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Kdfouju 

Kranj 
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DEDEK MRAZ PRIHAJA 

V PRODAJALNAH 
Veletrgovskega podjetja 
KOKRA 
Kranj 
SI LAHKO NAKUPITE 
RAZNA PRAKTIČNA 
DARILA za najmlajše 
in odrasle 

VSE NAŠE PRODAJALNE 
po Gorenjskem 
SO BOGATO ZALOŽENE 
Z RAZNOVRSTNIM 
BLAGOM. 

VELIKA IZBIRA 
IGRAČ IZ UVOZA 

Uresničena 

pričakovanja 
V nadaljevanju VIII. kongresa 

Z K J je sekretar C K Z K J Aleksan
der Rankovič podal referat o ak
tualnih vprašanjih nadaljnjega 
dela in vloge Zveze komunistov 
Jugoslavije, član I K C K Z K J Vel j -
ko Vlahovič pa je govoril o idej
nem gibanju na sedanji stopnji 
našega razvoja in o nadaljnih na
logah Z K J . Njun prihod na tribu
no so delegati pozdravljali z bur
nim aplavzom, k i se je večkrat 
ponovil tudi med branjem refe
ratov, zlasti tistih delov, k i obrav
navajo generalno linijo Z K J , ob
delano prvi dan ob referatu tov. 
Tita. Tretji dan kongresa pa je 
član I K C K Z K J Lazar Koliševski 
imel referat o sprememba h in do
polnitvah statuta Z K J . 

Na kongresu so prebrali številne 
brzojavke in tudi številni gostje 
eo pozdravili kongres. Delegati so 
tudi poslušali poročilo verifi-
kacijske komisije, k i ugotavlja, da 
Be od skupnega števila izvoljenih 
delegatov Udeležuje kongresa 1442 
delegatov, med njimi 350 delavcev 
Iz neposredne proizvodnje. Prvi 
krat sodeluje na kongresu 1115 
delegatov. Povprečni partijski staž 
delegatov pa znaša 22 let. 

Pes t© i n bogata razprava traja 
na kongresu že več dni. Številni 
delegati so v razpravi obravnavali 
nekatere probleme v nacionalnih 
odnosih in govorili o razširjeni 
reprodukciji, o razvoju delavskega 
samoupravljanja, o porastu oseb
nih dohodkov i n o zunanji politiki 
naše dežele ter vlogi aktivne mi
roljubne koeksistence v sedanjem 
svetovnem položaju. Ugotovljeno 
je bilo, da bo odpravljanje po
manjkljivosti in razlik v življenju 
mladine glavna naloga Zveze mla
dine v naslednjem obdobju. Zani
miva je bila razprava o aktualnih 
težavah in nerazumevanjih v 
ustvarjanju vodilne vloge Zveze 
komunistov, za katero neki kri t iki 
sodijo, da je postala »zavora« na
daljnjega razvoja socialistične de
mokracije. Pri določanju osnovnih 
postavk v vlogi Z K J so bile vedno 
pomembne etape v razvoju samo
upravljanja i n socialistične demo
kracije. Vsaka nova etapa zahteva 
od ŽK vrsto praktičnih ukrepov 
pri njeni notranji izgradnji, novo 
Vsebino in metode dela. Obravna
vana je bila tudi vloga tiska, ra
dia in televizije. V tem smislu je 
bdlo poudarjeno, da se moramo 
zavzemati za objektivno kritično 
Poročanje. Naša informacijska 
srednstva bi morala omogočiti šir
šo izmenjavo mnenj. Nakazano je 
bilo, da je nujno potrebno ustva
riti pogoje za hitrejše vključeva
nje žensk v družbeno proizvodnjo 
in aktivnost. Razprava o samo
upravljanju v nekaterih institu
cijah družbenih služb ugotav
lja., da je samoupravljanje še 
vedno formalno. Ob tem se 
porajajo nekatera pojmovanja, 
da je v okviru našega gospo
darskega sistema poskrbljeno 
za materialno pravno podlago, 
medtem ko so nekatere družbene 
službe postavljene v ozadje. Za
nimiva je ugotovitev, da je v sa
moupravljanju še vedno prisotno 
edministriranje, k i z davčnim si
stemom, dirigiranjem cen i n po
dobnim otežuje reševanje proble
mov gospodanstva s silami in lo
giko proizvajalca. 

K o to poročamo, se VIII. kon-' 
gTes Z K J bliža koncu. Lahko pa 
Ugotavljamo, da je kongres ure
sničil vsa pričakovanja naših de
lovnih ljudi. D. K . 

Kolektiv izrekel 
vodstvu podjetja nezaupnico 
Nenačrtno gospodarjenje in nered, k i Je vladalo v SGP Novograd- j ih licitacijah uspevalo. Bilo Je 
nje v Tržiču, Je pripeljalo podjetje v finančni polom — Za kulisami Pač najboljši ponudnik, seveda z a 

organov delavskega samoupravljanja se je odigravala drama, v ka
tere glavni vlogi so nastopali nekateri odgovorni v podjetju. — Epi
log bo na sodišču. 

najnižjo ceno 
Posebno poglavje zase je sama 

organizacija dela. Le-ta je več ali 
manj slonela na eni osebi, kon-
kretno na direktorju podjetja 

Gradbeno podjetje Novogradnje Razlog poraznemu stanju v Stanetu Dermoti. Pretirano za
j e bilo osnovano z integracijo podjetju je predpisovatli predvsem upanje, ki ga jc imet direktor do 
kranjskega gradbenega podjetja, staremu in nenačrtnemu gospo vodij gradbišč, se je kasneje 
gradbenega podjetja iz Kamnika darjenju, splahneli organizaciji močno maščevalo. Nekateri so to 
in tržiške Novogradnje. Podjetje dela, skratka anarhiji, ki je žal zlorabljali. Na gradbiščih so se 
trenutno zaposluje preko 500 lju- imela globoke korenine. Vodstvo pojavljale tatvine, poneverbe in 
di. Nekateri vedo povedati, da podjetja je sklepalo pogodbe na podobno. 
integraciji ni slonela na trdni in osnovi določenih, ustaljenih cen. p r i kolavdaciji so tudi ugotav-
realni osnovi ter da je bila izve- Cene na tržišču pa so seveda bile Jjali, da so bila dela obračunana 
dena skrajno neodgovorno. Če je neustaljene in je zato nastala kar še predno so bila dokončno izvr-
to res, bo v kratkem znano. precejšnja razlika v ceni, k i jo 

