roku 15 dni po objavi 
razpisa s kratkim življenjepisom in dokazili o stro
kovni izobrazbi m delovnih izkušnjah komisiji za 
volitve in imenovanja pri občinski skupščini Novo 
mesto. 

TOVARNA ŠIVALNIH STROJEV 

BAGAT 
PRIREJA V NOVEM MESTU 

TEČAJ ZA ŠIVANJE IN KROJENJE • 
Informacije dobite v prodajalni BAGAT, * 
Prešernov trg 15 • 

» D A N A « ,  

TOVARNA RASTLINSKIH SPECIALITET 
IN DESTILACIJA. 

MIRNA -

r a z g l a š a  p r o s t o  d e l o v n o  m e s t o  

KV ELEKTRIČARJA 
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazilom o kvali
fikaciji v 8 dr«h po objavi na naslov podjetja. 

ZDRAVILIŠČE 
šmarješke Toplice 

p r o d a  p o  s k l e p u  
delavskega sveta 

KOMBI IMV1000 
v vozmem stanju, regi
striran. 

I*rodaja motornega vozila 
bo v nedeljo, 10. maja 
1970, od 9. do 10. ure za 
družbeni sektor, po 10. uri 
pa za druge interesente. 

Ogled je nicjgoč v upravi 
podjetja, vse ostale infor
macije dc^bite po telefonu 
štev. 84-900. I 

Sporočajo rudi, da imajo 
na ^a'os! Slakovo ploščo TI-
TANIC. 

(PO-E) 

NOVOTEHNA 
NOVO MESTO 

MAJSKI POPUST 
v prodajalni 
NA GLAVNEM TRGU 

Nov delovni čas 
Prodajama ELEKTROTEH-

NA na, n vumeikem Glavnem 
trgu je od 1. aja odprta 
vsak dan od 7 do 12. ure in 
popoldne oc 16 do 19. ure, 
ob ponedeljkih in sobotah 
pa od 7 do 13. ure. 

V prodajalni so dobili no. 
vo pošiljko avtomobilskih 
radijskih sprejemnikov, av
tomatske gramofone TELE-
FUNKEN in stereo spre- S 
jemnike GRUNDIG. 

: 

PRI VARČEVANJU 
DEVIZ 
VEČJE 
UGODNOSTI! 

0 Vaši prihrank. deviz doma niso na varnem. Na deviznem računu pri 
DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI pa se jim ne more kaj zgoditi, še 
več! Dobili boste obresti! 

0 Pred potovanjem ah pred odhodom na delo v mozemstvo ne pozaoite oa-
preti devizni račun, na katerega boste vlagali svoje prihranke. 

0 Devizns račun lahko odprete tudi s pismom iz inozemstva. 
9 Prihranke na deviznem računu lahko namensko varčujete za novo hišo, 

stanovanje in drugo. 
% Za denar na deviznih računih in njegovo prosto uporabo jamči država. 
0 Dvigi in pologi ter nakazila deviz so mogoči v vsakem času v neomejenem 

znesku. 
# S prihranki na vašem deviznem računu lahko razpolagajo tudi vaši najožji 

sorodniki, če jih pooblastite. 
UGODNE OBRESTI: brez odpovednega roka 5 »/o v devizah in 1 o/o v dinarjih; 
z odpovednim rokom nad 12 mesecev 7 % v devizah; 
z odpovednim rokom nad 24 mesecev 7 % v devizah in 0,5 % v dinarjih. 

TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE ZAJAMČENA PO ZAKONU. 

DBH 
NOVO MEST« 

DOLENJSKA BANKA IN 
HRANILNICA NOVO MESTO 

S podružnico v Krškem in ekspoziturama 
v Metliki in Trebnjem 

•••t 

•EsVOIc V zameystvo:ai 

i 

23. Naslednji dan sta zapustila gorato drža
vico. Nov svet se je je! odpirati pred njima: 
poznamo to deželo - domovina Napoleona! PA
RIZ je pisalo na kažipotu ob cesti! 

Odprla sta streho in spustila južno* sonce 
v kabino. Vihrala sta po valoviti pokrajini. -
spet se je dirkalni motor pod pokrovom odlično 
izkazali Kot bi mignil, je bila dolga pot za' 

STOP 

njima. Na obzorju se je začrtal obris prestol
nice slikarstva, mode. striptiza . . . 

Še preden sta se prav zavedla, sta s svojo 
ladjico plula po prometnem veletoku milijon
skega mesta. 

- Prelestno! je vzkliknila Klara. - Takoj na
pišem razglednice v Košato lipo . .. 

In je Klara stopila na sedež, skočita na 
streho najbližjega avtomobila, od tu naprej do 
kioska ob cesti. Vrnila se je po isji poti, spisala 
dopisnice in stekla Še na drugo stran ceste 
k poštnemu predalu . .. 

Neverjetno bodo zmajali z glavami vsi tisti 
bralci, ki še niso bili v Parizu. Res je, promet
no gnečo v velemestu si je težko predstavljati! 
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• PETEK, 8. »UJA 8.04 Oper
na matineja; 9.05 Pionirski tednik; 
10.15 Pri vas doma; 1100 Poro
čila — Turistični r.apotki za tuje 

