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Predsednik občinske skupščine 
Kranj j e dzročll češkemu pre-
m*eru sicer, skromna toda sim
bolična darila gorenjske folk
lore za njega 4n za njegovo 
•°Progo Boženo. Upajmo, da 
J * bo to spominjalo na naše 
lepe kraje, čeprav so »i Jih le 
bežno ogledali 

Ob 30-Ietnici pokrajinske konference KPJ v Goričanah 

„Veseljačenje" v škofijskem dvorcu 
27. septembra bo v dvorcu v Goričanah pri Medvodah po

membna svečanost važnega političnega dogodka — 30-letnice IV. 
Partijske konference KPJ za Slovenijo. Poleg velikega števila pre-
j*tval8tva In seveda preživelih organizatorjev in udeležencev te 
konference pričakujejo, da se bodo te zgodovinske obletnice udele
ži l tudi nekateri naši državniki, takratni voditelji političnega ozl-

* '"orna razrednega gibanja v Sloveniji. 

l e ^ o m e m b n o » t te konference 1934. partijsko vodstvo Slovenije, za-
Va * V t a k r a t n i m razmerah je to- sledovano od vseh klerikalnih in 

*r|s Kardelj ob 20-letnici usta-; policijskih agentov lahko pod 
• yttve KPS ocenili takole: »Me- plaščem »vesele družbe« mirno 
. J*1, da Je bila za partijo, njeno razpravljalo o najresnejših poli-
^•Wtey In razvoj veliko bolj po- tičnih problemiih dežele prav v 
VpJ?**"3 kot ustanovni kongres 
o? • Bila je celo pomembnejša 
Sr.'V. državne konfernece KPJ.« 
?^ ratna konferenca je namreč 
^"menila začetek načrtnega idej-

problemin dežele prav 
škofijskem dvorcu. V veseli druž
bi, k i je namreč v resnioi prišla 
v dvorec v času konference, niso 
bili člani, udeleženci konference. 
Navidezno veseljačenje, k i ga je 

spominjata tega dogodka. 
DVE N O « 
V avgustu 1934. leta je bit v C K 

K P J kooptiran tovariš TITO, ki 
je prišel iz inozemstva m je veli
ko pripomogel pri organizaoiji 
partijskih konferenc v Sloveniji 
in Hrvatski. Priprave na to kon
ferenco so se pričele v Goričanah 
že v aprilu. 

Za udeležence konference so 
zagotovili popolno varnost. Fran
cu šušteršiču, zavednemu komu
nistu so zaupali, da j ih je vodil 

v dvorec itd. Mnenja o številu 
udeležencev so deljiva. Vsekakor 
pa j ih je bilo kakih dvajset do 
trideset. Trajalo je dve noči — 
od ponedeljka zvečer do srede 
zjutraj. Cez dan so se delegati 
razšli zaradi varnosti, kar je bilo 
vse organizirano. Med pomemb
nejšimi so bih na konferenci: TI
TO, K A R D E L J , KIDRIČ, MAČEK, 
B R I L E J in drugi. Prebrani n ka
sneje obravnavani so bili trije 

JMadaljevanje -
na 2 strani * 

£** a izpopolnjevanja v vrstah or^niiziral vrtnar Slivnik iz za-
^niunistov in dviganja razredne upnih eksauačinov, in to po do 
tu . " množic. V tem cilju je par- podrobnosti frdelane.ru načrtu, 
int * a ^ e ' a v e * a'* m a n J legaln« 
•i«* tajno izdajati razna mark •Utlč 
<tlv 
dru 
fyjv"~na filozofska dela in drugo 

za članstvo KPS in tudi 
* e publikacije ini časopise na

l e p k 6 m n o z i c a m i" e t * katerimi 
j^Ua zlasti Ljudska pravica. 

^ » n a v a d n o je to, d a so to kon 
r e ^ C o organizirali prav v letni 

•-•denci ljubljanskega 
Kraji je 

škofa v 
bil seveda 

T°. izbran. Policija ni nikdar 
d o b r 0 

T e ^ e ' a z a t a Politični dogodek. 
k ° a n . i i škofijski vrtnar Slivnik, 
j e * ^''Vi, je b i l zaupen komunist, 
v tč J, Časa Je vzdrževal javko 
y f o l i j s k i vrtnaniijii v Ljubljani, 
^ j j o r i č a n a h pa je takrat živel 
kožm^* š k o f a Rozmana, Lojze 

Tja ga je polbrat škof 
njegovega neurejc-

pa 
je služilo za to, da so udeleženci 
konference lahko neopaženo prišli 
in se zbrali v posebnem prostoru, 
da so »veseljaki« držali stražo in 
da nihče ni slutil, da se v dvorcu 
kaj političnega dogaja. Policija 
sploh ni za to zvedela. Izidor K o 
smač j.n njegova žena iz Goričan, 
ki sta tudi bila takrat v tej veseli 
družbi, se že danes zelo dobro 

Spis* 
ta delal hude preglavice 

j&U j^ 'Oen ' ja , kajti v Ljubljani 

0 gorenjskem 
turizmu 
B L E D , 25. septembra — Tu je 

bila danes seja upravnega odbora 
gorenjske turistične zveze. Na 
dnevnem redu je bil pregled tu
rističnega prometa na Gorenj
skem do konca avgusta 1964, pri-

Za ' " PfiTUeren prostor v dvorcu prave na zimsko turistično sezo-
^Oiirl^.jšo zabavo vesele družbe, no, obravnava sedemletnega per-
^MireH-11 ^ s a m ! n a S n . i c ' r i ^ takim spektlvnega plana programa dela 

'o^ s ^'' t v a m je z »razumevanjem« In predračuna gorenjske turistlč-
Ptte? i p n > s t o r - n e zveze za obdobje od 1964 do 
jj^Videvajo, da je Slivnik dal 1970, aktlvizacija domačega tržl-

itudi neko nagrado za šča In tržišč v Beneluxu, Švici, 
^siUgo. Vendar to ni važno. Skandinaviji, Angliji in Italiji in 

° Je» d a je takrat vodilno tekoče zadeve. 

I-n $ 
lin • l C T r i se je vrtnar Slivnik lepo 
*tonn ° . < i o m e n i 1 ' da mu bo od-

Izkušnje v delu krajevne skupnosti Radovljica 

Ob sodelovanju občanov 
V radovljiški občini so;leto« spomladi volili svete krajevnih skup
nosti v vseh krajih, Uako da I dela ita tem območju enajst organov 
krajevne samouprave. V večini primerov so sveti KS že zastavil! 
svoje delo, medtem ko se ponekod šele pripravljajo na prve posvete 
in akcije. Sedem svetov je že potrdilo svoje statute, štirje pa jih 
bodo obravnavali in potrdili v kratkem. Tudi občinska skupščina 
je izrekla soglasje k sprejetim statutom. Skratka, akcija pri obli
kovanju krajevne samouprave je bila v radovljiški občini dokaj 
uspešna; vodil jo je občinski odbor SZDL. 

bonih služb. V praksi pa svet KS 
v Radovljici poskuša navezati do
bre stike in ustvariti ugodno so
delovanje z vsemi organizacijami 
in društvi. Primer takšnega so
delovanja so dobri stiki med K S 
in športnim društvom. Krajevna 
skupnost je s posebno pogodbo 
prevzela v upravljanje dom Par
tizana. Najprej bo opravila vsa 
adaptacijska dela in ga usposobi
la za uporabo. Telovadnica doma 
je že dolgo neuporabna in je bilo 
vsakršno telesnovzgojno delo za 
šole kot za društva močno olež-
kočeno. V domu bodo uredili tu
di nekaj prostorov za družbene 
organizacije. Druga naloga, ki si 
jo je zastavil K S , je ureditev treh 
otroških igrišč. Na pomlad bodo 
dokončno pripravljena za telesno 
vadbo in razvedrilo najmlajših. 

Nadaljevani« _ 
na 2 «fran' 

To pot smo obiskali krajevno 
skupnost v Radovljici, katera med 
drugimi združuje največ občanov 
v svoji samoupravni enoti, hkrati 
pa je problematika tega območja 
zelo pestra in zanimiva. V pogo
voru s tajnico krajevne skupnosti 
Radovljica Katarino Mikeš smo 
načeli nekaj vprašanj, k i se z 
njimi ukvarja njen svet. 

V Radovljici so izvolili začasni 
svet K S že lani maja meseca, le
tos februarja pa so po novih smer
nicah izbrali stalni svet tega or
gana. Statuta v radovljiškem sve
tu še niso sprejeli, priprave pa so 
v toku, osnutek je pripravljen, 
vendar pa je potrebno vnesti ne
katere spremembe in izboljšave 
ter hkrati dopolnitve, o katerih 
so že razpravljali. Po besedah taj
nice Mikuševe bodo že s statu
tom poudarili pomen socialnega 
varstva, vzgoje in dejavnosti druž-

Obisk predsednika ČSSR 
Antonina Novotnvja v Kranju 

Nova manifestacija 
prijateljstva 

KRANJ, 25. septembra — Včeraj dopoldne Je bil Kranj spet v za
stavah. Na trgu revolucije se je zbrala več tisoč glava množica od 
najmlajših pionirjev do delavcev iz tovarn, ki so pohiteli, da bi po
zdravili dragega gosta predsednika ČSSR ANTONINA NOVOTNYJA, 
ki Je v spremstvu predsednika republike SFRJ Josipa Broza-Tita, 
sekretarja CK ZKS MIha Marinka, podpredsednika ZIS Borisa Krai-
gerja in drugih uglednih Jugoslovanskih predstavnikov točno ob 8.45 
url prispel na Trg revolucije v Kranju. 

Tu je bilo že vse nestrpno za 
sprejem dragega gosta. Godba na 
pihala, pionirji s šopki cvetja, 
mladinci v delovnih oblekah, 
številni novinarji in fotoreporter-
j i ter predstavniki družbenega 
življenja Kranja, rned njimi 
pnedsednik občinske skupščine 
Martin Košir, sekretar občinske
ga komiteja Ivan Krč, predsed
nik občinskega odbora SZDL 
Kranj V i l i Tomat in drugi. 

K o se je kolona avtomobilov 
ustavila, sta izstopila oba pred
sednika, Novotnv in Tito. Po
zdravil J« je, prav tako njune 
soproge, predsednik občinske 
skupščine Kranj Martin Košir. 
Vse drage goste iz CSSR, kot do
mače, je nato predsednik občin
ske skupščine povabil na impro
vizirano tribuno na Trgu revolu
cije in med drugim dejal: »Spo
štovani predsednik tovariš Novot
nv, vaš obisk v SFRJ sodi v 
okvir vse Intenzivnejšega in po
zitivnega razvoja jugoslovansko-
češ.kih odnosov. Zato smo delovni 
lludje in delavski Kranj še toliko 
bolj zadovoljni in srečni, da vas 
in našega tovariša Tita lahko 
pozdravimo v svoji sredini ter 
Vam želimo prijetno bivanje v 
SR Sloveniji, posebej pa še v 
Kranju.« 

V znak spoštovanja in v spo
min na obisk je predsednik ob
činske skupščine izročil skromno 
snominsko darilo predsedniku 
Novotnvju. 

Za tem je dra<*i gost iz Češko
slovaške pristopil k mikrofonu in 
med drunim dejal: »To, da smo 
se ustavili v Kranju, je izven 
programa. Toda veseli smo, da 
se je to zgodilo, da smo prišli z 

vami v stik, da se srečamo z 
vami.« Nato je predsednik No
votnv govoril še o prijateljstvu 
in dobrih zvezah med obema de
želama, in dejal, da so še velike 
možnosti za razvoj tega sodelo
vanja. Predsednik Novotnv je še 
poudaril, da obe državi gradita 
socialistično družbo in da že 
zgolj to dejstvo zahteva oboje
stransko koristno sodelovanje. 

Po . tem krajšem postanku je 
predsednik Antonin Novotnv od
potoval s spremstvom in pred
sednikom Titom na Brdo pri 
Kranju. Z Brda se je visoki gust 
iz CSSR odpeljal v obrat Agro-
kombinata »Emona« v Smlednik 
in nato še v Ihan. Tu sta pred
sednika Novotnvja spremljala 
predsednik skupščine SR Slove
nije Ivan Maček in predsednik 
republiškega izvršnega sveta V i k 
tor Avbelj. Po ogledu v Smled
niku in Ihanu se je predsednik 
Novotnv s spremstvom vrnil v 
Ljubljano, kjer si je ogledal še 
skupščino SR Slovenije in bi l na 
kosilu, ki mu jo je priredil pred
sednik skupščine SR Slovenije 
Ivan Maček. Nato so se najvišji 
slovenski predstavniki poslovili 
od dragih gostov iz CSSR. Ti so 
popoldne odpotovali proti Za
grebu. 

M. ŽivkoviČ 

Ko se je kolona avtomobilov 
ustavila sredi Kranja, sta oba 
državnika: Novotny in Tito 
izstopila. Navdušenje na trgu 
je prekipelo. Redarji niso vzdr
žali in množica ju je obkolila 
ter izražala simpatije do pred
stavnika bratske češke dežele 

Veslači jutri v Tokio 
BLED, 20. septembra — Jutri 
zjutraj bodo z letališča Brnl-
ki odpotovali na precej dolgo 
pot, na največjo svetovno 
športno prireditev, na olim
pijske igre v Toklio blejski ve. 
slači. Trener olimpijskega os
merca Blejčan Peter Klavora 
nam je povedal, da bodo iz 
Beograda v nedeljo zjutraj od
potovali v Amsterdam ln od 
tam naprej v Tokio. V posadki 

osmerca so kar štirje fantje 
z Bleda, in sicer: Jože Bere, 
dijak, star 19 let, Alojz Colja, 
kovač, star 22 let, Boris Kla
vora, študent, 22 let in Veko-
slav Skalak, soboslikar, star 
25 let. Na vprašanje, kakšna 
Je njihova kondicija ln kakšen 
uspeh v Tokiu pričakujejo, je 
trener Klavora rekel, da o tem 
ne bi rad govoril. — Foto: 
Franc Perdan 

http://frdelane.ru


Grotevvohlov naslednik 
Te dni je bi l izvoljen za nove

ga predsednika ministrskega sve
ta Nemške demokratske republi
ke Will i Stoph. On je bil đpsedaj 
na položaju prvega namestnika 
predsednik:) vla.de NDR. 