Člani kolektiva so delali v dobri naknadno seveda ni nihče priznal, 
veri, da je podjetje na pravi poti. Prekoračitev gradbenih rokov je 
Tudi organi delavskega samo- bila že vsakdanja stvar! Po drugi 
upravljanja v podjetju so bili o strani pa je SGP Novogradnje 
tem prepričani. Nikol i niso bi l i močno sklepalo pogodbe, ker j im 
.seznanjeni z dejanskim stanjem je šlo za zagotovitev del. Pri tem 
podjetja, saj jim je bilo od stra- se niso ozirali na lastno zmoglji-
ni vodstva prikazano vselej v naj- vost. Pogodbe so sklenili za šte-
lepši luči. Celo takrat, ko so v vilne objekte hkrati, ' in to od 
polletni bilanci prikazali 60 mil i - Portoroža, Pirana, pa vse do Je-
jonov izgube, so z mojstrsko vc- zerskega, Kranja, Tržiča Ln dru
ščino primanjkljaj dokumentirali god. Razen tega se je podjetje 
s tem, da ga bodo nadoknadili z specializiralo za nizke gradnje, 
revidiranjem pogodb in s pred- lotilo pa se je vseh vrst gradbe-
stoječo gradbeno sezono, ki naj bi nih del. Tako so gradili strtlpni-
doprinesla kritje. Izgubo so tudi ce, žičnice, šole, ceste \td. Stro-

Nadaljevanje 
na 2. strani 

Kranj, 11. decembra. ' Danes 
zjutraj je na kranjsko železni
ško postajo pripeljal prvi red
ni elektromotorni potniški 
vlak, k i bo vzdrževal progo 
Ljubljana—Jesenice. Zdaj bo
sta to progo vzdrževala dva 
taka vlaka, predvidevajo pa 
še več podobnih, k i jih bodo 
dobili s Poljske. Vozil i bodo 
po novem voznem redu, med
tem ko ostane vozni red brzih 
in ekspresnih vlakov nelzpre-
menjen. Elektromotorni vlaki 
so sestavljeni iz vlečnega člena 
ln dveh potniških členov, ki 
imata skupno 212 sedežev. 

Pri današnji prvi vožnji je 
bilo na kranjski železniški po
staji mnogo takih potnikov, 
k i so se do sedaj vozili z av
tobusom, vendar so nam na 
tiho zaupali, da se bodo od 
sedaj naprej raje z vlakom. Iz 
Ljubljane do Kranja bo z vse
mi vmesnimi postanki elektro
motorni vlak potreboval le 
nekaj nad dvajset minut. 

J . J . 

Sovjetski 

strokovnjaki 

v Kranju 
Kranj, 11. decembra - Včeraj 

je prispela na dvodnevni obisk v 
Slovenijo sovjetska delegacija ko
miteja za profesionalnio tehnično 
izobraževanje pri »Gosplanu««. Vo
di jo načelnik za strokovno izo
braževanje Inokentij Georgijevic 
Kavaienko. V Ljubljani so si sov
jetski gostje ogledali gostinski in 
trgovski šolski center. Danes pa 
M si v Kranju med drugim ogle
dali tudi Tekstilni šolski center, 
kasneje pa nameravajo oditi še 
na Bled. Pr i nas so se pogovarjali 
predvsem o sistemu strokovnega 
izobraževanja v naši republiki. 

— J. J. 

Železarji 

pozdravili 

VIII. kongres 
V počastitev VIII . kongresa Z K J 

so imeli v železarni Jesenice v 
četrtek ob koncu dopoldanske iz
mene slavnostno zborovanje. De
lavci so se zbrali pr i glavnem 
vhodu, v predelovalnih obratih in 
pred upravno zgradbo na Javomi-
ku. Sekretar komiteja tov. Franc 
Kobentar je v pogovoru opisal 
delo partije od njene ustanovitve 
do danes. Poudaril je, da je zveza 
komunistov tista, ki nenehno de
luje v smeri humanizacije, pri 
dvigu življenjske ravnj, za zbli
žan je med narodi in za mir v 
svetu. 

Udeleženci so razgovor sprejeli 
z odobravanjem, nato pa je v nji
hovem imenu prebral pozdravno 
brzojavko predsednik sindikalnega 
odbora tov. ing. Sanca. 

V začetku leta 

v novo stavbo 
Kranj — Kot so nam povedali 

v bolnici za ginekologijo in po
rodništvo se je čas selitve v novi 
objekt zaradi manjših ureditvenih 
del zavlekel še za približno .mesec 
dni. Zatrjujejo, da bodo prve bol
nice in porodnice sprejemali v 
novo bolnišnico v prvi polovici 
januarja. 

S konference SZDL v Škof ji Loki 

Krajevni skupnosti dati 
pravi pomen 
Referat predvsem pa razprava zacij do te skupnosti. V pojmova-

utemeljevali s podražitvijo grad- kovne službe niso bile kos vsem na konferenci Socialistične zveze nju in vlogi dela krajevne skup-
benega materiala. Kdo bi ne tem zahtevnim nalogam, podjetje v Skofji Loki se je v prvi vrsti nosti je bilo zlasti po prenehanju ^L r̂t̂ ":~"̂ Î̂ M"'̂ ^ f̂̂ ĵ tT^g^nSirT'' IHffiift 

je krajevna skupnost izgubila svoj 
prvotni pomen, ker so prešle iz 
njene pristojnosti razne servisne 
dejavnosti i n podobno. Prav. za
radi posebnih ugodnosti, ki so j ih 
imeli posamezni delovni kolektivi 

okviru krajevne skupnosti, so 

verjel tem besedam in zagotovi- pa ni razpolagalo s potrebno so- dotaknila vloge krajevne skupno- zakona o krajevnih skupnostih pre- k r a j e v n e skupnosti samo v prime-
lom, k i pa so seveda zavajali de- dobno mehanizacijo. Na veliko sti v novih pogojih in odnos l ju- cej različnih pojmovanj in je mar- r u k a k f > w s e m o s r o č e zn<»-

presenečenje je podjetje na več- di ter organov družbenih organi lovni kolektiv. Toda, ko je bil se 
stavljen periodični devetmesečni 
obračun, se je izguba povzpela že 
na 127 milijonov dinarjev! Takrat 
pa je tudi v tem podjetju zmanj
kalo peska, da bi ga lahko še na
dalje metali delavcem v oči! 

sikdaj prevladovalo mnenje, da 
ru, kako bi se bilo mogoče zne
biti raznih družbenih prispevkov, 