• goste; 12.30 Kmetijski nasveti — 
vet. Janez MarinSek; Priprave in 
prevoz živali na klanje 12.40 Slo
venske narodne pesmi; 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo; 
15.30 Napotki za turiste; 16.00 — 
Vsak dan za vas; 17.15 Koncert 
po željah poslušalcev; 18.15 Rad 
imam glasbo; 19.00 Lar..o noč,' 
otroci! 19.15 Minute ansamblcmi 
Štirje kovači; 20.00 Koncert zbora 
South Missouri Co.iege iz ZDA; 
20.30 »Top—iwps 13(C 21.15 Od
daja o morju in pomorščakih; 
22.15 Besede in 4voki iz logov 
domačih. 
• SOBOTA, 9. .M.AJA: 8.05 RE
ZERVIRANO ZA PRENOS PARA
DE OB DNEVU ZMAGE IZ BEO
GRADA; 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za t'i; . goste; 11.20 
Vedri zvoki; 12.30 Kmetijski na
sveti — inž. Franc /ušar: Ni
hanje zalog dušika v različnih 
tleh; 12.40 Z ansamblom Mihe 
Dovžana; 13.30 — Priporočajo 
vam . .. 14.05 Glasben- pravljica 
— Karlo Pahor: Bremensi^ mestni 
godci; 14.25 Vrtiljak z domačimi 
melodijami; 15.30 Glasbeni inter-
mezzo; 16.00 Vsak dan za vas; 
17.05 Gremo v kino. 17.45 Jezikov
ni pogovori; 18.15 Dobimo se ob 
isti uri; 19.00 Lahko noč • otroci! 
19.15 NĆnute z ansamblom Zado
voljni Kranjci; 20.0C Spoznavajmo 
svet in domovino 22.15 Oddaja 
za naše izseljence. 
• NEDEUA, 10. MAJA: 6.00— 
8.00 Dobro jutro! đ.05 Radijska 
igra za otroke — Marjan Marine: 
Rumeni bonboni; 9.0L Srečanje v 
studiu 14; 10.25 Pesmi borbe in 

dela; 10.45—13.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo; 11.00 Po
ročila — Turističn. napotki za 
tuje goste; 11.50 Pc^ovor s po
slušalci; 13.30 Nedeljska reporta
ža; 13.50 Z novimi ansambli do
mkih napevov; 1.05 Priljubljene 
melodije s pevci in pihalnim an
samblom p, v. Francija Puharja; 
16.05—19.00 Nedeljsko športno 

popoldne; 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Glasbene razglednice; 20.00 
»V nedeljo zvečer«, 22.15 Na ples 
vabi orkester Caravelli. 
• PONEDELJEK 11. vIAJA — 
8.04 Glasbena matineja; 9.05 Za 
mlade radovedneže, 10.15 Pri vas 
doma; 11.00 Poročil: — Turistični 
napotki za tuje goste 12.30 Kme
tijski nasveti — inž Jaka Ferjan: 
Prašičjega mesa bomo potrebo
vali: 12.40 Majhen koncert pihal
nih orkestrov; 13.30 Priporočajo 
vam ... 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo; 15.30 — 
Glasbeni intermezzo- 16.00 Vsak 
dan za vas; 18.15 »Signali«; 18.35 
Mladinska oddaja »Interna 49«; 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Bratov Avse-
nik; 20.00 Vokalno-instrumaitalni 
koncert zbora in orkestra Sloven
ske filharmonije; 22.15 7,a ljubi
telje jazza; 23.15 Popevke iz stu
dia Radia Beograd 
• TOREK, 12. IVIAJA: 8.04 — 
Operna matineja; 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjj — Skop
je; 9.45 Slovenske narodne pesmi 
iz Prekmurja, 10.15 Pri vas do
ma; 11.00 Poročim — Turistični 
napotki za tuje troste; 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Milena Jaz
bec: Urea kot gnojilo; 12.40 Od 
vasi do vasi; 13.3C, Priporočajo 
vam .. . 14.05 Glasbe >o udejstvo-
vanje mladih; 15.30 Glasbeni in
termezzo; 16.00 Vsak dan za vas; 
18.15 V torek na svidenje; 18.45 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

NEDELJA, 10. MAJA 
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 

{Pohorje, Plešivec) (Bgd) 
9.33 NAPOVED SPOREDA (Lj) 
9.35 NARODNA GLASBA S KOR

ČULE (Zagreb) 
10.00 KMOTIJSKA ODDAJA — 

(Beograd) 
10.45 MOZAIK (Ljubljana) 
10.50 OTROŠKA MATINEJA: Tra-

pollG HH 33. David Copper-
field, Risanke (Ljubljana) 

12.00 TV KA2IPOT (Ljubljana) 
ŠPORTNO POPOLDNE (Mo-
tokros v Orehovi vasi in 

drugi Športni dogodki) 
UTIHNILO JE OROŽJE — 
poljski film (Ljubljana) 

19.45 CIKCAK (Ljubljana) 
20.00 TV DNEVNIK (Beograd) 
20.30 3—2—1 (Ljubljana) 
20.35 DESET ZAPOVEDI — hu

moristična oddaja (Beograd) 
21.20 VIDEOFON (Zagreb) . 
i;i.35 ŠPORTNI PREGLED (JRT) 
22.05 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Beograd) 
22.10 TV DNEVNIK (Beograd) 
22.30 RISANKE (Beograd) 
22.40 KOŠARKA ZDA : KUBA — 

posnetek II polčasa (Sara
jevo) 

23.25 PO POTEH PARTIZANSKE 
LJUBLJANE — reportaža — 
(JRT) (Ljubljana; 

PONEDEUEK, 11. MAJA 
9.35 TV V SOU (Zagreb) 

10.30 NEaiSCINA iZagreb) 
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb) 
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beog'ad) 
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb) 
15.0 NEMŠČINA — ponpvitev — 

(Zagreb) 
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev 

(Zagreb"" 
16.10 PRAN(X>SCINA (Beograd) 
16.45 MAD2ARSK TV PRE»LED" 

(Pohorje, Plešivec) (Bgd) 
17.50 Jan Malik; 20GICA MARO-

GICA — 11. de (JR'1 (LJ) 
18.15 OBZORNIK (Ljubljana) 
18.30 PO SLEDEH NAPREDKA — 

(LJubljana) 
19.00 MOZAIK (Ljubljana) 
19.05 NARODNA IN ZABAVNA 

GLASBA (Skopje) 
19.50 CIKCAK (LJubljana) 
30.00 TV DNEVNIK (LJubljana) 
20.30 3—2—1 (Ljubljana) 
20.35 SVETI OTOK - irska TV 

drama (Ljubljana) 
21.10 PORTRET FRAN(7ETA MI-

HELICA fLJ- Jana 
ai.30 KOŠARKA — BRAZILIJA : 

ITALIJA — orenos iz Splita 
(Zagreb) 

2?.l0 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(LJubljana; 

22.30 NADALJEVANJI, PRENOSA 
IZ SPLITA (Zagreb) 

23.00 POROČILA (Ljubljana) 
Druei spored; 
17.30 VEČERNI ZASLON (Sara

jevo) 
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb) 
17.50 ZCX3ICA MAROGICA (LJub

ljana) 
18.15 TV VRTEC fZagreb) 
18.30 ZNANOST (Beoi^rad 
19.00 PROPAGANDNi. ODDAJA — 