Ljudska skupščina NDR je tudi 
ratificirala spora/um med ZNR in 
NDR o prijateljstvu in \A: : . n n i 
pomoči ter sodelovanju, ki so fra 
12. junija letos podpisali v Moskvi. 

Odstop libanonskega 
premiera 
Libanonski premier TTn^in 

Oveini je odstopil. Na njegovo 
mesto pa je prišel Charles HelOu. 
Vendar je ta zahteval, da Oveini 
ostane na svoji dolžnosti do se
stave nove vlade. 

Berlinska izmenjava 
V Berlinu so dosegli sporazum 

med vlado Nemške demokrat ične 
republike in, zahodnoiu-m.vkim se
natom o obiskih zahodnih Berl in-
čanov v vzhodni del mosta. Obiski 
so določeni za dneve od 26. okto
bra do S. novembra in od J8. de
cembra do 3. januarja 1965. Pred
videvajo pa tudi obiske 14 dni v 
času velikonočnih praznikov 1965. 

Maratonska vožnja francoskega 
predsedn'ka Charlesa de Gaulla 
po deželah Lflt'nsko Amerike se 
je začela z veliko žPco. Njegovo 
letalo se je dO .sedaj že dvakrat 
»pustilo na tuje ozemlje, ki pa je 
francoskega generala sprejelo z 
veliko pozornostjo ln radovednost
jo. Vzporedno s takšnim razpo
loženjem je tudi uradna ameriška 
državna ura začela kazati kopice 
ameriških razočaranj in skomin. 
V VVashingtonu so sicer z uradno 
izjavo, ki je imela namen odstra
niti v?e dvorhe o neenotnosti za
hodnih vrst, poskušali popraviti 
!•'•. 'ne Od rose med Parizom in 
VVashlngtonom, Vo so v skopih be
sedah pozdravili obisk generala 
«!e GnuVa v drJHrh Latinske 
Amei-lc2. Vendrtr izjava sama.nl 
mopla spreobrniti itevjlaifh dej-
Btev In zllakov, ki kažejo, da so 
Amer'čor*! na frartlioMkcija gene
ral* viri i n boli IJtiboiuf »tt». V 
polurad h Urodili so namreč Ve
dno bolj T'"-;-'? irc^ričmile, da 
hodi general de Glralle Američa
nom v zc'je In to v tisti zelnik, 
ki ga Imajo t'k nred nosom, 

številne okoliščine namreč ka

žejo, da ameriški strah ni brez 
osnove. Za povprečnega zasledo
valca ameriško-francoskih odno
sov je namreč nerazumljivo dej
stvo, da francoski general, k i hodi 
po soseščini ZDA ne potrka in ne 
misli potrkati na vvashlngtonska 
vrata. Se bolj čudno ln nekam 
nenormalno za zavezniške odnose 

mllalo vsak gib francoskega pred
sednika v deželah Južne Amerike, 
že nekateri obrobni podatki govo
rijo, da je general vložil v svoj 
latlnsko-anierlškl maratonski tek 
veliko energije ln moči, k i bi jo 
zmogel le redki državnik s 74 leti, 
kolikor j ih ima general de Gaulle. 
Brez dvoma je sedanje potovanje 

poti kftr 50-krat govoril v vlogi 
državnega poglavarja. 

Skrbi Američanov ob sedanjem 
popotovanju francoskega predsed
nika v Latinski Ameriki so že 
dovolj zmerjene. Njih veliko ne 
skrbijo poslovni uspehi franco
skega generala, k i j ih de Gaulle 
poskuša doseči z razširitvijo 

General v zelniku 
je dejstvo, da je francoski pred
sednik letos v najbližji okolici 
ZDA In da se je tudi prvič vrnil 
domov po francosko. Od zadnjega 
obiska, ko se je francoski gene
ral uradno pogovarjal z ameri
škim predsednikom Je po urad
nem štetju tniiVlo že 40 mesecev. 
Potrebe za novimi amerlško-fran-
coskimi stiki so najbrž samo po
božne želje, zavračanje možnosti 
za dtnlog pa govori o krizi v fran-
cosko-amerlških odnosih. Ameri
čani zato z veliko živčnostjo spre-

francoskega predsednika, njegov 
državniški obisk v desetih Južno
ameriških državah višek njegove
ga političnega skavtstva. Njegova 
politična misija je takšnega zna
čaja, da Je ne moremo primerjati 
z nobenim podobnim opravilom 
v zgodovini francoske diplomaci
je. General bo na svoji poti pre
letel okoli 20.000 mil j . Premostiti 
bo moral številne nevšečnosti, saj 
bo pristajal na višinah, v dežju, 
v vročini, prt tropski pripeki in 
na mrazu, razen tega pa bo na 

trgovinske izmenjave ln z dode
ljevanjem francoskih kreditov de
želam v razvoju. Poslovni uspehi 
so za Američane postranska skrb, 
saj vedo, da je Latinska Amerika 
gopodarsko še precej trdno pove
zana z ameriškim gospodarstvom 
ln v skrajnosti tudi od njega od
visna. Francoski vpliv v tem sve
tu je zato lahko samo dobrodošla 
pomoč, ne pa ogrožanje ameri
škega vpliva. Bolj občutljivi pa so 
Američani prt ocenah političnega 
vpliva de Gaullove politike, zlasti 

njegovih teženl po samošfotjin* . 
ln neodvisnosti. Takšne težni«si* 
namreč lahko latlnskoamerlšKe 
države sprejele tudi v politiki do 
Kube, kar b i bilo zelo nevarno, 
ker bi se ZDA znašle osamlJc n e 

in brez podpore. De Gaullova po
litična poštevanka — njegove 
težnje po samostojnosti in zoper 
nadvlado Američanov 1,T,& ^ 
sedaj v latlnskoamerlških Vladah 
veliko glasov. Washington čuti 
prav s te strani največjo grožnjo 
ob sedanjem de GauIIovem obl"k u-

V Washingtonu se namreč tola
žijo s tem, da general de G*u l l e 

v Latinski Ameriki ne bo mogel 
govoriti v imenu Evrope, temveč 
samo v imenu Francije. 

Pogosti napadi 
V času od 13. do It. " I t* 

je osvobodilno gibanja Vf rV-^ - ra 
izvedlo 973 oboroženih napadov 
na sajgonske vladne enote. 

Še en sporazum 
: sest nestalnih Članic Varnost
nega sveta se je te dni sporazu
melo o osnutku resolucije, s ka
tero naj bi podaljišali mandat čet 
O Z N na Cipru še za tri mesece. 
Sodijo, da bo ta osnutek spre
jemljiv tako za Ciper kot tudi za 
Grčijo. 

Ob stoletnici 
I. internacionale 
Včeraj se je začelo v vzhodnem 

Berlinu tridnevno mednarodno 
zasedanje znanstvenikov ob sto
letnici ustanovitve I. internacio
nale, 

Vvvtnei 
Danes in jutr i bo pretežno 

jasno vreme. Zjutraj in dopoldne 
bo po kotlinah megla. Najnižje 
nočne temperature med 4 in 9 sto
pinjami, v Primorju 14, najvišje 
dnevne od 19 do 22 stopinj. Do 
ponedeljka bo Se lepo in sončno. 

Vremenska slika 
Področje visokega zračnega p r i 

tiska še razprostira na področju, 
srednje, južne in vzhodne Evrope. 
Nad naše kraje priteka ob seve
rovzhodnih vetrovih topel zrak. 

Vreme v petek ob 13. uri 
Kredarica, 6 stopinj, jasno; B r -

niiki, 17- stopinj, zračni pritisk 
1024 milibarov, jasno in Jezersko 
19 stopinj. 

-.Vailaljovan je. s I. s trani 

1 »Veseljačenje« v 
Škofjeloškem dvorcu 

referati. Prvega je razložil Boris 
KIDRIČ, ki je govoril o delu sin
dikatov. O kmečkem in naoional-
tiem vprašanju je podal svoje mi -

2 Ob sodelovanju | , 
občanov 

V Radovljici že vrsto let obču
tijo potrebo po ustanovitvi nekega 
močnejšega dnižbono-kulturnega 
središča, le dlje časa uj 

Dela samskega bloka kolektiva 
Tekstilindusa v Kranju v Stra-
žišču se bližajo koncu. Mnogi 
delavci se tega veselijo, ker 
bodo tam dobili sobe, še več 
pa se j ih veseli zato, ker bo 
tam urejena menza, k i bo lah
ko zadostila ne le zaposlene v 
tem kolektivu, marveč tudi 
drugo prebivalstvo tega dela 
Kranja 

Varčujmo z elektriko 

sil t Edvard K A R D E L J . O organi- . u . " v » « o s l o r i j e 
zacijskem položaju, delu, napakah J°- d a b l b l l ° grasemsko posJ«? 
iA nalogah pokrajinske komuni- najprimernejše za ta namen, t 
st ične:stranke-parti i je v Sloveniji bo pa mogoče zlasti potem, * 
— je govoril Jože B R I L E J. Raz- se bodo nekateri uradi, ki secwj 
pravljali so tudi o ustanavljanju domujejo tamkaj, preselili v I l 0 l 
enotne fronte delavskega razreda vo poslovno stavbo. Graščina
m i borbe za nacionalne pravice. svojo znamenito arhitekturo W 

Rezultati konference so se kma- zgodovinsko patino nudi 
lu» pokazali po raznih krajih Slo- mernejše okolje za bivanje in dJJ 
verni je. Organizirane so bile stav- kulturnih in družbenih o rgan ič 
ke na Javorniku.in Jesenicah ter c i j . Na svetu krajevne skupno5 , 

v Novem mestu. Takoj zatem je so se že menili o tem, da bi vse* 
tovariš TITO posal poročilo C K lih tjakaj glasbeno šolo, 
K P J naDunaj. V njem poroča, da prostor za razstavno galerijo, jgj 
so v Sloveniji dobri pogoji Za večali prostornino za Čebe 
delo med kmeti in delavci in tu- muzej, uredili kak večji P r o / * ^ , 
d i med mladi.no. • za prireditve i n enega za k i i » ' 

Partija je imela v Času konte- še kaj. Potreb je več kot d o v ^ 
renče v Goričanah 328 aktivnih treba bo le vso stvar P r e m ^ ! L 
članov po Sloveniji. Organizirani v korist družbenega in kulturne«* 
so bili v sedmih okrožnih komi- življenja v kraju, 
tejih. Ti so bili v Ljubljani, Ptu
ju, Rogaški Slatimi, Novem me
stu, Trbovljah, Celju ter na Jese
nicah. Osnovali pa so še okrožni 
komite K P za Dravsko dolino in 
za Maribor. 

Kaj nam je 
pokazal 
..paletni 
vlak" 

KRANJ, 25.septembra — Danes kako naj b i uporabljali to ener 
Je bilo v Kranju posebno posve- g i j 0 , k i jo še imamo, da bi naše Kljub temu, da sta Kidrič 
tavanje vseh vel^Jemalcev (pred- gospodarstvo čim manj trpelo. O i n K a r d e , J ***** prispevala k 

^SSTH £^T£F%? t e m •» VoročzU, Za danes f P<*« ™ konferenci, nista bila energije Iz območja Tržiča, Rta- . , 0 ^ c , „ . _ * , , tu izvoljena. O b a sta namreč že 
nja, Škofje Loke in Medvod. Po- * a J zadostuje samo to, da so med j m e , a o đ W > m » «olifit*tl, ki sta 
svetovanje Je sklicalo podjetje d ™ * ™ sprejeli sklep o prepovedi j i h m o r a l a p r e v ž e t i . Kardelj je 
Elektro Kranj. Razpravljali so o ^ e h električnih peči v poslovnih namreč že jeseni odšel za dalj 
vse hujših težavah, ki nastajajo Prostorih. Kilovatno uro, porab- Časa v SZ, Kidrič pa je bil po 
v proizvodnji in v ostalem živ
ljenju zaradi pomanjkanja elek
trike na Gorenjskem ln tudi V 
Sloveniji in v drugih krajih. 
Elektrogospodarska skupnost Slo
venije in Ob tej tuđi Elektro 
Kranj so že junija letos Izdali 
navodila za redukcijo pri upora
bi električne energije. Vendar pa 
so uspehi minimalni. Potrošniki 
ta navodila ne upoštevajo kot bi 
bilo pričakovati. 

\ i | ^ - i i j cr v A i a j u , J i m M 

Tovarišica tajnica Je med 
gim izrazila tudi prepričanj*' 
bi bilo delo brez «»tvarjw»2£ 
hotenja vseh organizacij in 
štev zelo otežkočeno. Za Vi« 
loge, ki si Jih Je zastavila^jraje 

Na konferenci je bil izvoljen na skupnost v Radovljici, 
novi pokrajinski komite. Za se- trebno sodelovanje m P°^H 
kretarja je bil izvoljen Ivan M A - vseh, ki skrbijo za vzgojo, var

stvo, za kulturo m šport to 
vse druge dejavnosti. SkrbZa^jrJ 
munalne zadeve pa Je po "rcjflBLi 
Članov sveta KS v RadovlJ!«M> 
na drugem mestu. Takšna < 
tovitev bl bila za ta kraj n * ^ w 

stu, saj najbolj pereča vprasaw 
komunalnega značaja rešuje 

ljeno v te namene, bodo zaraču- stavljen za sekretarja C K SKOJ , posredno občinska skupščtoa 
nali po 25.000 dinarjev. s sedežem v Zagrebu. roma njeni organi. ^m* 

J. J . JOŽE JARC 

Samouprava na šolah 

K A Z N O V A N ŠOFER 

Včeraj dopoldne se je pred 
okrožnim sodiščem v Kranju za
govarjal Viktor B E N E D I K iz Že
leznikov, po poklicu strojni k l ju
čavničar, zaposlen v avtoprevoz-
ništvu svojega očeja. 