Izobraževanje - produktivnost - standard 

Ekskurzija 
v 

na Češko 

Z novim zakonom o krajevnih 
skupnostih bo morala biti povsem 
drugačna vloga krajevne skupno
sti. Ta naloga ne bo več samo v 
organiziranju uslužnostnih dejav« 

To je bilo geslo občinske konfe- žišfci komuni izločili precej narod- posvetila VIII. kongresu Z K J i n nosti, temveč se bo morala spre-
nega dohodka ravno za šole, ven- je v imenu vseh prisotnih poslala meniti v pravo in aktivno udelež-
dar smo še vedno lahko priča da delegatom kongresa pozdravne br- bo občanov pri reševanju najbolj 

i -na „,c(rr,7oi« ^A^UT* 1™,, zojavkc z željo in pozdravi k naj- osnovnih vprašanj na določenem 
večjemu uspehu. — TOBI 

renče, ki je bila v nedeljo 6. de 
cernbra. v Tržiču. V i l i Grebene je 
podal poročilo oziroma nekaj mi- _ ^U. . . ^ t * • . prostori ne ustrezajo sodobnemu sli in problemov, s katerimi se 
srečuje današnja tržiška mladina 
Med drugim je dejal, da je osno-

pouku. Starši, ki so več ali manj 
zaposleni ali pa je njihova izo-

Kranj, 12. decembra — Jutri bo izobraževanje. Res, da smo v tr 
30 prosvetnih delavcev iz strokov
nih šol in inštruktorjev iz tovar- n ''-'-V ' •. " 1 

niških izobraževalnih centrov v 
Kranju in škof j i Loki skupaj s 
predstavniki zavoda za prosvetno 
pedagoško službo Kranj in zavo
da SRS za strokovno izobraževa
nje odpotovalo na enotedensko 
ekskurzijo na češko. Organiziral 
jo je zavod za prosvetno pedago
ško službo Kranj, njen namen pa 
je proučevanje strokovnega izo
braževanja v poklicnih in tehnič-

va za mlade ljudi ravno osnovna brazba na nizki stopnji, ne mo-
šola, ki diaje pogoje za nadaljnje rejo pomagati učencem. V zadnjem 

šolskem letu je obvezno šolo za-

Priprave na 

letne konference 

00 ZK 

ključilo 233 učencev, uspešno pa 
le 45,3 odstotka. Precejšnje števi
lo mladincev in mladink se je 
takoj po osemletki vključilo v 
proizvodnjo, pri tem pa ugotav
ljamo, da mnogi niso stari niti 
15 let. Zato je prav, da uvidimo, 
kako potrebno je strokovno in 
družbeno ekonomsko izobraževa
nje. Napake, k i so vidijo ravno 
pri malih proizvajalcih; niso naj
bolj razveseljive. Njihova produk-

področju in vsa ta vprašanja pre
našati na skupščino v občini, kjer 
morajo najti svojo realizacijo. To 
neposredno sodelovanje občanov v 
okviru krajevne skupnosti ne bo 
prav nič manjšega pomena, kot 
je bila organizacija raznih usluž
nostnih dejavnosti, zakaj vsa ta 
vprašanja bodo še vedno stvar vsa
kega občana v krajevni skupno
sti, le reševati j ih bo potrebno v 
nekoliko drugačnih okvirih. Brez 

Radovljica, 11. decembra — Vče- dvoma pa bi bilo napačno misliti, 
raj so sodelavci instituta za geo- da se z novo vlogo krajevnih skup-
grafijo univerze v Ljubljani se- nosti v celoti prenesejo njene 
znanili predstavnike organizacij J * * ^ « dolžnosti na nekega tret-

^ jega, vse še ostaja v okviru skup
in skupščine Z raziskovalnim de- n c s t i ; w a v t a i k o k o t ostale potre-
lom na področju socialno-geo- be itn vprašanja občanov samih — 

Raziskave 

na Bledu 

in v Bohinju 

V ponedeljek je bi l posvet se 
"L i S - f ^ t i i i « ^ rtJS ™„°Tl kretarjev osnovnih organizacij tivnost je nestalna, kar pa seve- grafskega procesa razvoja Bleda le oblika bo postala nekoliko dru no izpopolnjeno.. Obiskali bodo 
več industrijskih centrov z izo- ZK, k i ga je sklical občinski ko- da negativno vpliva na vse ostale 

pozitivne pogoje. Standard proiz
vajalca je porazen, plača majhna 
itd. 

in Bohinja. gacna. 
Na konferenci so jasno pouda

r i l i , da ne smemo smatrati skup
nosti kot nove občine v okviru 
posameznih komun z vsemi admi
nistrativnimi organi in posebnim 

Kranj, 10. decembra — V Kra- proračunom. Krajevna skupnost 
razpravljali o problemih, k i ne po- nju je bila'skupna seja splošnega je sestavni del komune, njena de

javnost se financira v okviru ko
muno, lc-ta pa mora s svojo pra-

Na kraju je poudaril še bistvo 
in pomen dela v organizaciji Z M . 
V nadaljnjem delu konference BO 

Skupna seja 
braževalnimi ustanovami^ in to od m i t e Z K S T r ž l č - Razpravljali so 
tistih panog, k i so se uveljavile o pripravah in izvedbi letnih kon-
tudi pri nas. Tako si bodo med ferenc osnovnih organizacij, k i 
drugim ogledali kovinski izobra- morajo bit i končane do konca 
ževalni center v Vsetinu, izobra- decembra, ker bo sredi januarja 
zevanje čevljarjev in gumarjev v že občinska letna konferenca ZK. 
Gotvaldovu, izobraževanje peda- Na posvetu so sklenili, da mora-
goškega kadra za strokovne šole jo dati na konferencah poseben rajajo v proizvodnji na delovnih zbora in predstavnikov družbeno 
v Brnu železarne in livarne v poudarek samoupravljanju, delitvi mestih in o odnosih med mojstri političnih organizacij. Obravnava-
Moravski Ostravi, izobraževanje dohodka in nagrajevanju po delu. in delavci, ki so še vedno pereč li so organizacijskopolttične p n - vilno politiko omogočiti, da se 
za potrebe kovinarske in elektro S posveta so poslali tudi pozdrav- problem predvsem v tovarni Peko. prave na bližnje volitve. Izvoljena potrebe občanov v celoti zadevo-
industriie v Vrtati i td. no roismo VII I . kongresu Z K J . Veliko pozornosti je konferenca je bila 17-članska volilna komisija. Ijljo. — Z. P. 
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DEMONSTRACIJE 
V C O M B E J E V O »ČAST« 
Te dni so v Rimu organizirali 

večje demonstracije, ker bo prišel 
na enodnevni zasebni ooisk v 
Rim Moiz čombe. Demonstranti 
so se spopadli s policijo, ki je 
aretirala fotoreporter j a glasila 
K P I »Unita« in nekega demon
stranta. 