(Zagreb) 
19.05 GLASBENA ODDAJA — 

(Skopjt 
19.50 TV PROSPEK'i 'Zagreb) 
20.00 TV DNEVNIK (Beograd) 
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV 

TOREK, 12. MAJA 
9.35 TV V SOLI fZagreb) 

10.30 RUŠČINA (Zagreb 

11.00 OSNOVE SP'OŠNE IZO
BRAZBE (Beograd) 

14.45 TV V SOLI — ponovitev — 
(Zagreb' 

15.40 RUŠČINA ponovitev — 
(Zagreb) 

16.10 ANGLEŠČINA (do 16.40) — 
(Beograd) 

17.55 M. Sušmelj: POsTARSKA 
KAPA — II. oddaja (Lj) 

18.05 RISANKA (Lj-bljana) 
18.20 OBZORNIK (Ljubljana) 
18.35 SREČANJE V STUDIU 14 — 

Cestimir Vašek in ansambel 
Atija Sossa (Ljubljana) 

19.00 MOZAIK (Ljubljana) 
19.05 CE OTROK N""- USPEVA V 

SOLI — sodobna vzgoja — 
(Ljubljana ( / 

I.25 OBLAČENJE^— Iz sveta ob
likovanja (Ljubljana) 

19.42 KAKO BOMO UPORABLJA
LI NOVI SLO AR: Vpraša
nja iz pravopisjr in pravo-
rečja (Ljubljana) 

19.50 CIKCAK (Llubljana) 
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana) 
20.30 a—2—1 (Ljubljana) 
20.35 VELIKA IMENA SODOBNE

GA FILMA: V Weiler: De
tektivska zgodb? — ameriški 
film (Ljubljana) 

32.10 400 LETT SLOVENSKE GLAS
BE (Ljubi lana) 

22.40 POROČILA (LJubljana) 
Drugi sporrd: 
17.20 POROČILA (ZHgreb) 
17.30 KRONIKA v Zagreb. 
17.45 PROPAGANDI"/ ODDAJA — 

(Zagreb) 
17.50 RISANKA (Zagreb) 
18.05 MALI SVET (Zagreb 
18.30 OD ZORE DO MRAKA — 

(Beograd) 
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb) 
19.05 NARODNA, GLASBA fSkop

je) 
19.20 TV POSTA (Zagreb) 
19.50 TV PROSPI-li. (25agreb) 
20.00 TV DNEVNIK '7n«rreb) 
21.00 SPORED ' ITALIJANSKE TV 

SREDA. 13. MAJA 
9.35 TV V SOL. (Zagnb) 

II.00 OSNOVE SPLOSNE IZO
BRAZBE (Baograd) 

16.35 MADŽARSKI T\. PREGLED 
(Pohorje, Plešivec do 16.50) 
(Beograd) 

17.00 OBZORNIK (Ljubljana) 
17.05 RASTIMO — oddaja za otro

ke (Beograd) 
17.45 OBREŽJF — oddaja za Ita

lijansko narodn. skupino — 
(Ljubljana) 

18.15 KOŠARKA URUGVAJ ; PA
NAMA — preno5 i>! Karlovca 
(Zagreb) 

18.55 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(Ljubljana) 

19.05 NADALJEVANJE KOŠAR
KARSKEGA PRENOSA (Za
greb) 

19.50 CIKCAK (Ljubljana) 
20.00 TV DNEVNIK (LJubljana) 
20.30 3—2—1 (LJubljana) 
20.35 MONITOR (Ljubljana) 
21.35 KOŠARKA CSSR . ZDA — 

prenos II po.časa (Sarajevo) 
22.00 DVOBOJ — baletna oddaja 

(Ljubljani.; 
22.25 POROČILA (LJubUana) 

ČETRTEK, 14. MAJA 
9.35 TV V SOL. (Z-^jreb) 

10.30 NEMŠČINA fZagreb) 
10.45 ANGLESCIN^ (Zagreb) 
11.00 FRANCOSCINA (Beograd) 
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb) 
15.40 NEMSCIN.'. - ponovitev — 

(Zagreb) 
15.56 ANGLESCIN/ — ponovitev 

(Zagreb) 

Narava in človek — Prof. dr. 
Fran Dominko: Nekaj pomembnih 
rezultatov zadn;ih raziskav veso
lja; 19.00 Lahko noč otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Beneški fan
tje; 20.00 Prodajalna melodij; — 
21.30 Lepe melodije 22.15 Jugo
slovanska glasba 
• SREDA, 13. MAJA: 8.04 — 
Glasbena matineja; 9.25 Iz glas
benih šol; 10.15 Pri vas doma; 
11.00 Poročila - Turistični na
potki za tuje goste; 12.30 Kmetij
ski nasveti — inž Jo2e Korošec: 
Zgodnejša in pcjostneiša košnja 
travnikov prevlažnih leg; 12.40 — 
Pesmi, in plesi jugoslovanskih na
rodov; 13.30 Priporočajo vam . . . 
14.35 Naši poslušalci čertitajo in 
pozdravljajo; 15.30 Glasbeni in
termezzo; 16.0P Vsa; dan za vas; 
17.05 Mladina sebi in. vam; 18.15 
»Rad imam glasbo«, 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice; 20.00 »Ti in opera«; 
22.15 S festivalov .azza. 
• CETATEK, 1. MAJA: 8.04 
Glasbena, matineja; 9.05 Radijska 
šola za višjo stopnje (ponovitev) 
— Zelena celina; 10 15 Pr vas do
ma; 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste- 12.30 Kme
tijski nasveti — .nž. Janet Titov-
šek: Varstveni ukrepi pred škod
ljivci v gozdnih drevesnicah; 12.40 
Cez polja in t)0t0kf "3.30 Pri
poročajo val . . . 1-.40 »Mehurč
ki«; 15.30 Glasbeni intermezzo; — 
16.00 Vsak dan za va ; I''.05 Če
trtkovo glasbeno popoldne; 18.15 
»Morda vam bo všeč«; 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute z or
kestrom Tura Vili; 20.C .Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov; 
21.00 Vabimo vas na bralno va
jo; 21.40 Glasbeni nokturno; 22.15 
Iz sodobne romunske simfonične 
literature 