Obtoženi Benedik se je 16. maja 
letos vračal z vožnje v B»H. Ker 
je celo noč upravlja! pokvarjeno 
vozilo, zjutraj — po mnenju so
dišča — ni b i l sposoben za vož
njo. Omenjenega dne je zjutraj 
ob 4.30 na cesti II . reda JEPERI
CA—ŠKOFJA L O K A , v bližini od
cepa proti Gorenjski predilnici, 
zbil po cesti kolesarko Julko 
Kalan. Kolesarka je dobila ob 
tem težji pretres možganov, iz 
pah v levem komovčnem sklopu, 
zlom leve koželjniee v levem za
pestju ter nekaj manjših telesnih 
poškodb. 

Obtoženi Benedik se je zago
varjal, da je dajal zvočne signale, 
vendar se ni mogel izogniti nesre
či. Kasneje pa so priče Izjavile, 
da teh signalov Benedik sploh ni 
dajal, Obtožen je bil na 7 mese
cev zapora, pogojno na dobo 
treh let. Imenovani je bil že preje 
kaznovan zaradi prometne ne
sreče. 

J.J. 

V sredo Je bila na kranjski že
lezniški postaji posebna kom
pozicija, imenovana »PALETNI 
VLAK«, k i prikazuje poseben, nov 
način nakladanja, prevoza in raz
kladanja blaga. Paletni vlak je, 
oziroma bo, obiskal vse važnejše 
industrijske in prometne kraje 
Jugoslavije, da bi s prikazovanjem 
sodobne tehnike v tej dejavnosti 
hitreje uveljavili ta sistem v na
šem prometu. 

Iz Kranja je vlak odpeljal v Ce
lje. Turnejo organizira jugoslo
vanska skupnost za paletiranje v 
Beogradu. Glavna ta končno pre
prosta novost je v tem, da na 
odprti vagon postavijo lesen okvir 
—pod ustrezne Odpornosti, kar 
imenujejo paleto. Material nalo
žen na tak okvir (paleto) ni tre
ba prekladati in se v celoti pre
nese iz vagona na tovornjak, na 
ladjo itd. 

Dosledna uporaba palet izacije 
pomeni vsekakor velik prihranek 
na času dn s tem tudi na stro
ških. Zato ni Čudno, da v tO sili 
mednarodni promet. Tudi pri nas 
v Jugoslaviji smo že osvojili več 
načinov paletizacije, vendar še ne 
vseh. Korist tega načina naj do-
kažeta samo dva primera. V trans
portu umetnih gnojil bi lahko pri 
nas letno prihranili 110 milijonov 
dinarjev. In drugi primer. Da bi 
naložili ali razložili 20 ton opeke, 
morajo 4 delavci pošteno delati 
polne tri ure. S pomočjo paleti
zacije pa jo on sam delavec pre
loži v pičle pol ure. Se pravi 24-
krat hitreje po številu delavnih ur. 
Še bi lahko naštevali primere. 

Ker so naša podjetja vse bolj 
In bolj prisiljena iskati i n izko
riščati dosedanje »skrite rezerve«, 
v to Jih silijo napori za povečanje 
produktivnosti, za skrajševanje 
delovnega Časa, za povečevanje 
osebfcih dohodkov itd., ^e priča
kovati, da se bo tudi paletizacija 
kaj kmalu uveljavila. 

JOŽE JARC 

V Škofjeloški občini so v teh opravili svojo nalogo, saj je s ne bodo drugotnega»paBa*8*! 
dneh po vseh šolah in drugih uč- formiranjem le-teh postala šola je bilo to p r i marsikaterea^ 
novzgojnih zavodih seje šolskih družbena in ne državna ustanova nu sedanjih šolskih odborov^ 

Kot je ze gaano smo dobivali v oziroma upravnih odborov. Te in da so se v obdobju obstoja in so navadno gledali na šolo*? 
Slovenijo (m s ' tem tudi na Go- seje so toliko bolj pomembne, ker delovanja šolskih odborov pričeli prizmo interesov svojega 1** 
renjsko) velike_količine električne S o to zadnje seje teh organov, ne šolski kolektivi že v toliko osa- podjetja ali ustanove, 
energije iz ssednih dežel Avstrije s a m o v njihovi mandatni dobi, mosvajati, da so postali zreli in Drugo Važno vprašanje, *&i 
in Italije. Toda letošnje izredno temveč v vsem obdobju obstoja da lahko ob pogojdh, k i vladajo, Obravnavajo sedanji šolski 
stanje z nizkimi Vodami i td. je šolskih odborov oziroma uprav- uspešno upravljajo svoje ustano- pa je razpis volitev v 
povzročilo težave tudi p r i njih. ni,h odborov po drugih učnovzgoj- ve Druga ugotovitev pa je ne- upravljanja na šolah. R e s J J<U 
Zato so italijanski dobavitelji že n i h m t a n o v a h . V tem obdobju dvomno ta, da so bi l i sestavljeni cer, da je precej ustanov, ^ ^ L g 
popolnoma odpovedali pomoč, namreč prehaja strogo družbeno šolski odbori v pretežni večini iz jega sveta zaradi premajw»=ja 

dobavitelji iz Avstrije pa so JO upravljanje po šolah v pretežni ljudi izven šolskih kolektivov in števila delovnega kolokUva 
zelo omejih. Težave na Gorenj- ve5in- v samoupravljanje, ko da so prav t i ljudje marsikdaj bodo imele in bodo &™aL?oa 

n 11 a i te številke, bodo šolski kolektivi postali de- premalo videli svoje mesto v šol- volitve lenega odpadle. Vendar 
da smo v septembru v lastnih 
elektrarnah proizvedli mili jon 
kilovatnih ur manj, kot je bilo 
predvideno (3 milijone) in prav 
toliki izpad smo utrpeli tudi od 

jansko nosilci in izvrševalci sa- skih organih, da so premalo videli morajo sedanji šolski ° ^ l S l t a , v -
mouprave svojih ustanov. širši interes in potrebe šolstva, zagotoviti izvolitev vseh Vre 'gino 

Prav zaradi takšne pomembno- Prav zaradi tega, zaradi takšne nikov javnosti v upravne terirtfi 
t i teh zadnjih sej šolskih odborov strukture osnovnih organov uprav- posameznih ustanov, s ^ ^ ^ a 
so predstavniki teh organov v ve- ljanja na šolah, je morda tudi bo družba neposredno 9° m e Z -

Z 7 J ! \ u , 7 T " S T č i f t i Primerov obravnavali povsod sedanji nezavidljivi položaj šol- z organi upravljanja na f * * " ^ -*?». ^ J ^ i L ^ S r S ^ i i S d v e
 osnovni vprašanji: kako so stva glede materialne oskrbe in nih zavodih. Ta naloga š o l s k m ^ , 

šolski odbori v celoti opravili marsikdaj tudi družbenega pome- borov pa je prav gotovo 
svoje poslanstvo in kaj morajo še na, ki se šolstvu daje. Verjetno važna, ker bo od preds t * J ) V i s 0 o, 
storiti, da bi samoupravljanje v bodo samoupravni organi po šo- javnosti v veliki men vTgifŠa 
šolah kar najbolje zaživelo. lah znali sedaj drugače gledati na kako bosta povezani šola i 

Splošna ugotovitev je bila po- stvari, ker bodo tu videli svoj družbena skupnost. ^. p. 
razpravljali, vsod, da so šolski odbori uspešno lastni interes in j i m potrebe šole 

*\ 

nih ur, kolikor naj bi imeli na 
razpolago za minimalno potrebo, 
utrpeli še 2 milijona kilovatnih 
ur primanjkljaja. „ 

Na posvetovanju 
kritično stanje in 

so ugotovili i 

Spomin p°dHm 
borcem 
Jutri dopoldne bodo v Zmincu 

ob dvajsetletnici tragičnega do
godka, k i Se je pripetil v tem 
kraju (o tem Smo pisali v zadnji 
številki) odkri l i spominsko obe
ležje. Slovesnost se bo pričela ob 
deveti uri dopoldne. 

J.J . 

Letališče v Brnikih je najprej 
vsililo ureditev ceste proti Kra
nju. Močno pa se je povečal 
tudi promet IZ Brnikov proti 
LJubljani skozi Mengeš. Zato 
so že asfaltirali tudi to cesto 
ln te dni zaključujejo zadnja 
dela v vasi Brnik«, kar vse bo 
dalo tej vasici tudi lepši izgled 

) 

http://vla.de
http://sama.nl
http://mladi.no
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Skrajni čas je že za gradnjo novega 

zdravstvenega doma na Bledu 
V radovljiški občini jc trenut- dom, je površina 516,75 kvadrat- niki dežurno službo kar na don 

no najpomembnejša gradnja no- nih metrov, od tega odpade na V primera potrebe, da n i ; . 
vega zdravstvenega doma na Ble- medicinski del le 299 kvadratnih zdravnik nudili kakršnokoli zdrav • 
du. Nevzdržno stanje v tamkajš- metrov. VzdrŽevanje tega poslop- nisko intervencijo, nima nobenih 
njem zdravstvenem domu onemo- ja stane zelo veliko. V slavili sta stvari pri roki in mora ob vsa-
80ča vsako nadaljnje izboljšanje dva kompleta splošne medicine, kem času v ambulanto. 
Zdravstvene službe na tem ob- ki se ju poslužujejo trije zdrav- Pomanjkljivost prostorov se ! 
močju. Z vsem upravičenjem lah- niki. Razen tega v teh prostorih občutneje kaže v poletnih me.;. 
ko zapišemo, da razvoj zdravstve- deluje še okulističrta ambulanta, cih, ko je na Bledu in sploh 
ne službe v radovljiški občini ni nadalje živilska ambulanta, am- radovljiš ,i občini velika tulcev, 
Sel v korak z ostalimi dejavnost- bulanta za preventivno dejavnost Marsikateri turist bi na oddihu 
» i v občini, še posebej na Bledu, v gospodarskih organizacijah in nadaljeval zdravljenje, vendar 
'kjer je treba upoštevati, da pred- športna ambulanta. Prostori so mora zaradi n.-rno'oj ;h razmer 
s t avl ja zdravstveni dom na Bledu zasedeni od 7. do 19. ure, tako da opustiti t 0 namero in -iše? z.Jrav-
osrednjo zdravstveno ustanovo v so vedno neprezračeni. Laborato- stveno pomoč le v najhujših pri^-
Občini. y rij predstavlja le 1 prostor. Ta me-ih. 

Naštejmo le nekaj primerov, ima komaj 12 kvadratnih metrov Zdravstvena s'uz-ba na Bfedu 
Pod. kakšnimi, pravzaprav nemo- površine. Da je delo v takem la- oiravlja kurativno in preventivno 
gočimi pogoji deluje zdravstvena boratoriju že več kot te/ko, je zdravstveno raf&tvo za območje, 
služba na Bledu. Ze od vsega za- samo po sebi umevno, 
fetka se zdravstvena služba na Rentgenski " prostor je tako 
Bledu opravlja v utesnjenih in majhen, da ni mogoče vanj na-
neustreznih prostorih. V poslopju, mestiti večjega aparata, s katerim 
kjer trenutno domuije zdravstveni bi lahko opravljali tudi rentgen-
- ska slikanja. Dispanzerska služba 

Skrb za 
starejše ljudi lajo za sedaj tri sestre, ima pro 

stor, ki zajema 6 kvadratnih me 
trov površine. Se slabše je S sani 

1 reddvoru'urediii v'glavnem sko- ; e

a r i j a m i - V v s a k e m nadstropju' 
vse notranje prostore. Zgra 

na katerem živi 9163 prebivalcev. 
Po zaselkih bi lahko razdelili ce
lotno površino na B!ed» Bohinj
sko Be 1 o,' Zgornje in Sp. Gor
je, na Podhom z Zasipom ter na 
Ribno. K tem naštetim strnjenim 

ima čakalnico, preobvezovalnlco Zaselkom sodijo še man še in več
in ordinacijsko sobo. Vsi prostori je vasice, ki so gospodarsko in 
so majhni, saj znaša površina teh kulturno navezane na prej ome-
le 44 kvadratnih metrov. Nič na njena naselja. 
boljšem ni ordinacijski prostor. Na oodla»i Vscja je povs.-n ra-

Patronažna služba, v kateri de- zumljivo, da trenutno stanjepred-

V letošnjem letu bodo v domu 
oskrbovancev in upokojencev v 
raj 
dili so sodobna stranišča, kopal 
n^e in umivalnice, kar je bilo 
2ares nujno. Napeljali so tudi v 
tričetrt prostorov centralno. kur
javo, ostalo pa bodo dogradili v 

po eno stranišče za bolnike, ki 
ni ločeno za moške in za ženske 
in ne ustreza niti minimalnim 
higienskim sanitarnim predpisom. 
Povprečno se zvrsti dnevno v teh 
prostorih, okoli 200 bolnikov vseh 

stavna resno oviro za nadurni." 
razvijanje zdravstvene službe na 
tem območju. 

M . t'. 
2 

Prihodnjem letu. Začeli so tudi z ^ S t n i h f u p i n ' zaradi pomanj-
urejevanjem notranjih prostorov, k a n , a Prostorov opravljajo zdrav-
Vendar bodo vso stvar dokončali 
Prihodnje leto. Stroški gradnje in 
napeljave bodo znašali okoli devet 
bilijonov, od tega je dala občina 
Sedern milijonov. 