OBSOJENI K O L O N I A L I Z E M 
Tisti, k i so te dni sodelovali v 

politični debati v Generalni skup
ščini OZN, so predvsem pouda
r i l i , da je nujnost konkretnih 
ukrepov za zagotovitev napredka 
v razorožitvi, likvidirati kolonia-
lizem in zagotoviti gospodarsko 
neodvisnost držav v razvoju. 

S V E T O V N A K O N F E R E N C A 
V Leipzigu bo od 14. do 17. de

cembra svetovna konferenca sin
dikalistov. Udeležilo se jebooikoli 
50 delegacij. Te dni je že prispel 
generalni sekretar svetovne sindlir-
kalne 'federacije ter predstavniki 
devetih dežel. 

U TANT NA Z D R A V L J E N J U 
Te dni so sporočili, da je gene

ralni sekretar U Tant o<pel na 
krajše zdravljenje, in sicer do 
16. decembra. Zaradi tega je tudi 
preložen obisk britanskega pre
miera Wilsona. 

r e n t e 
Vremenska napoved za danes in 
prihodnje dni: 
V nižinah bo nizka oblačnost 

in zamegleno, v višinah in na 
Primorskem naraščajoča oblač
nost. V prihodnjih dneh se bo 
vreme zopet izboljšalo, zlasti na 
Gorenjskem in Primorskem. Naj
nižje nočne temperature med 
minus 2 in minus 6, najvišje 
dnevne okoli 0 stopinj. 

Vremenska slika: 
Oslabljena hladna fronta je do

segla zahodne Alpe in se počasi 
pomika .proti vzhodu. Predi njo 
doteka v višinah nad naše kraje 
topel in bolj vlažen zrak, k i po
vzroča na meji nad hladnim, k i se 
zadržuje v nižinskh krajih, rahle 
padavine. 

Vreme včeraj ob 13. uri: 
Brnik — megla, temperatura 

minus 1, zračni pritisk 1027 mili-
barov, rahlo pada. Jezersko — 
jasno, temperatura 1. Planica — 
jasno, temperatura 3. Triglav — 
Kredarica — pretežno jasno, tem
peratura 3 stopinje, brez vetra. 

Na sudanskem političnem peri
skopu že dolgo ni bilo tako resnih 
groženj, kot se pojavljajo proti 
koncu prestopnega leta 1964. Za
menjava vojne vlade, ki je v Su
danu vladala šest let, po tem kar 
se dogaja na sudanskih ulicah ni 
zadostovala, da bi rešili notranja 
nasprotja na miren način. To kar 
je Abudova vlada skušala z voja
škimi silami urediti na jugu, se 
je zdaj preneslo v sudansko glav
no mesto Kartum. Nedeljski ne
redi, v katerih je bilo ubitih 23 
oseb in 400 ranjenih, kažejo, da 
ima sedanja politična plima v Su
danu verjetno zelo različne izvo
re. Da bi nekoliko bolje razbi
strili sedanji položaj v Sudanu se 
moramo po pravilu zaporednosti 
vrniti nekoliko nazaj. 

Zakaj se je po šestletnem rela
tivno uspešnem vladanju vojaška 
vlada morala umakniti in prepu
stiti oblast koaliciji političnih 
strank, ko je vendar Abud zbral 
dovolj številne dokaze, da je člo
vek vseafriškega združevanja, 
mednarodnega sožitja, nasprotnik 
vojne in pristaš nevezanosti. 

Vzroki umika vojaške vlade ob 
tej url še niso kristalno čisti. 
Delno Je k temu pripomogla pre
velika počasnost vlade, da bi ure
dila nekatera notranja nasprotja, 
predvsem položaj sudanskega ju
ga. Že dokaz, da je vojaška vlada 
pod pritiskom študentskih de-

Vojaška vlada je bila obtožena, 
da ni uspela rešiti južnega vpra
šanja. Jug je že lep čas v sudan
ski zgodovini jedro nasprotij. Na 
Jugu živijo pretežno črnska ple
mena, ki so bila velikokrat v zgo
dovini podvržena tujemu vplivu. 
Južne pokrajine so vedno bolje 

ga sklepa. Abud je hotel to vpra
šanje radikalno rešiti z ustanav
ljanjem lokalnih svetov. Vendar 
je bila osnovna težava njegove 
politike v tem, da je bila predol
ga in zaradi tega malo učinkovita. 
Na jugu so se pojavljala secesio-
nistična gibanja, ki so jih napo-

Nevarnost razcepitve 
monstraclj in ob napadu nekate
rih političnih strank izročila ob
last v druge roke brez večjih za
držkov, je dovolj značilen, hkra
ti pa tudi pove, da vojska v še
stih letih ni uspela osredotočili 
okrog državne oblasti najbolj po
zitivnih sil dežele. Brez dvoma je 
bila zaunenjava v Sudanu naprav
ljena, da bi se gotove stvari spre
menile. Trenutni položaj, število 
mrtvih v neredih, vladina prepo
ved vseh političnih zborovanj v 
deželi iin razni drugi ukrepi pa 
dokazujejo, da so Sudanci stopili 
»z dežja pod kap.« 

poznali razni misijonarji kot pa 
vladni uslužbenci v Kartumu. V 
tem pogledu se v zadnjih desetih 
letih ni nič spremenilo. Južno 
vprašanje se je postavljalo na 
dnevni red vedno takrat, ko se 
je obljubljala kakšna zamenjava 
v vrhovih državne oblasti in to 
že v času kolonialne vlade pa tu
di pozneje v času vlade meščan
skih strank. Kljub številnim po
skusom reševanja je ostal južni 
problem ves čas na mrtvi točki. 
Nerešene spise tega problema so 
hranili v arhivu notranjega mini
strstva v Kartumu brez končne-

sled duš tli z vojsko ln orožjem. 
Na ta način je jug Iz politične sfe
re prišel na pisalno mizo general-
štabnlh oficirjev. Večno so bile v 
te razprtije vmešane tudi tuje si
le. Ostrina spora se je brusila z 
nasprotji med muslimani in kri
stjani. Tako so verske razlike po
stale bistvo političnega spora. 