16.10 OSNOVE SPLOSNE IZO
BRAZBE (do 16.40) (3gd) 

16.45 MAD2ARSK. TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec do 17.30 
(Beograd) 

17.40 TIKTAK: Než.i Miiurer: Son
ce ima prednost (Ljubljana) 

17.55 GLASBENI CICIBAN: Trgo
vina m poi 'Ljubljana) 

18.15 OBZORNIK (Ljubljana) 
18.30 RISANKE (Ljubljana) 
19.00 MOZAIK (Ljubiiana) 
19.05 ENKRAT V TEDT^G (Lj) 
19.20 KO SEM Bil VOJ'K - od

daja TVBeogra (Ljubljana) 
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana) 
20.30 3—2—1 (Ljubljana) 
20.35 H. James: PORTRET NEKE 

C30SPE — nadaljevanje in 
konec (Ljubljana) 

21.20 KULTURNE DIA -O^ALE -
(Ijubljana) 

22.00 Z(X)DBE ZA VAS — serij
ski film (L'ubljana) 

22.25 POROČILA (Ljubljana) 
DrugI spored; 
17.20 POROČILA (Zagreb) 
17.30 KRONIKA (Zagreb) 
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA. — 

(Zagreb) 
17.50 DALJN(X5LEL (Beograd) 
18.30 NARODNA GLASBA (Skop

je) 
19.00 PROPAGANDNA tJDDAJA — 

(Zagreb) 
19.05 TEHNIČNI NASVETI — 

(Zagreb) 
19.20 SERIJSKI FILM (Beograd) 
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb) 
20.00 TV DNEVNTK (Zagreb) 
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV 

PETEK, 15. MAJA 
9.35 TV V SOLI (Zagreb) 

11.00 ANGLEŠČINA (Zagreb) 
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb) 
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beo-rrad) 
16.45 MADŽARSKA TV PREGLED 

(Pohorje, Pleš vec) (Bgd) 
17.50 SEBASTIAN MED LJUDMI 

— serijski filn (Ljubljana) 
18.15 OBZORNIK (LJubljana) 
18.30 GLASBA ZA SI ARO IN 

MLADO (Beograd) 
19.00 MOZAIK (LJubljana) 
19.05 SVET NA ZASLCNU: Vsa 

Indokina — drugi Vietnam 
(Ljubljana) 

30.00 TV DNEVNIK (Ljubljana) 
30.35 GERVAISE — francosk. film 

(Ljubljana^ 
22.25 MALO JAZ. MALO TI — 

quiz TV Zagreb (Ljubljana) 
23.40 POROCII^ (Ljubljana) 

SOBOTA. 16. MAJA 
9.35 TV V SOLt (Zagreb) 

11.00, OSNOVE SPi/^SNE IZO
BRAZBE (Beograd) 

11.30 ODDAJA ZA PROSVETNE 
DELAVCE (do 12.00) (Bgd) 

17.05 OBZORNIK (Ljubljana) 
17.10 PO DOMAČE Z ANSAMB

LOM FRANCA FLERETA IN 
SENTJERNEJSKIM OKTE
TOM (Ljubljana) 

17.30 SVETOVNO PRVENSTVO V 
KOŠARKI — otvjritev (LJ) 

18.00 KOŠARKA - "'CSOSLAVIJA 
— ITALIJA — prenos (LJ) 

18.40 PROPAGANDNA ODDAJA — 
21.20 NADALJEVANJE KOŠAR

KARSKEGA PRENOSA (LJ) 
19.30 REZERVIRAN CAS (LJ) 
19.45 CIKCAK (Ljuoljana) 
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana) 
20.30 S\^ETOVNO PRVFNSTVO V 

KOŠARKI — BRAZILIJA : 
SZ — prenos (LJubljana) 

21.10 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(Ljvibljana) 

21.20 NADALJEVANJF KOSAR: 
KARSKEGA PRENOSA (Lj) 

22.00 SKRIVNOSTI MORJA - do
kumentarna serija (LJ) 

22.25 MOČNEJŠE 0~ ŽIVLJENJA 
— poljski serij.ski film — 
1. zgodba (Ljubljana) 

2.'?,10 TV KAŽIPOT (Ljubljana) 
23.30 POROČILA (Ljubljana) 

Mrčes ni 
samo 

nadležen 

.. prđnala 
tuđi bolezni. 
PIPS unižufe 
muhm, motfe, 
komart», btvnclfc 
in ostali mrčes. 

KATERE SO ODLIKE VAŠEGA HLADILNIKA • r-m i= in i F=I 

• velika prostornina 
[•X- -H-J • kompresorsko hlajenje do -12" 

 ̂ magnetno zapiranje vrat 
• plastificirane stene 

 ̂ avtomatično uravnavanje temperature 

VASE ZADOVOLJSTVO - HLADILNIK J mn u n | p 

11 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK- vsak četrtek 60.000 izvodov! 



v TEM TEDNU VAS ZANIMA 
Petek, 8. maja — Viktor 
Sobota, 9. maja — Dan zmage 
Nedelja, 10. maja — Izidor 
Ponedeljek. 11 maja — 2iga 
Torek, 12. maja — Pankracij 
Sreda, 13. maja — Serracij 
Četrtek, 14 maja — Bonifacij 

Brestanica: 9. ii) 10. maja 
franc film BLEDOLICNl UBIJA
LEC. 

Brežice: 8. in 9. maja danski 
barvni film VROČI PESEK OTO
KA SYLT 10 n 11. maja amer. 
barv film DETEKTIV. 12. In 13. 
maja amer barv film VRNITEV 
IZ PEPELA. 

Črnomelj: od 8. do 10. maja 
amer barv. film KNEZ BOJEV
NIK 12. m 13 maja franc. barv. 
film LEPOTICA DNEVA 

Kočevje — »Jadran«: Od 8. do 
10. maja amer barv film SOS — 
ZAKONOLOM 11. maja Italijan, 
skl barvni film 2ENE VLADAJO 
12 mala franc barv film BODI 
TAKO DOBRA 13 In 14. maja 
amer barv film KRVAVI PO. 
KER, 

Kostanjevica: 9. maja francoski 
barv film EN MOŠKI IN ENA 
2ENSKA. 10. maja amer. film 
POVRATEK REVOLVERASA. 