Y prihodnjem letu pa namera-
ffio zgraditi v samem domu 
dnevne prostore, dokončati re
konstrukcijo kuhinje in njenih 
Ijritiklin. Dom bodo opremili z 
dvigalom, ki bo vozil oskrbovan-
C e in hrano iz pritličja do druge
ga nadstropja. Vse dnevne pro-
?*o rei katere so pridobili z zmani-
s*yo hodnikov, bodo tudi onremili 
s Pphištvom. Po vsej verjetnosti 
na bodo napravili zamenjavo 
£ n reme v sobah. Poleg doma pa 
^odo zgradili prepotrebna skla-

s potrebnimi pomožnimi 

^elo naših občinskih 
skupščin — Jesenice: 

Narodni doho
dek povečan 
Potrdili so rebalans ln izvršitev 
Polletnega družbenega plana 
Jesenice, 25. septembra — Na 

t l a našn jem, to je 20. zasedanju 
s t a zbora občinske skupščine Je-
s«nicc razpravljala o rebalansu 
Jf^benega plana občine za teko-

leto, o poročilu o izvršitvi 

Novo naselje »Novi svet« v 
škof |ii Loki bo eno Izmed naj
lepših naselij ne le po prirod-
nem okolju, kot kaže slika, 
marveč kaj kmalu tudi po ure
jenosti samega naselja 

Takole so se v češnjici v Sel
ški dolini lotili in Izvedli re
konstrukcijo cest in urejanja 
tega kraja 

Novo v Češnj i c i . . • 
Te dni so dokončali dela na 

urejevanju ceste v Češnjici v 
Selški dolini. Opravili so vsa dela 
pri razširjanju mostu in okolice. 
Asfaltirali pa so tudi kilometer 
ceste proti Dražgošam do vasi 
Rudno. 

Investitor je bil Občinski cestni 
sklad ter krajevna in stanovanj
ska skupnost Zelezn'ki. Stroški 
so znašali okoli dva in pol mi l i 
jona dinarjev, ker so mnogo pri
hranili, saj sr> delali precej stvari 
v lastni režiji. 

. . . in v Železnikih 
V Železnikih so se pričeli že pri

pravljati za združitev vseh servi
sov, k i sedaj nastopajo samostoj
no. Odločili so se, da ustanovijo 
samostojno komunalno podjetje. 
Poleg tega pa bodo uredili tudi 
gostinski problem. Za gostišče 
»Cešnjica« in »Trnje« v Železnikih 
bodo dali razpis za nove »lastni
ke«. Od občine so tudi dobili do
voljenje, da prevzamejo te lokale 
privatniki. Že sedaj se je poja
vilo zanimanje za te lokale med 
privatniki. 

J. J. 

Teden TBC 
Letošnji Teden TBC je bil praz-

novan le kot podaljšek Lneva 
svetovnega zdravja in je minil v 
glavnem brez posebnih prireditev 
in akcij. Tega pa o Občinskem od
boru Rdečega križa Jesenice sko
raj ne bi smeli reči. Vsem šolam 
na področju jeseniške občine je 
razposlal gradivo o negi tuberku
loznega bolnika v domači oskrbi, 
vsem krajevnim odborom R K pa 
izbor gradiva o tuberkulozi, ki ga 
bodo lahko koristili vsi zaintere
siran,:. Poskrbel je tudi za zdrav
stvena predavanja, ki j.ih bo imel 
V pr hoc.iijih dneh dr. Marčič sko
raj v vseh kraj.'h jeseniške obči
ne. Vse aktiviiste je ObO R K po
zval, da v Tednu TBC obiščejo 
bolnike, jim počistijo stanovanja, 
operejo perilo, donašajo hrano 
itd. Mimo akcije, ki jo je izvedel 
ObO RK Jesenice v okviru Tedna 
TBC ne gre prezreti, da je razde
l i v teku letošnjega leta že 70 pa
ketov mednarodne pomoči CARE 
v skupni vrednosti 21.000 din m 
dodelil posameznikom denarno 
pomoč v vrednosti nad 100 000 din. 

P . U . 

Škofjeloški 
Tivoli 

leti 
več 

Za 17.122 dolarjev večji izvoz 
Pomembna osnova e k o n o m i - Ijarne na Belškem polju. Lesno- pri Lesno-jja'antcri.jskem obratu, nji politiki izvozu m^sa pa bodo 

uužbeiiega plana občine v 1. pol- politike gospodarstva jeseniške galanterijski obrat pa bi lahko ifiedtcm ko je ostal plan izvoza dali svoj značaj novi ukrepi Z!S. 
e t JU letos, o poročilu komisije za občine je izvoz domačih proizvo- izvoz občutno pov 

£ r e gled davčnega računa občine dov, ki predstavlja okoli 7 odstot- nimi 
I ,'^to 1963, o osnutku odloka o 

če k 

jWocjtyi dohodnine v stalnem 
• ncsku v občini, o potrditvi za-
* lučnih računov družbenega in-
^ticij^kega sklada in medobčin-

i e 8a zdravstvenega investicijske
g a sklada za 1. 1963, o izdaji 

letnemu 

garancijskih izjav 
P °djet ju »Alpturist« Ljubljana izvoza. Iz objekt trnih razlogov 

Posojilo iz okrajnih in repub- Železarna polletnega izvoza ni rea-
, kih sredstev in o nekaterih lizi rala in znaša indeks napram 

planu 43,7. Mesarsko 
Jesenice pa je že pre-

iz.voza za 11 od-
n J »- zaradi znižanja, material- stotkov, medtem ko je Lesno-
j j j l^ t roškov družbeni proizvod in galanterijski obrat presegel pol-
rebaT d o h o d e k povečan. Poleg letni plan za 6,6 odstotka 
čilo S a S O P ° t r d m t u d i Poro- V 2elezarni bodo dane 
v o 44,9-odstotni izvršitvi druž- stl povečanja izvoza z rekon-

°8a piana v I. polletju letos, strukoijo oz. zgraditvijo nove va 

čil z nežna t- Železarne skoraj ne p e:n n'en, ki določajo izvoz le takšne.'a 
investicijami. Ker postaja ker bo spričo objektivnih te..a v mesa, ki dosega na tujem trgu 

kov družbenega bruto produkta. izVož Vedno bolj pomemben za prvotni plan komaj dosežen. visoko ceno. Vsekakor pa so 
Po planu bo izvoz, letos glede na nadaljnji gospodarski razvoj po- Glede na leto- 1963 znižuje izvoz rea'ne možnosti, da bodo v jesc-
lani le minimalno povečan, ven- sameznih podjeli j in celotnega tudi Mesarsko podjetje, ker pri- niski občini letni plan izvoza v 
dar so možnosti za pjresegp plana, gospodarstva občine, bodo mora- man j kuje goveje živine in s tem vrednosti 3,OC6.00J dolarjev pre-
Posebno pozornost bo potrebno la podjetja, ki proizvajajo izdelke mesa na jeseniškem trgu Nadalj- segli, 
posvetiti Železarni, katere izvoz, za prodajo na zamaivem trgu, po-
predstavlija v prvem polletju le- skrbeti poleg povečanja količinšk 

gostinskemu tos preko 95 odstotkov skupnega proizvodnje tudi za boljšo struk
turo in kvaliteto proizvodov. 

Izvoz je predvsem važen, ker 
Izvaža Železarna 80 od Molkov svo
jega izvoza na področ'e s čvrsto 
valuto, kamor ca izvdža preko zu
nanjetrgovinskih podjetij tudi 

St ja občinske skupščine Tržič 
nienovanjih in razrešitvah 

n } , korigiranem planu je družbe- podjetje jcMrma-
. bruto proizvod zmanjšan, ven- seglo letni plan i 

„ . . r Je zaradi znižania material- stotkrw mmlipm 

raz-Odbomiki občinske skupščine ne. Odborniki bodo tudi 
v Tržiču se bodo sestali v torek, pravljali in sklepali o predlogu 
29. septembra. Med drugim bodo Mesarskega podjetja Tržič za 
poslušali poročilo sveta za sploš- povišanje cen mesu in mesnim 

I|esno-ga'anteriiski obrat. Edino ne in notranje zadeve o izbolj 
Mesarsko podjetje izvaža celotno šanju dela občinske uprave. To bodo tudi o prenosu pristojnosti 
kol'čino preko posrednikov v j e priporočil tudi organizacijsko 7 a določanje maloprodajnih cen 

V 2elezarni bodo dane možno- Ljubljani in Sežani. Z rebalansom politični zbor skupščine SRS. 
Razen tega bodo poslušali tudi 
poročilo sveta za kmetijstvo in 
gozdarstvo o izvedbi programa 
za preprečevanje škode nad div
jadjo na področju Iržiške obči-

V Skolji Loki so že pred 
zgadi l i na »Novem svetu« 
i - j .pa.r . V enuar na ureditev po-
vrime okoji .stanovanj niso takrat 
toliko m i S i i i i . V lanskem in še 
pv o n o v icio.sn jem ietu pa so 
p.ice.i tudi s t e m urejevanjem. 

Na površini 2 .̂800 m zavzemajo 
zgradba samo 2800 m, vse osta.o 
pa so /eiemce in igrišča za otro-
Ke. l'o;eg 4 blokov in peiih stol
pičev so zgradili še pos.ovalnic3 
trgovskeja podjetja ». Jreskrba«, 
o t o š k o ustanovo in pod cesto 51 
garaž, za avtomobile stanovaicev. 
Vse poti med zgradbami bodo 
aslaltirane. U red i i i bodo tudi dro
gove za sušenje perila in stepanje 
preprog in tri otroška igrišča. Na 
njil\ bodo vse vrste toboganov, 
lestev, gugalnic, razni konjički in 
podobno. Vsa stvar bo nekako 
tako urejena kot je v Tivoliju v 
Ljubljani. Športno igrišče za ko
šarko, rokomet in odbojko bo 
tudi že letos urejeno. 

Celotna ureditev bo veljala oko-
.. li 50—60 milijonov dinarjev. Grad-

izdelkom. Razprav hali in sklepah u J I • % • , v , 
. . . j . _ bena dela pa izvršujeta Komunal

no podjetje »Remont« iz Škofje 
je ip'ošnii p'an izvoza povečan za 
17.122 dolarjev, in to v glavnem 

iz pristojnosti skupščine na svet 
za blagovni promet in drugo. 

M. t. 

Loke in krajevna skupnost — 
odsek za vrtnarijo. Čeprav bo ve
čina del končanih že prihodnji 
mesec, bo! uradna otvoritev šele 
za 29. november. Takrat bo dobilo 

V Žirovnici 
že igrajo 

Poživiti delo krajevnih IS^^bJSŽT """" 
organizacij SZDL J.J. 

Svoboda »France Prešeren« Zi -
rovn ca je letos prehitela' vsa 
kulturno-prosvetna društva na 
območju jeseniške občine. Med
tem ko ostala društva šele se
stavljajo programe dela ali pa 
sprejemajo, je Svoboda Žirovnica 

Analiza dela krajevnih organi
zacij SZDL na Gorenjskem je po
kazala vrsto težav pri doseda
njem delu in nakazala nekatere 
nove oblike, ki naj bi se j ih ta 
organizacija v prihodnje več po
služevala. Iz podatkov je razvid
no, da so krajevne organizacije 
SZDL posvetile največjo pozor
nost pri delu komunalnim 
ble mom, na drugem 
formiranje in pomoč pri 

V Kranju o turizmu 

Rekord v taksah 
V sredo popoldan je bila v K r a 

nju 6. občinska plenarna konfe
renca turističnih družbenih orga
nizacij občane Kranj, ki jo je 

m „ 4 ( 1 , »kJacala Gorenjska turistična zve-
delu m' u d e , e ž i l i P* so se je se pred-

že naštudlrala p>vo gledališko de- krajevnih skupnosti, potem pro- f S ^ L G ° P ° d a r ? k e zbornice 
lo. Včreaj popoldne (petek) je slave in praznovanja, šolstvo, kul- L J " w J a n a - . o b č n e Kranj m drugi. 

tura in šport, organizacijska vpra- . N a J * ™ 0 . h , 1 ° ^ o v i j e n « , 
sanja, socialna i« ™ d a v kran,.s-ki občim m bUo nare-

bila na odru v Zabreznici za šol 
sko mladmo predpremiera, jutri 
popoldne pa bo premiera otroške 
igre »Mojca in živali«, ki jo je 
zrežirala nadvse požrtvovalna gle
dališka delavka tov. Dovžanova. 

P. U. 

vprašanja in na 
zadnjem .mestu gospodarski pro jenega vsega, da bi se turizem 

Dvorec v Goričanah pri Med
vodah, kjer bo jutri slovesno 
prosi« vijanje 30-letnice IV. 
partijske konference 

blemi. Ta vrstni ret', bo, z ozirom .™ z v M a l . s k ! a d n ° s skupnimi tei
na novi skupščinski sistem in;,"J31™ ! n Potrebami. V samem 
krajevno samoupravo, treba p o - ™ 8 u J? Premalo prenočišč. N t 
stopoma spremeniti. t a k o domačih kot tmth tu

ristov pa je vplivala tudi nepri-
Zanimivi so odgovori na vpra- merna in pretirana turistična 

sanje, kakšna naj bi bila po va-1 taksa, saj je bila le-ta najvišja v 
šem mnenju vloga SZDL na tere-j Jugoslaviji. 
nu. Na prvem mestu b i moralo Zelo živahno je potekala tudi 
biti (pa ni!) omogočanje kritike razprava okoli priprav na bliža-
in oblikovanje javnega mnenja, jočo se zimsko sezono. 

t 
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Nocoj bo v Kranju (kino Cen
ter) slovesna premiera sloven
skega filma »Ne joči, Peter«, 
ki v slovenski filmski ustvar
jalnosti precej obeta. Na sliki 
prizor iz filma 

18 predstav 
filmskega 
gledališča 
Letos spomladi je bilo na po

budo programskega sveta pri K i 
nematografskem podjetju v K r a 
nju ustanovljeno filmsko gledali
šče. Do poletja je pripravilo pel 
predstav, ki j ih je obiskalo od 
sto do .štiristo ljudi. V letošnji 
sezoni 1964/65 pa bo na sporedu 
18 filmov, dn sicer vsako drugo 
nedeljo ob 10. uri v kinu Center. 