Neredi, ki so v nedeljo izbruh
nili na kartumskem letališču, ko 
so se južnjaki zbrali, da bi na le
tališču pozdravili prihod notra
njega ministra Mbora, ki je po 
rodu južnjak, imajo nekatere čud

ne primesi. Zanimivo je, pod kak
šnimi okoliščinami je prišlo do 
spopadov med južnjaki in sever
njaki ter policijo, ki je posredo
vala. Preseneča nadalje dejstvo, da 
je do neredov prišlo v času, ko 
je notranji minister uspešno opra
vil svoje potovanje po južnih po
krajinah in ko je neka boljša ure
ditev tega vprašanja na dlani. 
Mnogi menijo, da so spopadi de
lo imperialističnih sivih eminenc. 
Neredi naj bi bili po teh razlagah 
posledica kolonialne zarote zara
di antikolonialistlčnega stališča, 
ki ga je začasna sudanska vlada 
zavzela do vmešavanja tujih sil v 
notranje zadeve Konga. 

L j ud j v 
in 
dogodki 

€ r i t o 
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Prebivalce Preddvora in oko
lice obveščamo, da je zaradi 
nesporazuma lastnika gostilne 
»MAJC« s podjetjem CEN
TRAL občinska sanitarna in 
špekcija z odločbo št. SI-53-
68/64-6 zaprla omenjeno go
stilno v Preddvoru, zaradi ne
izvršenih sanitarnih zahtev. 

Obenem sporočamo, da bo
mo 15. t. m. 

razprodajali 
pelješko rdeče vino 
po 150 din 

v GRADU HRIB, Preddvor 
iz zalogo gostilne »Majč«. 

V nadalje se priporoča hotel 
GRAD HRIB v Preddvoru. 

Gost. trg. podj. 
Central Kranj 

VZROK NESREČE — 
NEPREVIDNOST 
K R A N J , 8. decembra — Te dni 

sta se pripetili dve prometni ne
sreči zaradi neprevidnosti. V Kra
nju na križišču Kidričeve, c. Sta
neta Žagarja in Partizanske ceste 
sta trčila poltovorni avtomobil 
K R 15-90 in avtobus L J 285-67. 
Avtobus je pripeljal po Kidričevi 
ulici s pravilno hitrostjo po pred
nostni cesti. K o je zapeljal v kri
žišče pa je pripeljal po levi stra
ni poltovorni avto, kljub temu, da 
je imel znak »STOP«. Avtobus je 
zadel v zadnji del avtomobila, 
kjer je nastala škoda v višini 70 
tisočakov. 

V vasi Dobračevo v Poljanski 
dolini pred hišo št. 4 je zbil ino-
pedist pešca Albino Bajt. Pri tr
čenju je bila Bajt ova poškodova
na. Odpeljali so jo v ljubljansko 
bolnišnico. — J . J . 

MEHANIZEM ODPOVEDAL 
K R A N J , 8. decembra — V bliži

ni letališča Brnik se je pred dnevi 
pripetila prometna nesreča, kate
ro je zakrivila skupina srn, k i je 
prečkala cesto. K o je voznik pr i 
tisnil na zavore, mu je na levem 
zadnjem kolesu zavora blokirala. 
Vsled tega ga je pričelo zanašati 
po mokri cesti in je kasneje zadel 
v smreko ob cesti, škoda na av
tomobilu znaša okoli 50 tisoč d i 
narjev. 

Pri drugi prometni nesreči v 
vasi Dobje št. 1 v Poljanski dolini 
pa je vozniku poltovornega avto
mobila na nepreglednem ovinku 
odpovedal krmilni mehanizem. K 
sreči je vozil počasi in je zapeljal 
samo v kup zemlje ob cesti, kjer 
se je ustavil, škoda je bila manj
ša. — J . J . 

VINJENOST 
Kranj, 11. decembra. Na cesti 

II. reda v BMnjah pri Kranju se 
je pred dnevi pripetila prometna 
nesreča, k i na srečo n i terjala 
večjih telesnih poškodb in mate
rialne Škode. 

Voznik motor, kolesa K R 13-973, 
znamke D K W , Lovro Debeljak iz 
Zgornje Dobrave pri Kamni Go
rici je vozil iz Zaibnice proti Kra 
nju. Vozi l je z neprimerno hitrost
jo i n v vinjenem stanju. Poleg 
tega je bila cesta delno poledene

la in zelo gosta megla. K o je pri
peljal v Bitnje,, je zagledal pred 
seboj tovorni avtomobil, ki je na 
cesti obračal. Zaletel se je v des
ni bok tovornega avtomobila. M a 
terialna škoda znaša okoli 55 t i 
soč dinarjev. 

Ze nekajkrat se je v letošnji je
seni pripetilo, da je bila vzrok 
nesreče žival. Tudi pred dnevi se 
je pripetila v Kranju v Ručigaje-
v i ulici prometna nesreča, in s i
cer zaradi psa. Mopedist A . P. je 
vozil po omenjeni ulici proti 
tamkajšnjemu pokopališču. V bl i 
žini stanovanjske hiše št. 26 mu 
je iznenada skočil pred vozilo pes, 
vsled česar je mopedist padel. 

Pr i padcu je dobil manjše pod
plutbe na desni nadlahti, mate
rialna škoda pa znaša okoli 10 ti
soč dinarjev. — J . J . 

NEPREVIDNOST 
V nedeljo se je pripetila v Hra-

šah pri Radovljici velika nesreča 
pri zidanju hiše. Meho Harbaš, 
star 36 let, iz vasi Gata, v okolici' 
Bihaća v Bosni je tega dne po
magal zidati hišo. Meho Harbaš 
je b i l močno vinjen. Pri delu je 
padel z lestve, i n sicer 3.7 metra 
globoko. Pri padcu je dobil na 
videz manjše poškodbe na glavi. 
Zatem ga je pregledal tudi zdrav
nik, k i resnejših poškodb ni ugo
tovil. Vsled tega so ga obvezali 

in je s prijateljem odšel domov. 
Po vsej verjetnosti je nastala no
tranja krvavitev ali nekaj podob
nega, kajti naslednji dan zjutraj 
je umrl. 