Krško: 9. in 10. maja amer. 
barv. film JESEN CHAJENOV. 
13 in 14. maja amer. barv. film 
BOSONOGA V PARKU. 

Metlika: od 8 do 10. maja ttal. 
Španski barv. film SOKOLOV 
PLEN. Od 8. do 10. maja angl. 
barv film SAMO DVAKRAT SE 
2IVI. 13. in 14. maja amer barv. 
film PREPOVEDANE STOPNICE. 
13. m 14. maja jug. film OPE
RACIJA BEOGRAD 

Mirna: 9. in 10 maja NENA 
VADNA ZGODBA EDDYJA CHAP-
MANA. 

Mokronog: 9. m 10. maja franc 
barv film OSS V TOKIU. 

Novo mesto: od 8. do 10. maja 
franc.4tal. barv film BARCICA 
PO MORJU PLAVA ... 10. in II. 
maja švedski barv film HUGO 
IN JOZEFINA. Od 12. do 14. ma
ja angl barv. film. CHARLIE 
BUBBLES POTUJOČI KINO Na 
VO MESTO: od 8 do 12. maja 
amer barv film — ROBINZON 
CRUŠOE. 

Ribnica: 9. In 10. maja amer 
barv film KDO SE BOJI VIR 
GINIJE WOOLF 

Sevnica: 9. in 10. maja amer 
film ČLOVEK IZ ZAHODA 13 
maja amer. film V SENCI PI
ŠTOLE. 

PKIJAZNA tričlanska družina išče 
preprosto in pošteno kmečko 
dekle, lahko je tudi začetnica, 
za gospodinjsko pomočnico. Ze
lo dobn pogoji in možnost na
daljnjega Šolanja. Turk, Trg OF 
14. Ljubljana Interesentke naj 
se oglasijo čimprej osebno. 

SPREJMEM DEKLE za pomoč v 
gostinstvu Stanovanje in hrana 
preskrbljena Rest. »Reebstock« 
5707. Seengen. Schwei2. 

ISCEM krojaška pomočnika. Kro-
JaStvo Matija Kren. Dilančeva 5. 
Novo mesto 

SPRE.IMEM mizarskega vajenca 
Oskrba pri hlSi. Prane Sever. 
VrhpoIJe 4, Sentvld-Stična. 

ZA (iOSPODINJSKO POMOCNICO 
k štiričlanski družini sprejmemo 
starejše al) mlajše dekle. Lahko 
je začetnica Plača 30.000 din. 
oskrba zelo dobra Naslov: Alka-
laj, Ljubljana, Ažbetova ulica 5 

STANOVANJA 
ODDAM dvosobno stanovanje 

Regerči vasi 61 

MOTORNA VOZILA 
PRODAM SIMCA, tip 1000 LS. T 
v.dobrem stanju Jože Cvelbar, Ko
stanjevica na Krki, Ljubljanska 
cesta 3 Ogled vsak dan od 15 
do 19 ure 

PRUUAM VOLKSWAUEN 1300, pre^ 
voženih 22 0(Xi km Anton Marolt. 
Vel Gabei 54 -

PRODAM po ugodni ceni »olim-
pijo caravan« s 4000 km po ge
neralni. v dobrem stanju. Ru
di Suša, Brežice, Milavčeva 39 

PRODAM MOPED T 12. Franc 
PucelJ, Grmovlje 18, Skocjan. 

UfiUDNO PRODAM GS vespo — 
150 ccm Viktor Brudar, Majde 
Sile 11. Novo mesto. 

PRODAM karambolirano Škodo — 
(tudi po delih). Jote Pavlin, 
Cegelnlca, n h.. Novo mesto. 

PRODAM MOTOR NSU MAX 175 
ccm, dobro ohranjen Jože Cim* 
skl. Gor Straža 72, Straža. 

PRODAM karam bollran avto ford 
15. Ogled vsak dan dopoldne 
in popoldne Naslov v upravi 
lista (1001/70). 

PRODAM MOPED T 12, dobro 
ohranjen Stanko Smolič. DoL 
nja Straža 12 Straža. 

PRODAM malo rabljen moped na 
štiri prestave Poizve se pri 
Antonu Radovanu, Dol. Kamen
ce 22, NOTO mesto. 

MOPED, tribrzmec. v voznem sta-
nju. ugodno prodam. Dol.' Ka 
mence 48. Novo mesto. 

PRODA.M mlatilnico znamke Gu 
ter In samovezalko znamke Jafa 
Danska, vse v brezhibnem sta 
nju Cena po dogovoru Intere 
senti naj se obrnejo na naslov 
Jože Jurman, Loče 40, Dobova 

PRODAM enofazni ročni brusilni 
strojček Jože Kic, Zloganje 31. 
Skocjan. 

PROD.^.M malo rabljen pletllm 
stroj Regina. Naslov v upravi 
lista (996/70) 

PRODAM glasbeno omaro znam 
ke »Serenaoa« (Zah. Nemčlia« 
v odličnm stanju tn 5 vinskih 
sodov tudi v odličnem stanju 
Ogled možen ob vsakem času 
(Sostilnn Sp&nc, Martina Pust 
Trbovlje Trg Pranca Fakina 19 

PRODA.M kuhinjsko kredenco — 
dobro ohranjeno Zibert, Ljub 
IJanska 20 (pri Keramiki), No
vo mesto 

PRODAM 2 električna bojlerja — 
(80 In 10-litrski), 3 visoke Ion 
čene peči Kuhinjski kamin m 
razno pohištvo. Ogled pri A 
Oberč, Cesta komandanta Sta
neta 3, Novo mesto. 

PRODA.M kombiniran vprežnl ob 
račalnik in vprežno kosilnico z 
žetveno napravo Kastelic. 2abja 
vas 39 Novo mesto. 

POSEST 

PRODAM 
PRODAM kosilnico, nemško, dobro 

ohranjeno, snamke Fahr, po 
ugodni ceni Lado Anšur, Ro 
je 2, Velika Loka. Dolenjsko 

UOODNO PRODAM dobro ohra 
njen električni štedilnik Gore 
nje Urbanlja. Zagrebška 6, No 
vo mesto. 