Prva predstava bo 27. septembra 
in bo na 'sporedu francoski film 
»400 udarcev« režiserja Francoisa 
Truffauta, s katerim je prodr 
francoski novi val. F i l m ^ r i k a z u -
je življenjsko pot fanta, ki ni 
našel toplote nit i doma niti v 
šoli. tFilim bo uprizorjen tik pred 
i^ekom licence in bo to edina 
uprizoritev, ker ga na rednem 
sporedu, ne bo. 

Do 23. maja 1965 bo na sporedu 
Še 17 < filmov, k i bodo predstav
ljali i^koraj vso najpomembnejšo 
svetovno kinematografijo od Ame
rike do •Japonske, domači fi lm pa 
bo zastopan z Babičevo »Veselico« 
kot našim prvim filmom, ki je 
smelo -pogledal v oči sodobni pro
blematiki — usodi vojnega invali
da v naši družbi, k i pač še ni 
idealna, jkot nobena druga. F i lm 
bo na sporedu 8. novembra. 

Letos bodo predvajali eno tre
tjino kinotečnih, dve tretjini pa 
iz tekočega repertoarja naših d i 
stribucij. Enako razmerje 1:2 bo 
tudi med zahtevnejšimi filmi in 
lažjimi žanri. Na sporedu bodo še, 
najuspelejši filmski prenos zna
menitega Hugojevega romana No-
tredamski zvonar. Glavno vlogo 
ifira že pokojni Charles Laughton. 
Potem pa se bodo zvrstila še 
»simfonija slike in zvoka« Ale
ksander Nevvski, k i ga je režiral 
Sergej Eisenstein. To je eno naj
večjih del sovjetske klasike, ki ni 
samo klasičen zgodovinski film, 
ampak film, v katerem je avtor 
znane »Oklopnice Potemkin« v 
praksi izvedel svojo teorijo o 
Zvoku in filmu. Sledila bo Cuhra-
jeva »Balada o vojaku« in nato 
noniiški film »Plavi angel« z Mar-
lenc Dietrich. To je melodrama, 
posneta po romanu Heinricha 
Manna »Profesor Nesnaga«, o sta
rem profesorju, k i se poroči s 
kabaretno pevko. Poljski film 
Mati Ivana Angelska je v mračno 
srednjeveško okolje postavljena 
psihološka študija in obtožba si
stema, k i človeka izolira od zu
nanjega sveta. Videli bomo še 
japonski film Yojimbo — telesna 
straža, angleški f i lm V soboto 
zvečer i td. 

Letos bo filmsko, gledališče 
razpisan abonma, k i je namenjen 
predvsem mladini srednjih in 
strokovnih šol ter delavski mla
dini. Seveda pa bodo preejstave 
lahko obiskovali tudi drugi. Pred
nost abonmajev je 25-odstotni po
pust pr i vstopnicah. Za razpis 
abonmajev so se zavzeli Kinema
tografsko podjetje, Svet Svobod 
in prosvetnih društev, podprle pa 
so ga tudi mladinske organizacije 
in pedagoška služba. 

K o t lani bo tudi letos pred 
vsakim filmom kratek komentar, 
nekaj dni po predstavi pa bo or
ganiziran tudi razgovor o filmu. 
FUmsko gledališče bo lahko slu
žio kot pomoč kranjskim peda
gogom p r i filmski vzgoji. 

T. V. 

Razstave in prireditve 
v letošnji turistični sezoni 11 i 

Likovna prizadevanja so bila v kulturnega razpoloženja ob taks- zgodovinske zanimivosti. Kraji 2 
letošnji delovni sezoni na Gorenj- nih priložnostih. bogato kulturno tradicijo, z mo
škem bolj uspešna kot pretekla Kulturno življenje je bilo na zaikom naravnih lepot ter kultur-, 
leta. V mislih imamo predvsem Bledu v letošnjih poletnih mese- nih zanimivosti so v svetu naj-
Bled in Jesenice, kjer so s p r i - oih močno razgibano. Prireditev bolje obiskani. Pogostokrat P* 
rejanjem razstav, posvetov o l i - je bilo dovolj, tako da so bil i vsega tega, kar imamo, tudi n . 
kovni dejavnosti in vzgoji prav- gostje lahko zadovoljni. Pa ne znamo s primerno in n ^ l J | ] 
zaprav dosegli največ. Njihovo samo to, tudi kvaliteta, k i so jo vo propagando dovolj pnbuzau 
delo že močno prerašča okvir dosegali nastopajoči zbori, je bila ljudem. . 
občasnih pobud in prehaja na si- na primerni ravni. O razstavah so Z vsem, kar smo letos doseg a 
stematično in kontinuirano delo se gostje — obiskovalci izražali pri uveljavljanju takoimenovane-
na tem področju. Se več: aktiv- zelo pohvalno. Turizem dobiva ga kulturnega turizma, še ne mo
ri ost v likovnih prizadevanjih poleg vsega svojo vsebino tudi v remo biti zadovoljni. Potrebno b 
postaja v teh krajih sestavni del kulturnem pomenu. Brez ogledov iskati novih oblik in prijemo 
splošnih (kulturnih prizadevanj, prireditev, razstav, kulturnih in oblikovanja še bolj bogatega i 
saj uspešno dopolnjuje obče kul- zgodovinskih spomenikov bi bilo pestrega kulturnega in zabavnega 
turno življenje. bivanje za gosta mnogo manj za- življenja. Brez nenehnega ustvar-

V avli blejske festivalne* dvo- nimivo, manj doživeto in hkrati jalnega iskanja novega in bolj-
rane se je zvrstilo do srede sep- ne tako zadovoljivo. Počitek in šega, bi delo organizatorjev posta-
tembra osem razstav, medtem ko rekreacija v naravi sta šele del jalo preveč enolično, za obiskoval-
razstavna dejavnost še ni pri kra- tega, česar si gostje pravzaprav ce pa seveda nezanimivo. Zato 
ju; nadaljevala se bo tudi na želijo. po zaključku letošnje sezone po-
jesen in pozimi, toda le v manjši Znano je namreč dejstvo, da treben temeljit pogovor o bodo-
meri. Letošnje tretje razstavno gostje, ki preživljajo čas svojega čem programiranju prireditev m 
leto med turistično sezono je bilo oddiha v tujem kraju, ne želijo razstav. Dosedanje vsakoletne i z -

še posebej uspešno. Z razmeroma zgolj počitka in miru, zanima j ih kušnje pa bodo organizatorjem 
širokim repertoarjem prireditev v kar največ o kraju, ljudeh, o na- lahko dovolj koristno pomagale 
festivalni dvorani se je močno činu življenja — spoznati hočejo pri sestavi in izvajanju bodočega 
povečal tudi krog ljudi, k i si je tudi duhovni utrip in kulturne in repertoarja. — J. B . 
razstave ogledal. Poleg tistih obi
skovalcev, ki so si razstave ogle
dali posebej, je bilo še več onih, 
ki so j ih videli hkrati z obiskom 
na prireditvi. Praksa je potrdila 
tudi letos, da so razstave dovolj 
bogato, dopolnilo h kulturnim 
prireditvam, saj učinkovito po
magajo k ustvarjanj^ resničnega 

ljubezenski par 
Francoski fi lm 
Režija: Jean Pierre Momnis 
Igra: Jean Costa 

Bled je ostal vabljiv samo i. 
lepotnimi motivi, s pordelimi 
grmiči in razpoložljivimi čol
ni za Izlet na otok. Dokler zi
ma ne bo pokrila jezerske gla
dine z ledeno ploščo ln omo
gočila nove oblike razvedrila 
bo motiv tega turističnega sre
dišča ostal tak kot ga vidimo 
na sliki 

Jeseniški »idealisti« na delu 
V okviru Svobode »Tone čufar« Razprava je potrdila pravilnost 

Jesenice je deloval pred leti okvirnega programa, hkrati P a 

»Klub rednih idealistov«, katere-podčr ta la nujnost poiskati obliko, 
ga člani so bi l i vidnejši kulturno- s katero bo uspelo zainteresirati 
prosvetni delavci z Jesenic. N a širši krog Jeseničanov in okoii-
rednih tedenskih sestankih so čanov za gledališke predstave, 
razpravljali o kulturno-prosvet- Razprave klubske komisije o dvi-
nem delu na Jesenicah, ga z na- gu kulturnega življenja na Je s e " 
sveti usmerjali in bil i v mnogih nicah so vzpodbudne in predstav-
primerih tujdi pobudnik za kul - Ijajo eno izmed revolucionarni 
turno-prosvetno delo. Člani ime- oblik, s katerimi bo možno naj 
novanega kluba so se ponovno skupen jezik za vso kultuirn0^ 
odločili za aktivno delovanje, umetniško dejavnost na Jese-
Vključili so se v klubsko komisi- nicah. 
jo Svobode Jesenice in z razpravo 
na1 rednih sestankih mnogo koris
tili delu Svobode in, ostali ku l -
turno-presvetni dejavnosti na Je
senicah.. Na prvem sestanku so 
razpravljali o delovnem progra
mu jeseniške Svobode za tekočo 
sezono, na drugem pa o letošnjem 
repertoarju jeseniškega gledali- Na videz vsakdanje delo s e ' p ? ! 
šča, ki ga je nakazal upravnik tem, ko nam vtisne v podzavest, 
gledališča Bojan Čebul j . 'Ugotav- Svoj poglobljeni imaginarni - svet, 
Ijali so, da je dejavnost gledali- prevrednoti v razmišljanje ? 
šča naravnost presenetljiva, da pa najintimnejši, skoraj magic*11, 
kljub'kvaliteti in ne prezahtevne- čutni povezavi med moškim.. * n 

mu repertoarju obisk pada. žensko. Pravzaprav v filmujsamp 
zaslutimo neskončne možnosti 
razvijanja te teme, ker režiser ' tp/ 
likšni problematiki n i i bi l * 
Kontrapunktično predstavi h d g 
svetova. Zunanjost in not ran j^r« 
Zaradi kontrasta in ™^*i>J, 

sambd^narodnih' plesov "svobode ^cn_obUkovan_v k o m e d i j o , ^ 
Jesenice t e j ^ 
Javornik. 4j| 
priredili v zamejstvu, bodo nave
zali s tamkaj živečimi Slovenci 
tesnejše stike in j im nudili lep 
umetniški užitek. Hkrati bodo s 
kvalitetno pripravljenimi progra
mi seznanili tudi italijansko ljud 
sivo z 
sli jjri na... 
da Jesenice s svojimi odseki g o- ™ e m _ , n o s t , 
štovala v Italiji že večkrat 
štovala Svoboda Javornik 
prvič. — U 

Jutri v Italiji 
V nedeljo zjutraj bodo odpoto

vali v Italijo na enodnevno go
stovanje godba na pihala in an 

p ^ k ^ D o r Svobode *J » a ^povedan z B ^ 0 0 . ^ 
koncerti, ki jih bodo | k e * a P b a n J a m s ^ a . ' ^ g g 

Soočenje obeh svetov naj P ° ^ j £ 
ni privatno tragedijo, k i PV^/L 
v filmu neprepričljiva. P r e Y f ^ L 
očitna konstrukcija, k i ob £[l z . . j 
uravnoteži enačbo krivde >in-1 
ni. Sistem plačila za krivdo | g 

ravnijo kulturne dejavno- P r e v e č melodramski inJP*™ 
nas Medtem ko je Svobo- ustvarjalen. To °Wifcovno 

nekoliko 
šlja«J e' bo co- i g r i š k e stvaritve in razmisij*". 

jutr i k i mu je delo lahko za P 0 ^ ^ 

Ob razstavi Poldeta Oblaka 

Naš novi podlistek 
• Končali smo z objavljanjem podlistka »General Afri

ka«. V naslednji številki bomo začeli objavljati delo našega 
pisca Jeseničana Mihe Klinarja. 

Pisatelj Miha Klinar, ki ga bralci Glasa poznajo po 
podlistkih Beg, žara s pepelom in še nekaterih drugih 
krajših črticah in novelah, objavljenih v našem listu, je 
snov za ta roman zajel iz resničnega življenja in ga obli
koval po spominih Štefi Lehmann-Federlove. Skušal jo je 
pokazati v času in usodnosti našega stoletja. Obdržal je 
tudi njeno pravo ime kot ime glavne junakinje, čeprav je 
njeno zgodbo pregnetel z ustvarjalno fantazijo v skladu 
s svojim podoživljanjem zgodbe in pisateljsko vživitvijo 
oseb, njihovih medsebojnih zapletov in razpletov. Iz opisa
nega cikla romanov, ki jih pisatelj še piše in ki zajemajo 
čas od leta 1888 do danes, smo izbrali prvi del § podnaslo
vom ŽENA (čas 1888—1915). 

MESTA, CESTA IN RAZCESTJA jc povest ŽENE, ki je 
zahrepenela po svetu, vzljubila, se poročila, a je bila za 
ljubezen in srečo ogoljufana. 

To jc povest slovenske matere, ki^ji v tujini hočejo 
iztrgati otroka, a se ne neha boriti zanj in zmaga. 

Tojljc povest žene, ki v boju za otroka in v boju z 
družbo jekleni in postaja ena izmed mnogih preprostih 
revolucionark. 

To je povest matere, k i vzgoji sina v revolucionarja. 