Druga smrtna nesreča pa se je 
pripetila na Jesenicah. V pone
deljek zvečer, ko so končala, dru
ga del. izmena v val jami železar
ne Jesenice, je bil med njimi tudi 
50-lctni Andrej Perkon. Pokojnik 
je delal na izhodni progi v va-
ljarni. Prišel je do prehoda, kjer 
je videl, da so zapornice spušče
ne — zaprte, vendar je prehod 
kljub temu prečkal, in sicer na 
progi Jesenice — Ljubljana ob de
vetih in petintrideset minut zve
čer. V tem trenutku je mimo pri
peljala električna lokomotiva, k i 
ga je zbila na desno stran proge, 
kjer je obležal močno ranjen. 
Kljub velikemu prizadevanju 
zdravstvenega osebja jeseniško 
bolnišnice, ga niso mogli rešiti. 
V torek zjutraj je ranam podle
gel. 

V sredo se je vnelo gospodarsko 
poslopje Janeza Repinca iz Broda 
pri Bohinjski Bistrici. Vzrok po
žara še niso ugotovili. Najprej so 
je razširil na stanovanjsko hišo 
in kozolec, k i sta bila v bližini 
gospodarskega poslopja. Predvide
vajo, da je škoda velika. Gasili 
so gasilci in pripadniki P L M Bo
hinjska Bistrica. — JOSK 

Uveljavljanje centra 
za estetsko vzgojo 

1 Kolektiv izrekel 
vodstvu podjetja 
nezaupnico 

šena. K o pa bi morali priti do 
realizacije zaključnih gradbenih 
del, j im je enostavno zmanjkalo 
denarja. Čelo delavcem niso mogli 
obračunati akorde. Da pa ne go
vorimo o delitvenem sistemu, k i 
je v tem podjetju skrajno ne
urejen. 

Kolikšen je dejanski primanj
kljaj, bo ugotovljeno po zaključ
ku letne bilance. Občinska skup
ščina Tržič je na seji 4. decembra 
imenovala posebno finančno ko
misijo, k i bo pregledala in ugoto
vila stanje v podjetju. 

Kot smo že omenili, so člani 
kolektiva prizadevni in delavni, 
zadnje čase pa tudi odločni v 
mejah svojih pravic! 7. in 8. de
cembra sta imeli samostojni enoti 
v Tržiču in Kranju sestanek, kjer 
so člani kolektiva odločno zahte
vali odgovor, zakaj j im je vod
stvo podjetja prikazovalo lažno 
stanje podjetja. Molk je bi l za 
njih odgovor. Ogorčenje proizva
jalcev je bilo na sestanku nepo
pisno, vendar moramo poudariti, 
da so bil i vzor discipline. Direk
torju so tudi postavili vprašanje, 
ali j im zagotovi perspektivo za 
nadaljnjo zaposlitev. Člani kolek
tiva, k i bodo sedaj prejemali 
80 odstotne plače? so predlagali 
in iskali rešitev, kako zagotoviti 
100 odstotne plače in nadaljnji 
obstoj podjetja. Odločni in enotni 
pa so bil i pr i ugotovitvi, da j im 
sedanje vodstvo podjetja ne more 
zagotoviti njihove zahteve in so 

poudarjali, da so zgubili popolno 
zaupanje. Nezaupanje pa temelji 
tudi nad dejstvom, da je v pod
jetju vladala nepopisna anarhija, 
kar dokazuje, da je celo kuharica 
prispevala k odpustu delavcev. 
Pri vsem tem pa je imela glavno 
besedo' in vlogo računovodkimja. Te 
pripombe so bile iznesene na se
stanku in j ih ni nihče od prisot
nih demantirali 

Člani kolektiva SGP Novograd
nje so zaradi takega stanja in od
nosov izglasovali nezaupnico na 
delovna mesta direktorja Stane
ta Dermota, računovodji Mari j i 
Grilc, tehničnemu vodji ing. Sta
netu Bedenetu, šefu priprave dela 
Janku Nagliču in šefu stranskih 
obratov Vi l i ju Kobalu. Kolektiv 
vztraja, da vsi navedeni ostanejo 
v podjetju toliko časa, dokler se 
dokončno ne ugotovi dejansko 
stanje v podjetju. Zaprosili pa so 
občinsko skupščino, da naj do
voli še pred rokom izvoliti novo 
polovico članov delavskega sveta 
in upravnega odbora. Delavskemu 
svetu pa so naložili nalogo, naj 
takoj preveri pritožbe v zvezi z 
odpovedjo delovnega razmerja. 
Spremenili bodo tudi nekatere 
določbe v statutu podjetja. 

Kako so v podjetju gospodarili, 
pa dokazuje še podatek, da so v 
devetih mesecih imeli kar 30 mi
lijonov stroškov za mandatne 
tožbe pred izvršbo. Zato j im je 
banka tudi blokirala žiro račun. 

Primer SGP Novogradnje iz Tr
žiča je za vse nas boleč in mora 
nam služiti kot primer, kako je, 
kadar so organi delavskega samo
upravljanja potisnjeni v ozadje! 

DRAGO K A S T E L I C 
Skoraj obenem z ustanovitvijo 

pionirske knjižnice v Kranju je 
bil ob njej osnovan tudi center 
za estetsko vzgojo. V njegovem 
okviru so sedaj štirje krožki: l i 
terarni, likovni in krožek angle
škega jezika. 

Literarni krožek ima vsak teden 
»sestanek v sredo ob petih«. Člani, 
tedaj berejo pesmi in dela po
membnejših pisateljev ter obenem 
spoznavajo literarno vrednost po
sameznih del. Učenci višjih raz
redov pa se v krožku ukvarjajo 
tudi s pisanjem krajših zgodbic, 

GlAS v vsako 

Dve radovljiški obrtni podjet
ji, Tapetništvo in Ključavni
čarstvo, sta zgradili nove 
upravne in proizvodne prosto
re. V novih objektih je toliko 
prostora, da ga bodo lahko 
odstopili tudi nekaterim dru
gim podjetjem. Upajo, da bo 
gradnja zaključena še to zimo. 
z delom v novih prostorih pa 
nameravajo pričeti že v pri
hodnjih dneh. 

Komunalno prometno in tu
ristično podjetje 

TRANSTURIST 
Skofja Loka razpisuje licitacijo 

prodajo 
arambolira 
ožila 

IMV —kombi 

karamboliranesra servisnega 
vozila 

Izklicna cena navedenega vo
zila je 

850.000 din 
Licitacija bo na sedežu pod

jetja v ftkofji Loki v sredo, 
16. 12'. 1&64, in sicer za gospo
darske in družbene organizaci
je od 7.—10. ure, od 10. ure 
dalje pa za zasebnike. 

pesmic in lutkovnih igric. 
Lutkovni krožek ima prav tako 

dve skupini. Na svojem lutkov
nem odru pripravlja predstave za 
otroke. Pionirji in mladinci, k i so 
se j im pridružili, pripravljajo kar 
šest lutkovnih igric za praznova
nje novoletne jelke. Ne zgodi se 
redko, da člani lutkovnega krož
ka pripravijo celo predstavo sami 
— od lutk in scene do tekstov in 
izvajanja. 