PRODAM sedeči kamin, visoko 
sobno peč tn otroški voziček 
Oblak. Ulica talcev 12, Novo 
mesto 

PRODAM KOSILNi(X) Alpina r-

skoraj novo Alojz Rupar, Tei 
6ice 6, Skocjan. 

PRODAM HI.40, gospodarsko po 
slopje, vinograd, vrt, njivo, 20 
minut od železniške postaje An 
ton Radanovlč, Vel. Obrež 81. 
Ekibova. * 

PRX)D.\M malo posestvo s hišo, 
vseljlv(L v bližini Krškega. Alojz 
Božič, Valvasorjevo nabrežje 14. 
Krško 

GRADBENO PARCELO v Novem 
mestu ali okolici kupim takoj 
Prano Jordan, KNJIGOTISK, No 
vo mesto, tel št. 21-134. 

PRODAM VINOGRAD z zidanico 
v Semiču prt tovarni ISKRA 
Oglasite %e: \^rtača 25, Semič 

PRODAM fllSO 8 vrtom Franc 
Jerič, Gotna vas 50, Novo me 
sto Ogled vsak dan. 

PRODAM parcelo pare. štev. 1145 
— njiva, pašnik v vrfikostl 10 
arov. 95 kv. m In 2 ara 32 kv 
metrov v bližini 2đlnje vasi tn 
avtobusne poti. Ogled vsak dan. 
Naslov v upravi Usta (985/70). 

PRODAM stavbno parcelo nekaj 
minut od postaje Mirna peč. 
Naslov v upravi Usta (995/70) 

PRODAM gozd blizu Šentjanža 
Naslov v upravi lista (913/70). 

PRODA.M vlsokoprltlično, do tret
je faze zgrajeno stanovanjsko hi
šo 10 krat 10 in 700 kub m 
zemlje na lepem kraju v Šent
jerneju Franc Medja, hotel Ili
rija LJubljana. 

PRODAM dve parceli (v DolenJ-
sklh Toplicah — ^ arov. v Dr 
ganjlh sehh — 24 arov) Do
stop z avtom. E*rimemo za vi
kend Naslov v upravi lista — 
(1000/70) 

Sodražica: 9. in 10 maja amer. 
film RANC BRAVO ' 

Šentjernej: 9. in 10. maja fran
coski barv. film ANGELIKA IN 
SULTAN. 

Trebnje: 9. in 10. maja španski 
banmi avant film JASTREB IZ 
KASTILJE. 13. maja amer. vojni 
film STEZA SLAVE, 

Majsko vreme v 
starih pregovorih 

(12. maja) če Pan-
krača sonce peče, slad
ko vince zi- klet poteče. 
— (13. maja) Po sve
tem Servati ni mraza 
se bati! — (25. maja) 
če je na svet'ga Urba
na lep6. rado suši se po
leti sen6. — Ce v maju 
pogosto grmi, kmet se 
dobre letine veseli. — 
če je vel'ki travna (ma
ja) hlad, tedaj lepa se-
ienjad, dobro se pridela 
vino, polne žitnice z no
vino; tud' ledine in se
na s,visli polne do vr
ha! — Ce trte ob polni 
luni cvete, pol^e in 
žlahtne grozde obrode. 

LUNINE MENE 
13. 5. 5 ob 11.26 
21. 5. 0 ob 04.38 
27. 5. f ob 23.32 

J021C1 SPRINUER, OiOvška — 
Ljubljana: za 40-letnicr ti i? srca 
želimo .4e mnoet- -ečnih idravih 
let! Mama, ata, brat Alojz in se-
ctra Marica r druži .o 

Dragemu zetu Stanku Franku. 
Kettejev drevored 38, za njegov 
god vse lepo, največ pa zdravja 
onako njegovemu sinu Stahku ir 
oa veliko uspehov v šoli želijo 
mama z možem. Lučka, Janea 
Franci iz Nemčije In Mici z dni 
2ino iz Bljeline 

I ̂OBVESTILA I 
K(/rLE ZA 2UANJKKUIIO v 

vseh izvedbah In velikostih izde
luje najkvalitetneje že preko 40 let 
V Kapelj, bdkrokotlarstvo Ljub-
ijaija, Aljažpva c. 4 — Šiška 

DVIGNITE OBLAČILA! Ker bo 
Kemična čistilnica Anton Oberč v 
Novem mestu zaradi preureditve 
do nadaljnjega zaprta, prosimo 
vse lastrtike. naj takoj prevza
mejo svoja očiščena oblačila. 

RAZNO 
PRCm SLADKORNI bolezni -

protinu in tolščavostl (bolezen 
skemu det>eljenju) pomaga rogaški 
DONAT vrelec Dobite ga v No
vem mestu pri HMEUNIKU -
tel 21 129. STANDARDU (MER 
CATORJU) - tel 21 158 tn pri 
DOLENJKI - tel. 21 440 

NAJBOUSE DARILO za vašo 
nevesto vam pripravi zlatar Go 
sposka 5. Ltubljana (polep uni
verze) - Z Izrezkom tega ogla 
sa dobite 10 odst. popustal 

EKSPRESNO OČISTI oblačila 
vsakovrstno perilo opere Pralnica 
in kemična čistilnica. Novo mesto. 
Gtermova 5 

tople KOPELI nudi javno ko
pališče. Novo mesto. Prešernov 

trg 5. 

DRLSTVO UPOKOJENCEV V 
ŠENTJERNEJU vabi svoje člane, 

da se uaeieže občnega zbora, ki 
bo v nedeljo, 10. maja. ob 8. uri 
* posebni sobi gostilne Majzel* 
» Aent^emeju. — Dolžnost vsake 
ga člana je, da se občnega zba 
ra udeleži! DU Šentjernej 

Prosim vse cenjene stranke, da 
dvignejo nogavice do 15. maja. 
ker bom lokal zaprla. Slavka Plan. 
kar, strokovno popravilo nogavic. 
Novo mesto. 