Jesensko sezono likovnih prire
ditev Gorenjskega muzeja v Pre
šernovi galeriji je odprl akadem
ski i slikar Polde Oblak. Ob tej 
razstavi moramo zopet poudariti 
pomen galerije v Kranju, k i nudi 
svoje prostore mladim umetnikom 
za njihove prve samostojne na
stope; Tudi Polde Oblak razstav
lja tokrat prvič samostojno in je 
pričujoča razstava njegov prvi 
samostojni nastop, kar pomeni za 
vsakega umetnika razveseljiv do
godek in seveda tudi določen ob
račun dosedanjega dela. Pri Ob
laku gre za pregled desetletnega 
dela, od diplome na Akademiji le
ta 1954 pa do danes, čeprav je na 
razstavi pokazal dela, ki so na
stala letos. 

Polde Oblak se je rodil na Ble
du leta 1931, v gimnazijo je hodil 
na Jesenice in tam tudi maturi-
ral leta 1949, nakar se je vpisal 
na Akademijo za upodabljajočo 
umetnost v Ljubljani in v speci-
alki profesorja Gojmir. A. Kosa 
diplomiral. Deset let, kolikor je 
preteklo od diplome do sedanje 
razstave, je zapolnil s študijski
mi potovanji po Italiji, Franciji, 
Belgiji, Nizozemski im. Nemčiji, 
vmes pa se je s svojimi deli ude
leževal tildi skupnih razstav v 
Krrn ju , Ljubljani in v Beogradu. 

Za prvo samostojno razstavo 
jc slikar pripravil izbor dvain
dvajsetih del, k i kažejo slikarjevo 
privrženost predmetnemu slikar
stvu ali realizmu, katerega no
silec je, barva. Na barve in njeno 
vrednost polaga Vso težo svojega 
slikarstva, iako da mu sam no
silec barve nj važen ali drugače 
rečeno: čeprav je slikarjev mo
tivni svet zelo pester, mu sam 
motiv ni poglavitno vodilo pri 
ustvarjanju. Likovni element v 
sliki, pa naj gre tu za tihožitje, 
akt, portret ali krajino, mu pred

stavljajo neko določeno medse
bojno napetost, kar rešuje tudi 
z barvami, tako, da postavlja ob 
mirne barve žareče ali da rešuje 
odnos med hladnimi in toplimi 
barvami in podobno, vse pa skuša 
ujeti v neko ravnovesje ter pri 
tem ustvariti še nove vrednote. 
Vse slikarjevo iskanje se suče v 

krogu iskanja krepkega nzraza, 
kar mit deloma tudi uspeva. Več
krat pa imamo občutek, da neka
terih problemov ne pretehta do
volj, da se zadovolji z rešenim 
detajlom im pri tem trpi celota. 
Celotno sliko pojmuje .slikar kot 
barvni akord, kjer morajo vse 
barve-toni medsebojno harmoni-

rati v sliki, barvni kompozici j 
Tu pa je večkrat še premalo 
brušen. i ; a 

Razstava kot celota predstavj^ 
uspeh, morda še celo n c * ° JQ„ 
žino, ki jo predvsem občutijo g 
dale/, ki polnijo prostor gaieiu ' 
tako kot že lep čas ne. 

A. Pavlovce 



SOBOTA jK, *a*4 

Zaradi selitve prodam avto 
Fiat 1100, Starejši tip. Naslov v 
oglasnem oddelku 4105 

Prodam plemenskega vola. Na
slov v oglasnem oddelku 4116 

Prodam desni štedilnik »Go
renje«. Naslov v oglasnem od
delku 4117 

Prodam dvosedežni moped. 
Zalog 75, Cerklje 4118 

Prodam moško in žensko Ro-
govo kolo, dobro ohranjena. Ta-
grič, Koroška 49, Kranj 4119 

Ugodno prodam spalnico, ore
hov furnir. U l . M l . brigad 8. 
Kranj 4120 

Po ugodni ceni prodam sobno 
©Pravo z vložki ln moped »Svr-
čo«. Ogled: Tepina, Savska lo
ka 10, Kranj 4121 

Prodam masivno leseno steno, 
2,45X4 m, z vdelanimi vrati in 
dobro ohranjena hrastova vrata, 
2 X 1 m . Kranj, Luznarjeva 20 

4122 
Prodam radio »Savica« po 

ugodni ceni. Šenčur 46 4123 
Ugodno prodam rabljeno knjiž

no omaro, kavč in mizo. Cva.r, 
Staneta Rozmana 5, Kranj 4124 

Prodam 50 kg težkega prašiča 
*a rejo. Vasca 12, Cerklje 4125 

Prodam zimskia (jabolka. K o -
v o r 23, Križe 4126 

Prodam spalnico po zelo ugod
ni ceni. Ogled od 15. ure dalje. 
Naslov v oglasnem oddelku 4127 

Prodam 500 kg gašenega apna. 
Stošičeva 2, Kranj 4128 

Ugodno prodam štedilnik »To-
bl«. Savska 56, soba 3, Kranj 

4129 
Ugodno prodam 200 komadov 

punt, dolžina 2,30. Franc Dolenc, 
Šenčur 183 4130 

Poceni prodam motor, 350 ceni, 
potreben popravila. Ogled v po
poldanskih urah. Planine, Jezer
ska c. 42, Kranj 

Prodam nov električni pekač z 
vložki in železno otroško poste
ljico. Naslov v oglasnem oddelku 
Glasa podružnice Jesenice 4150 

Prodam dva prašiča, od 60 do 
90 kg težka. Cirče 32, Kranj 4151 

Ugodno prodam enostanovanj-
sko hišo, vrt in sadovnjak v 
Podnartu. Hiša takoj vseljivs. 
Ponudbe pod »Gotovina« 4152 

Prodam mlado kravo s tele
tom, štedilnik z bakrenim kotlič
kom. Vopovlje 16, Cerklje 4153 

TEČAJI V TRŽIČU 

Delavska univerza v Tržiču 
vpisuje v tečaje za nemški, 
angleški ln Italijanski jezik, v 
strojepisni ln stenografski te
čaj ter v osnovno šolo, odde
lek za odrasle? Vpišete se lah
ko do 30. septembra vsako 
dopoldne in ob sredah po
poldne v pisarni delavske uni
verze, kjer dobite tudi vsa 
potrebna pojasnila. 

»PEKARNA« KRANJ — zaposli ta
koj izprašanega KURJAČA. Lahko 
tudi honorarno, ali kurjača za pri-
učitev. 

Ponudbe poslati na upravo podjetja — 
KRANJ, Dražgoška 8. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS 

natečaj za izpolnitev delovnih mest 
v Ljudski milici in v kazensko po
boljševalnih zavodih (pazniki) 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1. da je državljan SFRJ, 
2. da je odslužil obvezni vojaški rok v JLA, 
3. da ni prekoračil 28 let. starosti, 
4. da je uspešno končal najmanj osemletko aH 

opravil izpit za kvalificiranega ali visokokva-
lificiranega delavca, 

5. da ni sodno kaznovan, 
6. da ni v kazenski preiskavi. 
Vsak kandidat bo pred sprejemom v službo 

zdravniško pregledan in mora opraviti sprejemni is
pit po določenem testu 

Sprejeti kandidati bodo prejemali plačo kot pri
pravniki po uredbi o nazivih in plačah uslužbencev 
organov 2a notranje zadeve ter odločbi O položajni 
plači v organih za notranje zadeve. Prejemali bodo 
tudi brezplačno uniformo ln obutev. Samskim 
uslužbencem so zagotovljena stanovanja na posta
jah LM ali v samskem domu. Uživali bodo vse red
ne in posebne ugodnosti, ki jih določajo zakoni in 
predpisi o socialnem in pokojninskem zavarovanju. 
Pouka pri strokovnem šolanju ne bodo plačevali. 

Podrobnejša pojasnila o natečaju in pogojih za 
sprejem lahko dobe kandidati na vsaki postaji LM 
v SRS. 

Republiški sekretariat za 
notranje zadeve SRS 

DELAVSKA UNIVERZA V KRANJU 
RAZPISUJE NASLEDNJE TEČAJE 
IN ODDELKE ZA ODRASLE 

l . Knjigovodske tečaje: 
a) nižji knjigovodski tečaj 
b) nad. knjigovodski tečaj 
c) knjig, tečaj za osnovna sredstva 
d) knjigovodstvo OD s pripadajočim blagajni

škim poslovanjem 
e) tečaj za organizacijo celokupnega 

materialnega poslovanja v gospodarskih 
organizacijah 

f) obračun proizvodnje v sistemu ekonomskih 
enot 

g) osnove knjigovodstva 
h) delovni nalogi 

8. Pripravljalni tečaj za I. letnik ekonomske sred
nje šole (oddelek za odrasle) 
Pogoji za vpis: starost vsaj 17 let, dovršena os. 
šola in da je slušatelj v rednem delovnem raz
merju. 

I. Pripravljalni tečaj za večerno gimnazijo (odde
lek za odrasle) 
Pogoji za vpis: dovršena osemletka in potrdilo 
o zaposlitvi (zaposlen vsaj 2 leti). 

Prijave sprejema Delavska univerza Kranj, Ced
ita Staneta Žagarja 1 (Telefon 20-26, 22-43) vsak/ 
ian od 7. do 14., v sredah tudi popoldsflfr od 14. do 
17. ure in sicer za knjigovodske tečaje do 10. 10. 
1964, za oddelke za odrasle pa do 3. 10. 1964. 

Prodam skoraj nov polkavč. 
Kranj, Valjavčeva 11/4 ... 4154 

Prodam telico, brejo 6 mese
cev, »Plncgavske pasme«. Planja
va, Šenčur 85 4155 

Prodam Otavo, stoječo, po niz
ki ceni. Naklo 44 4156 

Prodam zimska jabolka, večjo 
količino. Sr. Dobrava 15, Kropa. 
Ogled od 13. do 16. ure. 4157 

Prodam pujske. Žirovnica 11 
4158 

Prodam goranov kabinet štedil
nik in pečko »Gorenje« v dobrem 
stanju. Partizanska 33, Kranj 4159 

Poceni prodam dobro ohranjen 
moped. Ludvik Zavec, Kidriče
va 47, Samski dom, Kranj 4160 

Prodam več prašičkov, po 6 
tednov starih. Franc Kleindtenst, 
Brezje 27 4161 

Prodam večjo količino gajblc. 
Naslov v oglasnem oddelku 4162 

Prodam pujske, 6 tednov stare. 
Babni vrt 10, Gorice 4163 

Prodam moderno regal omaro 
in patentni kavč (exportni mo
del). Ogled v ponedeljek od 16. do 
17. ure. Valjavčeva 13, Stanova
nje št. 16, Kranj 4164 

Kupim zazidljivo parcelo, po 
možnosti že z gradbenim dovo
ljenjem ali začeto gradnjo. Na
slov v oglasnem oddelku 4093 

Kupim kombiniran mizarski 
stroj na 3 operapije. Naslov v 
oglasnem oddelku 4131 

Na Bledu kupim zazidljivo 
parcelo. Gabrijela Korošec, Zg. 
Gorje 19 4132 

Kupim motor s črpalko ln s 
tlačnim kotlom za hišni vodovod. 
Bergant, Dorfarje 4, Žabnica 4133 

Kupim 3 m suhih bukovih drv. 
Stošičeva 2, Kranj 4134 

Kupim' Staro strešno opeko 
»folc«. Zbilje 4, Smlednik 4135 

Kupim borove ln smrekove 
plohe 50 mm ter deske. Alojz No
vak, mizar, Cesta 1. maja 63. 
Kranj 4136 

Kupim 70 aH 8fl-Htrskl litoželez-
ni kotel aH parni. Zalog 10, Gol
nik 4137 

Kupim pletilnl stroj. Ponudbe 
pod »Takoj« 4165 

Vse obrabljene avtomobilske 
gume lahko obnovite (protekto-
rirate), da so kakor nove, ta 
mali denar za zimsko in letno 
vožnjo. Sprejemalisčc v Šentvidu 
pri avtomobilski delavnici M. 
Gregorin 4095 

NOVO! NOVOl V novoodprto 
trgovino Jugoplastlke v Kranju, 
Titov trg 25 so prispeli konfek
cijski izdelki v bogati Izbiri: 
suknje, vetrovke, dežni plašči, 
dežne pelerine za šolsko mladi
no, moške hlače in drugo. Obi
ščite novo prodajalno in prepri
čajte se o bogatem izboru ln 
kvalitetni Izdelavi. 4138 

Obveščam vse prebivalce Go
renjske, da sem začel strokovno 
in kvalitetno polagati parket, ter 
strojno brusim in lakiram stari 
parket. Anton Kvas, Smledniška 
cesta 64, čirče, Kranj 4139 

Našel sem nalivno pero. Gasil
ska 16, Kranj 4140 

Takoj sprejmemo vajenko za 
vezilno strojno vezenje. Pismene 
ponudbe pošljite na naslov Pro
svetni servis, Ljubljana, Miklo
šičev a7 4141 

Ivana Kunšič iz Krnice 8 pre-
klicujem in obžalujem, kar sem 
govorila o Julki Smukavec, go
spodinji iz Krnice 7, izjavljam, 
da za take govorice nisem Imela 
ln nimam nobene osnove ter se 
zahvaljujem, da je odstopila od 
kazenske tožbe 4142 

Pozor, prišičjerejcl! Krmilne 
buče Si ugodno nabavite! Za Gra
dom 5, Bled 4143 

Našla sem žensko jopico pri 
Vodovodnem stolpu. Varjačič, 
Ul . M l . brigad 7, Kranj 4144 

Izgubil sem zapestno uro iz 
Kranja do Primskovega. Pošte
nega najditelja prosim, da jo 
vrne proti nagradi, Jezerska ce
sta 55, Kranj 4145 

Naprošam cenjene stranke, da 
dvignejo svoje čevlje do 15. okto
bra. Pftter Arn, Lesce 4146 

Mizarskega pomočnika sprej
mem takoj, stanovanje preskrb
ljeno. Polak Jurij, mizar, Drolov-
ka 8, Kranj 4147 

Sprejmem snažilko enkrat te
densko. Iščem tapetnika za delo 
na domu — tudi po službi. Par
tizanska 33, Kranj 4148 

Pridno dekle išče sobo v Kra
nju ali bližnji okolici, pomaga 
tudi, v gospodinjstvu. Naslov v 
oglasnem oddelku 4149 

o Uju «'«• 

Baletna šola: 
Interesenti se lahko vpišejo 

vsak dan od 18. do 19. ure v De
lavskem domu v Kranju, vhod 4. 
Začetek pouka 2. oktobra 1964. 