Likovni krožek ima kar petde
set ^članov, zato so razdeljeni v 
več skupin. Prav ta krožek ver
jetno najbolj občuti težave zara
di pretesnih prostorov, k i so na 
voljo centru. 

Tudi krožek angleškega jezika 
dela v dveh skupinah: v začetni 
in v nadaljevalni. 

Na raznih krožkih centra se 
vsak teden zvrsti skoraj 150 
otrok, kar pa je glede na pogrebe 
in vlogo centra premalo. Vseka
kor bi bilo v centru potrebno 
osnovati še glasbeni, foto in film
ski krožek, oddelek za družabno 
vzgojo, šolo tujih jezikov in po
dobno, kar pa v sedanjih pogojih 
ni mogoče. Prav bi bilo, da bi 
bila ustanova deležna večje pod
pore, da bi lahko še več prispe
vala k vzgoji mladega človeka in 
pomagala pionirskim odredom, 
krajevnim skupnostim, vrtcem ter 
ostalim. V centru je zaželeno 
tudi sodelovanje mladincev, ki b i 
bili pripravljeni delati s pionirji. 

B . š . 

Hodivv 
Danes bom pa s svojim pisa

njem hitreje zaključil. Veste, 
vreme se je zelo izboljšalo in 
sem si dejal: »Ljubi Bodičar, iz
koristi še zadnje letošnje vsaj 
malo toplo sonce!« Zdaj pa hitro 
na delo, da bom potem res lahko 
šel na zrak. 

Pred dnevi sem s prijateljem 
obiskal zelo znano gostišče »Pri 
kolodvoru« v Kranju. Bilo je ob 
osmih zvečer. Naročila sva si 
krvavice z zeljem. Dobro je bilo 
in tudi postrežba je bila odlična. 
Nisem še do konca pojedel, že 
je pred mano padel listek, na ka
terem je bil napisan račun. Ker 
nisem takoj vprašal, kaj to po
meni, kajti s polnimi usti ni lepo 
govoriti, sem zaslišal »nežni« 
glas: »Plačaj, prosim!« Hotel sem 
še pivo. Toda prvo sem moral 
plačati krvavice in zelje, potem 
sem pa lahko naročil še pivo. 
Prav imaš (mislim na natakari
co), kajti »čisti računi šo naj
boljši prijatelji«. Veš, tudi jaz se 
trudim, da bi bil s teboj dober 
prijatelj, pa mi, žal, to pot ni 
uspelo. 

Vidite, kako nekateri ljudje iz
koriščajo priložnosti, k i se j im 
slučajno ponudijo. V petek sem 
odšel v prodajalno zelenjave 
»Agraria«, nasproti restavracije 
»Park«, na Koroški cesti. »Ti si 
pa meni še dolžan«, je dejal pro
dajalec. »Mislim, da je bilo okoli 
1700 dinarjev.« Debelo sem pogle
dal, kdaj som nakupil za toliko 
denarja zelenjave. Ker je videl, 
da se mu ne pustim kar tako, je 
pa rekel, da je moja Marjana 
ostala dolžna. Tudi če b i bila z 
mojo Marjano pobotana, t i jaz ne 
bi plačal računa. Dal pa b i t i 
majhen nasvet: Moški prodajalci 
naj od »nežnejšega« spola zahte
vajo »neplačane« račune, ženske 
pa od moških, pa boste videli, da 
bo uspeh večji. 

V nedeljo dopoldne sem obiskal 
svojega prijatelja v Medvodah. 
Povprašal sem ga, če je morda 

v Medvodah kaj narobe? Samo 
posmehnil se mi je. Torej si bom 
moral še tu sam ogledati, čeprav 
bi mi lahko on povedal. Vsak se 
boji pogledati resnici v obraz. 
Vendar moj fičko bi kmalu ostal 
kar na oglu »Colorjeve« tiiše v 
tisti »kraški« jami, k i jo je mati 
naraya ustvarila, široka,, je nad 
pol metra, globine pa nisem mo
gel zmeriti, ker so me Medvod-
Čani odpodili, ker so misli l i , da 
jo nameravam zasuti. Brez skrbi, 
pustim vam jo* kar sami jo 
dajte. 

Nekoč so mi dejali, da se pravo 
trpljenje prične šele po smrti na 
»oni« strani sveta. Ampak med-
vodski kadilci že sedaj zelo trpi
jo. Dve prodajalni tobaka sta V 
bližini. Vendar, če pridfte po 
enajsti uri , ga ne boste nikjer 
več dobili vse do tretje ure po
poldan. Sreča, da Medvode niso 
mesto in je gozd v bližini. Tako 
sc lahko kadilci napotijo kar v 
gozd, si natrgajo listja, ga pc~ 
sušijo ter zavijejo v časopisni 
papir in ga kadijo. Ker tudi jaz 
kadim in nisem mogel v medvod^ 
sk trafiki dobiti v nedeljo po
poldne cigaret, sem se moral od
praviti kar v Kranj. 

Že ko sem služil vojsko, sem 
velikokrat slišal parolo »Šnadži 
se!«. Lahko je to reči, vendar j ^ ' 
vprašanje, če lahko človek potem 
to iznajdbo tudi uporabi. Kranj
čani je ne morejo, pa tudi mnogi, 
k i pridejo v Kranj, je ne morejo 
več. Veste, v Kranju smo z jav
nim straniščem bolj na tesnem. 
Pač, ljudje so se znašli in preure
dil i javno telefonsko govorilnico 
pri kranj. gimnaziji v javno stra
nišče. PTT pa se je zopet znašlo 
in je namesto pločevinastih sten 
vgradilo steklene — prozorne, že 
res, da se bo sedaj videlo, kdo 
uporablja govorilnico v te name
ne, vendar se bodo mogoče ljudje 
zopet znašli. Kaj pa potem? 

Se strinjate, da končam? Se! V 
redu, bom pa drugič malo več na
pisal, ko mi bodo porasle tudi ne
katere najmanjše bodice. 