MUZEJI, 
GALERIJE, 
RAZSTAVE 

DOLENJSKI M J.. V NOVEM 
MESTU a kulturnozgodovinskim, 
arheološkim oddelkom ter oddel
kom NOB je odprt vsak dan. ra 
2en ponedeljka od 9 di '.3. ure. 
ob <!redah pa tudi od 17 do 19 
ure 

MUZEJSKA ZBir K.' V BRESTA
NICI je odprta ob sreioih ir so
botah od 15 do l'i ure tn ob ne
deljah od 10. dc 1 ure. 

BELOKRANJS .»lUZEJ v Me 
tllki je odprt vsak dan od 8 do 
14 ure. ob nedel1a^ pa od 9 do 
12 ure. 

SLOVENSKI UASILAKI tlUZEJ 
v metliškem grr ' .oprt ob 
istem času kot Belokranjski mu 
zej. 

POSAVSKI MUZEJ V HKE2lCAIi 
je odprt vsak drn oć 8 dr 12 
ure. v popoldanskem času pa ob 
torkih In petk*h od 14 do 16 ure 

KOČEVSKA KNJ'. NK./ |c Od 
prta tako; oddelek —s *lf » 
ponedeljek in četrte, od 9. do 11. 

ure, v sredo in petek o.a 14. do 
19. ure; mladinsi' oddelek v po-' 
nedeljek od 11 do 13. ure. v torek 
od 14. do 19 ure, četrtek od 
11. do 14. ure in v soboto od 9. 
do 12. ure. 

mxim S) 
. Anton Stangelj Iz Jume vasi 5, 

Stopiče, prepovedujem vožnjo, ho
jo, pašo živine in kokoši po mo
jih parcelah. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njal. 

Terezija Bradica, Na Obrh 8 — 
Metlika, prepo lie riojo . in 
vožnjo po moji njivi pešo ko
koši in odlaganja hlodov Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom so
dno preganjala 

Lado Prin.c Irčna vas 41, No
vo mesto, prepovedujem pašo ko
koši po mojem vrtu Kdor tega 
ne bo upošteval bom sodno 
preganjal. 

Podpisani Anton Janko iz Sent-
jošta 1 preklicujem in obžalujem 
vse, kar sem govoril neresničnega 
na škodo Pavle Udovč iz Crmoš 
njic 20, in se jI zahvaUm, da je 
umaknila zasebno tožbo proti meni. 

RADIO BREZICE 
PETEK, 8. M.'iJA: 16.00—16.10 — 

Napoved programa in poročila 
16.10—16.20 - Nove plošče RTB 
— 16.25—16.35 Problematika kul 
tumlh dejavnosti in delavskih um 
verz v Posavju — komentar — 
16.35—16.50 Obvestila in reklame 
— 16.50—17.00 NAJPOPLOT - naj
raje Jih poslušate — 17.00—18.00 
— Glasbena odaja; Izbrali ste 
sami. 

NEDEUA, 10. MAJA: 10.30 - Do 
mače zanimivosti — Dr. Zvonimir 
Skofljanc — Nekaj informacij o 
krvodajalstvu v brežiški občini -
Vrtnarjevi nasveti za mesec maj 
— Za naše kmetovalce; Kako do
sežemo redno nesnost ne glede na 
letm čas — z reportažo, avtor 
kmetijski tehnik Jože Grubič -
Minute s Tomom Jonesom — Ne 
deljski pogovor z v d direktorja 
C^e^oze Krško, diplomiranim prav 
nriiom Janezom Roškarjem — Po 
«01. nimaš prednosti! — (Obvestila 
reklame in spored kinematografov 
12 30 — Občani čestitajo in po 
zdravljajo. 

rOREK. 12. MAJA: 16.00—16.15 
— Napoved programa in srečanje 
i ansamblom Jožeta Krežeta -
16.15—18.15 — Poročila — Svetu 
lemo vam — Jugoton vam preo 
stavlja — Kaj prinaša nova števil
ka Dolenjskega lista Iz naše 
glasbene šole - Tedenski športni 
komentar — Obvestila,'reklame In 
filmski pregled 17 15—18.00 — 
MLADINSKA ODDAJA: Z obi.eka 
v Gaberju 

liZ NOVOMEŠKE«! 
DADAlNkl S |(ll PORODKiSNiCEMl 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile Majda Rudmun 
z Vrha pri Ljubnu — Darka, Mili 
ca Tancik iz Metlike — Bena. Mu 
rija Penič iz Beroče vasi — Silvo 
Zlata Brezinšek Iz Senuš — Man 
Jo, Valerija IVfirt z Velikega Trn« 
— Alenko. Antonija Andoljšek i/ 
Regerče vasi - Renato, Oetka 
Dragoii iz Cerkvtšča — Vesno. Ha 
rlca Slanac iz Braiovanjcev — 
Branka, Amali,ia Knavs iz Sevnice 
— Melanijo, Tatjana Petelin iz 
Uršnih sel — Llljano, Stanka Bob 
nar iz. Petan — Igorja. Anica Vr-
hovšek tz Drnovega — Robert.a 
Tere:^lja Piicelj iz 2užemberka — 
Franca, Jožefu Stani.ša iz (iotne 
vasi — deklico, Neža Dulc iz Stra 
nja •— dečka, Ana Mesojedec 12 
Cešče vasi — 2 deklici, Ana Kozo 
le s Senovega — deklico, Katarina 
Zupanlč iz Črnomlja — deklico. 
Panika Novak s Senovega — de
klico, Barbara Zeleznjak iz Loke 
— deklico, Ana VVelss iz Radovlje 
•— deklico In Ana Kobe iz Ločne 
— deklico. — Čestitamo! 

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE 
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile Antonija Krošelj 
Iz Poišče — deklico, Danica Jug 
Iz Brežic — deklico, Marija Pire 
s Senovega — deklico, Frančiška 
Stipič tr Planine — Martina m 
Martino in Danica Jandras iz Bre
žic — deklico. 

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ 

Pretekli teden so , se ponesrečili 
m tskall pomoči v brežiški bol 
nlšnicl: 

Eriko l.azanski. dijakinjo iz Vel 
Doline, Je nekdo povozil z motor 
jem in Ji prizadejal poškodbe po 
I6vl roki tn levi nogi; Marijo Ju-
ričko, gospodinjo iz Kunšperka 
je brcnil konj v rebra; Edl Kle-
nienčiC, elektrovarilec tz Prllip. si 
le pri prometni nesreči poškodoval 
glavo; And.jela Valent. gospodtpta 
iz Drenja, je padlo po stopnicah 
In si poškodovala glavo. 