Plesne vaje: 
Vpisovanje vsak dan od 18. do 

19. ure. Organiziramo plesne teča
je za začetnike, za posamezne 
delovne kolektive, nadaljevalne 
plesne tečaje, ob zadostnem šte
vilu tudi plesne tečaje za pionir
je. Začetek pouka 2. oktobra 1964 

Plesno športni klub 
Vabi plesalce in plesalke k so

delovanju. Nov tečaj se začne 
1. oktobra Vse informacije dobi
te v Delavskem domu v Kranju, 
vhod 4. vedno od 18. do 19. ure. 

KEGLJAŠKI K L U B TRIGLAV 
KRANJ 

sprejme takoj dve postavljačicl 
za postavljanje kegljev. 

Zaradi dogovora se je zglasiti 
vsak dan predpoldne na keglji
šču Kranj, Sejmišče 3. 

POPRAVEK 
Pri osmrtnici Marije Križaj, 

objavljeni v sredo, je pri žalujo
čih prišlo do pomote. Pravilno se 
mora glasiti hčerke in ne hčerka. 

SGP »NOVOGRADNJE« 
TRŽIČ 

Komisija za odpis osnovnih 
sredstev 
razpisuje javno licitacijo za 
odprodajo osnovnih sredstev: 
BAGER NAKLADAč 

Licitacija bo 26. septembra 
1964 ob 8. uri v Gramoznici 
SGP »Novogradnje« v Struže-
vem pri Kranju. 

Komisija za delovna razmerja pri ELEKTRO
TEHNIČNEM PODJETJU KRANJ - Gregorčičeva 3 

želi vključiti večje število sodelavcev 
v sledeče dejavnosti: 

— visokokvalificirane tn kvalificirane obratn« 
elektrlčarje v oddelek elektroobratovno vzdn-

ževanje 
— visokokvalificirane tn kvalificirane elektro-

Inštalaterje v oddelek inštalaoije 
— kvalificirane elektromehanike v oddelek elek-

trogospodinjskfh aparatov 
— vlsbko ah kvalificiran kot specializiran na 

T V aparatih 
—• kvalificiran — strugar 
— nekvalificiranega delavca iz Kranja aH ne

posredne okolice 

Nastop je možen takoj. Kandidati, ki želijo so
delovati z našim podjetjent, naj vložijo na zgornji 
naslov prošnje oziroma s« osebno zgiasijo. 

Medobčinska komunalna banka Kranj objavlja 
dobitnike nagradnega žrebanja vezanih hranilnih 
vlog v mesecu avgustu 1964. 

POSLOVNA ENOTA KRANJ — številka hranil
nih knjižic: 18277, 1699, 4783, 14302, 14744, 18637, 
14625, 13522, 14701, 18420, 12876; 

POSLOVNA ENOTA JESENICE — številka hra
nilnih knjižic: 8568, 8214, 8228 , 8237, 8462, 8050; 

POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA — številka 
hranilnih knjižic: 1139, 1191, 2690, 484; — BLED 
516, 818; 

POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA — številka 
hranilnih knjižic: 4364, 4429, 4375 , 4452 , 4278, 4164; 

POSLOVNA ENOTA TRŽIČ — številka hranilnih 
knjižic: 4130, 4097, 4133 , 3864, 4201; 

Novo nagradno žrebanje 
v času od 

1. X. 1964 do 31. m. 196S 
Vsak vlagatelj, k i medtem časom vloži na hra

nilno knjižico najmanj din 10.000 je lahko že na 
koncu istega meseca izžreban za manjšo nagrado 
ali pa za udeleZbo pri končnem žrebanju večjih 
nagrad v aprilu 1965. 

Kdor pa bo V istem času vložil na hranilno knji
žico Vsaj za dobo enega leta najmanj 50.000 din, 
bo lahko izžreban "Se pri posebnem žrebanju ve
zanih hranilnih vlog. 

TekočI r » * a , a i n t i s k a c p »Gorenjski tisk« Kranj, Koroška cesta 8 
JS" Pri NB v Kranju 607-11-1-135. Telefoni: glavni ln odgovorni 
SJL k » uredništvo in up«*ava 21-90, 24-75, 28-97. Naročnina: letno 
bot' m e s e č n ° HO dinarjev. Cena posameznih številk: sreda 10, so-
da M 2 0 d i n < M a l i o g 1 a s i z a naročnike 20, za nenaročtuke 30 din bese-

* Neplačanih malih oglasov ne objavljamo. 

ELEKTROTEHNA 
LJUBLJANA 

sprejme za svojo prodajalno 
v Kranju 

trgovske pomočnike 
in vajence 

Pismene ponudbe sprejema 
ELEKTROTEHNA, Splošni sektor 

Ljubljana, Parmova 33 

NAMIZNO IN 
INDUSTRIJSKO 
SADJE 

večje količine prodaja sadjar
ski obrat Podbrezje, vsak dan 
od 8. — 16. ura. 

KZ Naklo 

Komisija za razpis mesta d i 
rektorja podjetja 

Brivsko frizerski 
salon Kranj 

abjavlja razpis za 
DIREKTORJA 
PODJETJA 

Za to mesto je lahko" ime
novana oseba s srednjo eko
nomsko izobrazbo z dvemi loti 
prakse v gospodarstvu, ali VK 
v brivsko frizerski stroki in 5 
letno prakso. 

Prosilci morajo imeti pr i 
merne organizacijske in delav
ne izkušnje. Prošnje »prejema 
komisija za razpis mesta d i 
rektorja pri Brivsko frizerskem 
salonu Kranj, Majstrov trg Št. 
12 do uiključno 15. okotobra 
1964. 

Tekme najmlaj
ših voznikov 
šolska in pionirska komisija 

pri AMD Kranj sta v sredo po
poldan izvedli zanimivo tekmo
vanje s sklroji za predšolske 
otroke vseh vzgojno varstvenih 
ustanov kranjske občine. Tekmo
vali so ekipno in posamezno na 
dolžini 200 metrov. Rezultati, or
ganizacija in udeležba je bila 
prav dobra in je tekmovanje, k i 
je bSlo namenjeno vzgoji naših 
najmlajših v prometu, doseglo 
svoj namen. 

Mladi tekmovavci so si nato 
ogledali še razstavo o prometni 
vzgoji in pozami varnosti v avli 
občinske skupščine, gledali so 
nekatere vzgojne filme, nato pa 
je sledil še zaključek z objavo 
rezultatov in podelitvijo praktič
nih nagrad. Rezufttati tekmova
nja, ekipno: 1. mesto Vrtec Mile
ne Korbar, slede vrtec Tatjane 
Odrove, Kekec, Ivo Slavec-Jokl, 
Tugo Vidmar i td. 

Posamezniki: 1. mesto Dušan 
Čipe s časom 0,20, slede mu 
Jože Mokorel, Maff\jaž Božič, 
Srečko Oblak, Stanko Mohar, Ju
re Frelih itd. 

Preprečevanje 
požarov 

Šolski odbor osnovne šole 
Predoalje razpisuje delovno 
mesto 

ADMINISTRATORKE 
na šoli 

POGOJI: ustrezna strokovna 
izobrazba. 

Pismene ponudbe p kratkim 
življenjepisom je dostaviti Šol
skemu vodstvu. Razpis velja 
do zasedbe delovnega mesta. 

V sredo popoldan jc bil v pro
storih občinske skupščine Kranj 
razširjen sestanek vseh predsed
nikov svetov krajevnih skupnosti 
in predsednikov požarno-preglcd-
nih komisij, ki so ustanovljene 
že skoro pri vseh svetih krajev
nih skupnosti na območju kranj
ske občine. 

Naloga teh komisij, kot so zno
va poudarili rta sestanku, je v 
glavnem v tem, da skrbijo za pre
ventivne ukrepe, da ne pride do po
žarov. Zato bodo imele stalen stik 
s prebivalci posameznih območij 
in s pregledi ter strokovnimi na
potki prispevale svoj delež, da bo 
število požarov čim manjše. 

S pomočjo strokovnih filmov 
so se udeleženci sestanka sezna
nili z nalogami in delom komisij 
in izdelali program dela do no
vega leta. — R. 

ZAHVALA 

Ob tragičM im. težki i2gub( mola, očeta, strica 
in brata 

FRANCA VIDMARJA 
se zahvaljujemo vsem sosedom in vsem, ki so da
rovali vence in cvetje, ter društvu upokojencev za 
sprevod s praporom na zadnji poti. 

Žalujoča žena, sin, sestra m> nečakinja 

ZAHVALA 

Vsem, ki so v težki bolezni kakorkoli pomagali 
mojemu možu 

ANTONU POKORNU 
mu lajšali trpljenje m sočustvovali z menoj, so jav
no zahvaljujem. Posebno zahvalo izrekam praimariju 
prof. dr. Martinu Benediku in dr. Janezu Bajžlju 
za nesebično požrtvovalnost. Iskrena zahvala tudi 
vsem, ki so ga pospremili k njegovemu zadnjemu 
počitku, mu poklonili toliko vencev to cvetja ter 
izrekli ustno ali pismeno sožalje, kakor tudi pev
cem iz Sv. Duha za ganljive žalostinke ter gasil
cem fin upokojencem za častno spremstvo. 

Zabnica, 25. septembra 1964 
Žalujoča žena Kristina 



G L A S SOBOTA. 2*. septembra W* 

M. Twain: Tom Sawyer-detektiv 

jp 
W 100. »Ali bi ml tkdo izmed vas lahko posodil majhen izvijač? 

V popotni torbi vašega brata, ki ste si jo prisvojili, Jupiter, j« bil 
eden, a ga najbrž niste vzeli s seboj. — »Nisem vedel, kje bl ga 
lahko uporabil, 4n sem ga vrgel proč.« — »Seveda, ker niste vedeli, 
zakaj ga Je Jack nosil s seboj.« Ko Je Tom dobil izvijač, Je rekel 
Jupitru, ki je po končani preiskavi spet obul čevlje, naj p*ioži 
nogo na stol; nato Je pokleknil in odbil ploščico s pete. 

101. Ko je spravil velik diamant na dan in ga visoko dvignil, da 
se je zabl iskal v sončni luči, so navzoči strmeli od začudenja. Nato 
jc Tom privlekel diamant tudi iz druge pete in Jupiter je bil videti 
zmeraj bolj klavrn. Gotovo si je mislil, kako lahko bl se umaknil 
Iz tega kraja in nekje v tujini živel kot bogat in ugleden človek, 
ko hi bil le tako pameten, da bi uganil, čemu je Imel brat Jack 
v svoji popotni torbi izvijač. Sodnik je vzel oba diamanta, si po
pravil ovratnik, se odkra.šljal in rekel Tomu: 

\ 

102. Shranil ju bom ln sporočil lastniku, da smo ju našli. Z 
veseljem ti bo izplačal dva tisoč dolarjev nagrade. Toda vedi, da 
nisi zaslužil samo tega denarja, ampak tudi prisrčno zahvalo vse 
naše javnosti. Rešil si nedolžno družino sramote In pogube m 
nadvse poštenega človeka, ki bl sicer morda kot zločinec prišel na 
vislice. Poleg tega se ti je posrečilo, da si razkril vso podlost zlo
činca in njegovih ničvrednih pajdašev in s tem storil pravici ve
liko uslugo. Ce bi bila v dvorani godba na pihala, bl ti zaigrala 
tako, da se vsa stvar ne bl mogla zaključiti lepše.« 
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X V . Olimpijske igre 
— Helsinki 1952 
Za največje in najlepše olim

pijske igre bi lahko ocenili XV. 
olimpijske igre v Helsinkih na 
Finskem, katere si je ogledalo 
prek 350.000 gledalcev. Tudi po 
številu tekmovalcev so dosegle 
rekord — 4925 tekmovalcev iz 69 
dežel. 

ATLETIKA 
Moški — 200 m: Stainfeld 

(ZDA) 20,7 — o. r., 400 m: Rho-
den (Jamajka) 45,9 — o. r., 800m: 
VVhitfield (ZDA) 1:49,2 — o. r., 
1500 m: Barthel (Luxernburg) 
3:45,2 — o r., 5000 m: Zatopek 
(CSR) 14,06,6 — o. r., 10.000 m: 
Zatopek (CSSR) 29,17 — o. r.. 
maraton: Zatopek (CSR) 2:23,03,2 
— o. r. 

Nurmi (Finska) in Emi l Zato
pek sta dva legendarna športni
ka olimpijskih iger pred in po 
vojni. Z olimpijskih iger v Lon
donu je Zatopek prinesel dve me
dalji — eno zlato in eno srebrno, 
v Helsinkih pa je osvojil 3 zla
te. 

110 m ovire: Dillard (ZDA) 
13,7 — o. r., 400 m ovire: Moore 
(ZDA) 50,8 — o. r., 3000 m zapre
ke: Ashenfelter (ZDA) 8:45,4 — 
o. r., 4 x 400 m: Jamajka 3:03,9 — 
o.r., hoja 10km: Miikaelson (šved
ska) 45,02,8 — o. r.,hoja 50 km: 
Dordoni {Italija) 4:28:07,8 — o.r., 
skok v višino: Daviš (ZDA) 204 
cm — o. r., palica: Richards 
(ZDA) 455 cm — o. r., troskok: 
Ferreira da Silva (Brazilija) 16,22 
— o. r., s. r., krogla: O'Brien 
(ZDA), 17,41 — o. r., disk: Innes 
(ZDA)f55,03 — o. r., kopje: Young 
(ZDA) 73,78 — o. r., kladivo: 
Csermak (Madžarska) 60,34 — o. 
r., s. r., deseteroboj: Mathias 
(ZDA) 7887 točk — o. r. 

ženske —• 100 m: Jaokson (Av
stralija) 11,5 — o. r., s, r., 200 m: 
Jackson (Avstralija) 23,7 — o. r., 
s. r., 80 m ovire: Striokland (Av
stralija) 10,9 — o. r., s. r., 4 x 100 
metrov: ZDA 45,9 — o. r., s. r., 
daljina: VViliams (Južna Afrika) 
624 cm -— o. r., krogla: Zibina 
(Sovjetska zveza) 15,28 — o. r., 
s. r., disk: Romaškova (SZ) 
51,42 — o. r., kopje: Zatopkova 
(CSR) 50,47 m — o. r. 

Najzanimivejše je to, da so pr
vič v zgodovini olimpijskih iger 
posegli po medaljah tudi sovjet
ski tekmovalci. V atletiki moški 
sic^er niso uspeli dobiti niti ene 
zlate medalje, so pa prejeli več 
srebrnih in bronastih, medtem 
ko so atletinje posegle tudi po 
zlatih. Seveda so bil i sovjetski 
tekmovalci uspešni tudi v drugih 
disciplinah predvsem v dviganju 
uteži in rokoborbi. 

TELOVADBA 
Tu so bi l i uspešni sovjetski tek

movalci v obeh konkurencah. 
Vrstni red je bil naslednji: 

Moški — 1. Sovjetska zveza, 2. 
Švica, 3. Finska 

Ženske — Sovjetska zveza, 2. 
Madžarska, 3 CSSR 

PLAVANJE 
Moški — 400 m prosto: Bo i -

teaux (Francija) 4:30,7 — o. r., 
1500 m prosto: Konno (ZDA) 
18,30,3 — o. r., 100 m hrbtno: 
Oyakawa (ZDA) 1:05,4 — o. r., 
200 m prsno: Davies (Avstralija) 
2:34,4 — o. r., 4 x 200 m prosto: 
ZDA 8:31,1 — o. r. 

ženske — 400 m prosto: Gven-
ge (Madžarska) 5:12,1 — o. r., 
4 x 100 m: Madžarska 4:24,4 — o. 
r., s. v. 

Predvsem Američanke so v pla
vanju izgubile, svoj primat nad 
ostalimi. Odlične so bile Madžar-
ke. 

VATERPOLO 
Jugoslovani smo doživeli prvi 

usoeh v vaterpolu. 
Vrstni red: Madžarska '5 (13:4), 

Jugoslavija 5 (9:5), Italija 2. 
Rezultati —• Madžarska : Jugo

slavija 2:2, Madžarska : Italija 
7:2. Jugoslavija : Italija 3:1. 

Za našo reprezentanco so na
stopali Kovačlč. Bakasu, štaku-
la, Kurtinl, Vukftanovlć, Ježič, 
Radonič, Ivkovič, Bralnovič. 

VESLANJE 
Prvi uspeh smo doživeli Jugo

slovani tudi v veslanju. Naš čet
verec brez .krmarja si je priboril 
zlato medaljo. Zanj so - veslali: 
Bonačlč, Valenta, Trojanovlč, 
Segvič. 

Vrtni red: Jugoslavija 7:16,0, 
Francija 7:18,9, Finska 7:32,3. 

NOGOMET 
Tudi v Helsinkih nismo uspeli 

dobiti zlate medalje. ?.e drugič 
smo si priborili srebrno. 

Vrstni red: Madžarska 5 zma.g. 
Jugoslavija 4 zmage, švedska, 3 
zmage. 

Jugoslovanska reprezentanca )» 
nahtopila v naslednii no^vv l : 
Vladimir Beara, Branko Sts>n'<o-
vič, Tomislav CmkovJč, Z'atk^ 
Čajkovski, Ivan Horvat, Vu.^-fn 
Boškov. Tihomlr Ognlanov, 
ko Mltič. Bernard Vukas. Stje
pan Bobek in Branko Zebec. 

Finalni rezultati: Madžarska : 
Jugoslavija 2:0 (0:0), švedska : 
Zahodna -Nemčija 2:0 (1:0). 

Janez Slabe 

Športne vesti 

NOGOMET — Kranj, igrišče v 
Športnem parku, jutri ob 16. uri 
prvenstvena tekma SNL Triglav : 
Ilirija; predtekma mladincev ob 
14.30. 

Tržič, jutri ob 16. uri prvenstve
na tekma SCL — zahod Trž ič : 
Slavija; predtekma mladincev ob 
14.30. 

škofja Loka, jutri ob 16. uri 
prvenstvena tekma SCL — zahod 
Šk. Loka : Koper; predtekma mla
dincev ob 14.30. 

Gorenjska liga: (jutri) — Kranj, 
igrišče v špor tnem parku, ob 
10.30 Triglav B : Železniki — člani, 
ob 9. uri Triglav Prešeren — 
pionirji, ob 9.45 Triglav B : Želez
niki — pionirji. Preddvor, ob 9.15 
Preddvor: Jesenice — člani, ob 
8.30 Preddvor: Predoslje — pio
nir jii. Podbrezje, ob 9.30 Podbrez-
je : Jesenice — pionirji. Trboje, 
ob 9.30 Trboje: Prešeren — člani. 
Tržič, ob 13. uri Trž ič : Kranj — 
pionirji. Šenčur, ob 10. uri Svo
boda : Kranj — člani, ob 9. uri 
Svoboda : Trboje — pionirji, škof
ja Loka, ob 13. uri Škofja Loka: 
Visoko —pion i r j i . 

ROKOMET — Kranj, igrišče v 
Stražišču, jutri ob 15. uri med
narodna tekma Kranj : Celovec; 
ob 14. uri tekma starih rokome-
tašev Kranja 'in Stražišča. 

Kranj, igrišče v špor tnem parku 
danes ob 9. uri občinsko prven
stvo srednjih šol (moški in žen
ske); jutri ob 9. uri občinsko pr
venstvo osnovnih šol (moški in 
ženske). 

Duplje, jutri ob 10. uri prven
stvena tekma ljubljanske conske 
lige Duplje : Križe. 

Cerklje, jutri ob 8.30 turnir mo
ških ekip v okviru jugoslovanskih 
športnih iger. Nastopajo Krvavec, 
Kranj B, Storžič, JLA, občinski 
srednješolski prvak, občinski sin
dikalni prvak. 

žabnica, jutri ob 8.30 turnir mo
ških ekip v okviru jugoslovanskih 

.športnih iger. Nastopajo Žabnica, 
Savica, Duplje B, Besnica, Tek
st i Pndus. 

Duplje, jutri ob 8.30 turh.ir žen
sk h ekip v okviru jugoslov?nsk ;h 
športnih ieer. Nastopajo Duplje 
B, Kranj B, srednješolski občjn-
ski srednješolski prvak. 

Ohč'nr.'ta ženska liga — Tržič, 
danes ob 17. uri Trž č : Križe, ob 
18. uri o. š. Bračič : o. š. Grajzer. 

Ob zaključku moške I. republiške košarkarske lige 

Gorenjci odpadli z vrha 
V nedeljo je bilo na sporedu zadnje kolo v moški prvi republiški 
•košarkarski ligi. Vendar pa vrstni red še ni točno določen. Osmo 
in deveto moštvo Svoboda in škofja Loka imata namreč isto število 
točk, zato bosta jutri odigrala tretjo tekmo na nevtralnem igrišču 
v Domžalah, ki bo odločilna za končni plasma. š 

Prihodnjič: XVI. olimpijske igre — Melbourne 
Jeseniški hokejisti so davi od
potovali v CSSR 

Jeseniški hokejisti v ČSS 
Igralci osemkratnega državnega 

prvaka v hokeju na ledu bodo na 
letošnjo sezono temeljito pri
pravljeni. Potem ko ;o se poleti 
pod vodstvom prof. Jožeta Oblaka 
pripravljali fcondičijsko, so p r č :li 
po povratku trenerja Jirija Ple-
tiche s suhimi lm'vcjsk 'mi trenin
gi. V začetku septembra pa so 
odpo1 ovali na večdnevni trening v 
znani italijanski zirnsko-šoortni 
center Cort :no d'Ampezzo. Kasne
je so se udeležili še turnirja V 

Obersdorfu v Zahodni Nemčiji, 
kjer so osvojili prvo mesto. 

Z današnjim jutranjim bnjr vla
kom je 21 Jeseniških hokejistov, 
med katerimi je tudi nekaj čla
nov H K Kranjske gore, odpoto-
va'o na 12-dnevnl trening v CSSR. 
Ped vodstvom trenerja češke re
prezentance bodo kot gost češke
ga hokejskega prvaka trenirali v 
Brnu in po .končansm treningu 
odigrali s češkimi moštvi štiri 
tekme. 

Ponovna tekma bo potrebna 
zato, ker gre tu za izpad iz prve 
lige. Zmagovalec sicer še ne bo 
zanesljivo tudi prihodnje leto v 
družbi najboljših slovenskih liga-
šev, prav tako pa tudi še ni za
pisano, da bo moral premaganec 
v drugo republiško ligo. Usoda 
obeh moštev je namreč odvisna 
od bližnjih kvalifikacij za prvo 
zvezno ligo. 

Ce se bo poleg lanskega druge
ga predstavnika Slovenije v zvez
ni ligi Slovana plasiral med šti
rinajst najboljših moštev v Jugo
slaviji tudi letošnji prvak prve 
republiške lige — Ilirska Bistrica, 
bo iz prve republiške lige izpadel 
le zadnjeuvrščeni kranjski T r i 
glav. Ce pa na kvalifikacijah 
Slovan in Ilirska Bistrica ne 
bosta uspela, in se bosta vrnila v 
prvo republiško ligo, bosta poleg 
Triglava izpadla še Svoboda in 
škofja Loka. 

V obeh teh primerih jutrišnja 
tekma v Domžalah ne bo po-

Po treningu v CSSR bo 10 igral
cev, ki so člani naše državne re
prezentance, odpotovalo v Man-
heim v Zapadno Nemčijo, kjer 
se bodo udeležili mednarodnega 
turnirja in odigrali meddržavno 
tekmo Jugoslavija : Nemčija. 
Ostali, k i se bodo vrnili na Je
senice, pa bodo doma nadaljevali 
s treningi in tekmami takoj, ko 
bo drsališče pripravljeno. 

' P. Ulaga 

Jutri -
Kranj: Celovec 

Jutri popoldne ob 15. uri bo 
na novem asfaltnem Igrišču v 
Stražišču zanimiva mednarod
na rokometna tekma med re
prezentancama Kranja in Ce
lovca. Gostje, ki so prvo mo
štvo na Koroškem in med naj
boljšimi v Avstriji, vračajo 
obisk Kranjčanom letos maja. 
Tedaj je Kranj na mednarod
nem turnirju zasedel drugo 
mesto. 

V predtekml ob 14. url se 
bodo pomerili stari rokome-
taši Stražišča ln Kranja. 

membna. Odločilna pa bo tedaj, 
če se v prvo zvezno ligo uvrsti 
eden od obeh slovenskih pred
stavnikov, za kar pa je največ 
možnosti. 

Letošnje prvenstvo v moški 
prvi republiški košarkarski ligi je 
prineslo doslej največji neuspeh 
gorenjskim moštvom. Triglav iz 
Kranja, k i je bid vrsto let med 
najboljšimi v Sloveniji, saj je 
med drugimi tekmoval že v 
hrvatsko-slovenski ligi in pozneje 
celo v drugi zvezni ligi, se bo 
moral preseliti v nižje tekm. •..(-• 
nje, medtem ko se drugi gorenj
ski predstavnik Škofja Loka še 
bori za obstoj. 

Za Kranjčane je bila letošnja 
nenadna popolna zamenjava ge
neracije prehuda, da ne bi imela 
večjih posledic. Vendar pa kaže, 
da bo kriza le kratkotrajna. S 
pripravami, s katerimi so pričeli 
že letos, so triglavani v zadnjih 
tekmah odločno pokazali, da na
meravajo ostati med drugoligaši 
le eno sezono, toliko, da si spet 
pribore mesto med najboljšimi, 
kjer bodo potem lahko nadalje
vali tradicijo kranjske košarke. 

škofja Loka, ki »si je letos spet 
priborila vstop med prvoligaže, 
je bila podobno kot drugi novinec 
ljubljanska Svoboda prešibka za 
elitno družbo. Ker je v moštvu 
še precej starejših igralcev, k i 
bodo kmalu prenehali tekmovati, 
lahko pričakujemo, da bo škof j o 
Loko doletjela podobna usoda kot 
Triglav, če si ne bo hitreje ustva
rila primernega zaledja. 

Čeprav so torej možnosti, da 
oba letošnja gorenjska prvoligaša 
izpadeta, pa kaže, da prihodnje 
leto prva republiška liga le ne bo 
brez zastopnika z Gorenjiske. Je
seničani namreč vodijo v zahodni 
skupini druge lige in vse kaže, 
da bodo tudi zmagovalec, kar bi 
j im prineslo direkten vstop v 
drugo ligo. 

Končna lestvica moške 
republiške košarkarske 

18 13 6 1225 
18 12 6 1198 
18 11 7 1203 
18 11 7 1215 
18 10 8 1155 
18 10 8 1120 
18 9 9 1092 
18 7 11 942 
18 7 11 1008: 
18 0 18 816 

Lesonit 
Tivoli 
lirija 

Domžale 
Ljubljana 
Branik 
Elektra 
Svoboda 
Šk. Loka 
Triglav 

prve 
lige 
:1051 26 
1112 24 
1079 g 
1162 22 
:1104 2« 
1092 20 

;1089 1» 
!: 973 1« 
1093 IJ 

9 

Peter Klavora, trener 
ollmpijcev v veslanju 

našlhj 
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