Črnomelj: danes 
otvoritev razstave 
Po sedemletnem premoru 

bodo danes zvečer ob 19.30 
v Črnomlju si>et priredili raz
stavo. Tokrat bo v avli pro
svetnega doma razstavljal sli
kar samouk Franc Cadež. ki 
se priložnostno ukvarja s sli
karstvom že dobrih 40 let. 
Cadeževi akvareli in pasteli, 
vezani na rodno Poljansko 
dolino, okolico Bpvt in Ma
ribora, alpski svet in kraji
no ob morju bodo v (Črnom
lju gotovo vzbudili zanima
nje. Po otvoritvi bo še večer 
glasbe m umetniške t)esede, 
v katerem bodo nastopali Sil
vester Mihelčič z elektronsko 
harmoniko, Jože Logar, dram
ski umetnik iz škofje Loke 

I in vokalni kvartet Zvonček 
, iz Kranja. 

K. W. 

Kostanjevica: razstava 
in gostovanje Celjanov 

v Lamutovem likovnem sa
lonu v Kostanjevici bodo 12 
maja ob 18 uri odprli retro 
spektivno razstavo slikarja 
krajinarja Franceta Godca iz 
Ljubljane. Pri otvoritvi bo 
govoril umetnostni kritik Mir 
KO Juteršek Hkrati br lite 
rami večer, na katerem se 
bodo s svojimi deli predsta 
vili nekateri dolenjski pisci 

V soboto, 9. maja ob 20. 
uri, pa bo v kostanjevlškem" 
Domu kulture gostovalo Slo 
vensko ljudsko gledališče 12 
Celja s Sartrovimi »Nepokc-
panimi mrtveci«. 

»Tone Tomšič« v 
Novem mestu 

v soboto, 9. maja ob 20.. 
uri, b.. v novomeškem domu 
sulture v počastitev dneva 
image nastopil ikademski 
pevski zbor »Tone Tomšič« 
IZ Ljubljane. Pod taktirko 
Marka Muniha bo izvedel spo 
red, ki ga je pripravil za pro. 
slavo 50-letnice slovenske u-
niverze. 

Ob 100-letnici 
V. I. Lenina 

Jutri, 8. maja ob 19 uri, 
bodo v Dolenjski galeriji v 
Novem mestu odprli razsta
vo »Ob stoletnici V. I. Leni
na«. Odprta bo do 31. maja 
in v tem času vsak dan od 
9 do 13. ter od 16. do 19. 
ure, ob nedeljah pa od 9. do 
12. ure. Na razstavo vabijo 
občinska konferenca ZKS, ob
činska konferenca SZDL, ob
činski sindikalni ovet, občin
ska konferenca ZMS, občin
ski odbor ZZB NOV in Do
lenjski muzej. 

Bralcem in na
ročnikom! 

Zaradi prvomajskih 
praznikov ter večdnev
nega oddiha delavcev v 
tiskarni izdajamo danes 

j skrčeno številko doma-
• čega tednika, hkrati pa 
I vas prosimo za razume-
' vanje: stalne podlistke 
I in običajne strani v il-
, stu bomo nadaljevali 
I prihodnji četrtek! 

Uredništvo DL 

Vespist pred sodniki 
Pred s(xlniki novomeškega 

okrožnega sodišča se je mo
ral prejšnji teden zagovar
jati Zvone Kokalj zaradi pro
metne nesreče, ki jo je pov-
zročil 31 maja lani. Okoli 21. 
ure se je z vespo pnpeljal 
z Malega Slatnika skozi Žab
jo vas vozil s preveliko 
hitrostjo, čeprav ni najbolj 
obvladoval krmila. Razen te
ga pa tudi ni pazil na Jožefo 
Mohar. ki je šla peš po desni 
strani ceote v Isto smer kot 
on Kokalj nI niti pravočasno 
zavrl niti se pešču ni Izognil, 
ampak je Moharjevo silovito 
zadel od zadaj in jo zbil na 
cesto Jožefa Mohar je dobila 
tako hude poškodbe, da je 
umrla na kraju samem So
dišče je zaradi tega dejanja 
prisodilo Kokalju 10 mesecev 
zapora, pogojno na tri leta. 

Hva/a za vašo kri, 
" ki rešuje življenja! 

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 
postaji: Albina Kacin tn Malči Grandljič, članici splošne bol
nišnice Novo mesto; Drago Brezovar m Dominik Kren, čla
na Krke, tovarne zdravil. Novo mesto; Aleksander Zupan in 
Matevž Mejač, člana IMV Novo mesto; Stane Nahtigal, 
član Iskre, Novo mesto: Franc Kotnik, član občinske skup
ščine Novo mesto; Anica Janko In Darja ^odbevšek, članici 
Centra za socialno delo. Novo mesto. 

DOLENJSKI LIST 
UASTNIKI IN IZDAJATELJI: ot>člnske kontarence SZDL 

Brežice. Črnomelj, Kočevje. Krško Metlika. Novo mesto, 
Ribnica. Sevnica m Trebnje 

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone OošnU t glavni in 
odgovorni urednik) Rta Bačer Slavko Doki MII06 Jakopec^ 
Marjan Legan. Manja Padovan Jože Prunc Joži Splihal, 
Jožica reppejr Ana Vttkovič tn Ivan Zoran rehnlfini urednik: 
Marjan Moškon 

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna St<»vilk8 . dinar 
— Letna naročnina 49 dmariev polletna naročnina dl-
narlev plačljiva vnaprej - Za inozemstvo lOO linanev oz 
» ameriških dolariev (oz ustrezna druga valuta v cei vred
nosti) - TekočI račun pn podnižnici SDK » Novem mestu; 
521 8-9 - NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto. 
Olavm trg 3 -  Poštra predal :« -  Telefon (O««) ti  m -
Nenaročenih rokopisov tn fotografij ne vračamo - Tiska-
COP »Delo« v Ljubljani 