Vaš BODICAR 

Spoštovani bralci! Glas zopet organizira 

nagradno žrebanje 
za svoje naročnike. Za razliko od prejšnjih žrebanj to ne bo tako 
bogato po dobitkih, bo pa zato ob vsakem polletju. Pri žrebanju 
bodo sodelovali vsi naročniki Glasa z emim listkom, dobitke p* 
bodo dobili le tisti, k i bodo imeli vsaj za pol leta naprej plačano 
naročnino. Kakšne bodo nagrade bomo sporočili v eni izmed prihod/ 
nidh številk. 
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Prednost šolstvu in otroškemu varstvu I 
V ponedeljek so se sešli na 

redno konferenco SZDL tudi Ra-
dovljičani. Med najvažnejša vpra
šanja so uvrstili šolstvo. Menili 
so, naj b i v sodelovanju z občin-
sko*skupščino ter z delovnimi or
ganizacijami takoj pričeli akcijo 
za gradnjo šole v Radovljici. Po
goji za redno šolsko ter vzgojno 
delo so v sedanjem poslopju šole 
zelo težki. 

Nič manj aktualno ni vprašanje 
Otroškega varstva. V Radovljici 
je sicer varstvena ustanova, ven
dar je zaradi objektivnih težav 
zajela premalo otrok. Krajevna 
skupnost je že načela problem 
razširitve varstvene dejavnosti, 
pr i čemer že zastavlja vprašanje 
varstva v šoli. Vsako oklevanje 
pr i organizaciji varstva je le v 
Škodo otrokovemu razvoju. Na 
drugi strani pa je varstvo sestav
n i del skrbi za družino in zapo
slene starše. 

Prihodnji teden namerava ra
dovljiška krajevna skupnost skli
cati zbor volivcev. To bo prvi 
primer v občini, da je neka skup
nost pričela na tak način iskati 

stike in vezi s prebivalci. V Ra
dovljici je vedno močnejša želja 
po družbenem centru, v katerem 
bi se sestajali vsi zainteresirani 
občani in obravnavali vprašanja z 
različnih področij vsakdanjega 
življenja. Morda bi za to lahko 
služil prostor v klubu gospodar
stvenikov ter v mladinskem klu
bu, ali pa bi bilo moč primerno 
urediti tudi nekatere prostore v 
graščini. 

Obravnavali so tudi vpraša 
kmetijstva in gospodarjenja t; 
kajšnje kmetijske zadruge. Kri. 
zirali so neučinkovito sodelovan' 
zadruge s proizvajalci, medtem 
ko zadruga posveča toliko več i.) 
skrb organizaciji družbene proiz
vodnje. Pri razširjanju socialistič
nega sektorja kmetijstva pa je 
zadruga dosegla v minulem ob
dobju vidne uspehe, kar je vred
no pozornosti in priznanja. 

Zakaj primanjkuje 
avtomobilskih gum? 
S pogostimi poledicami in za

sneženimi cestami, ki se j ih hočeš 
nočeš moramo nadejati že v pr i 
hodnjih dneh, se bodo še pove
čale skrbi lastnikov fičkov z ob
rabljenimi gumami. Medtem ko 
je tržišče z gumami večjih pro
filov še kar dobro založeno, pa 
se gume, niti letne niti zimske, 
za najbolj razširjeno vozilo Fiat 
600 oziroma 75i) dobesedno ne po
javljajo več. Ker nam je tovarna 
gumijevih izdelkov Sava najbliž-

Pojdi dol! 
Pred dnevi mi je neki naš bra

lec pripovedoval o tem, kar mi
slim sedaj opisati, in postalo mi 
je težko. Spet sem dobil vtis, da 
mislijo nekateri sprevodniki na 
avtobusih, da so potniki zaradi 
njih in ne oni zaradi potnikov. 

V četrtek (4. 12.) je vstopil v 
avtobus »Transturista« iz škofje 
Loke. Avtobus je odpeljal s kranj
ske avtobusne postaje ob 15.15. 
Potnik je imel v roki škatlo (ve
likost 30 x 45 x 28 om), k i je bila 
iz lepenke. K o je vstopil, je zagle
dal na zadnjem sedežu poznano 
osebo in j i izročil omenjeno škat
lo v naročje za toliko časa, da bi 
plačal vozno karto. Med tem ča
som je prišel sprevodnik avtobu
sa do njega in mu na zelo ne
vljuden (lahko bi uporabil tudi^ 
drugo besedo) način dejal, da* 
škat le niso za na sedeže. Potnik 
mu je lepo povedal, da bo ome
njena oseba imela tisto škatlo sa
mo toliko časa, da bo on plačal, 
potem jo bo pa vzel v roke. Ven
dar je sprevodnik še naprej dajal 
razne pripombe. Po daljšem času 
mu je potnik rekel, naj ne ima 
takšen odnos do potnikov. Takrat 
pa je verjetno sprevodniku »pre
kipelo« in je zelo zadirčno dejal: 
»Če ne misliš biti tiho, POJDI 
DOL«! Potnik je utihnil, ker si je 
pač lahko misii l svoje. Poleg tega 
je potnik doživel še eno nepri
jetnost. Na neki drugi avtobusni 
postaji je sprevodnik zavpil nad 
potniki, k i so čakali na vstop v 
avtobus: »Ali so že zopet kakšne 
škatle«? , 

Dovolite, da pripomnim še to, 
da je b i l potnik precej starejši od 
njega, vendar je b i l za sprevodni
ka »TI«. 

Ljudje v avtobusu so se nad 
tem zelo zgražali, vendar ga to 
ni prizadelo. V članku seveda ne 
mislim kritizirati vse sprevodni
ke. Prepričan sem, da je takih ze
lo malo, toda slaba luč pade na 
vse. Priporočljivo b i bilo, da bi 
podjetje takim svojim sodelavcem 
pojasnilo, kakšen odnos morajo 
imeti do potnikov. Takšne stvari 
so vsemu kolektivu samo v škodo. 

JOšK 

Gostinsko podjetje 

Dom 
na Jezerskem 

nudi cenjenim gostom 
PENZION 

OD 1300 DO 1700 DIN 
IZVRSTNA KUHINJA 
s solidno postrežbo 
SOBE OGREVANE 

V okolici doma 
PRIJETNI IZLETI 
LEPA SMUČIŠČA 
Se priporočamo! 

Ne samo, da ima 

trgovina Delikatesa 
na Maistrovem trgu v Kranju 
odlično izbiro delikatesnega 
blaga, temveč bodo vsi bloki 
kupcev v vrednosti nad 3 ti
soč din tudi izžrebani — 

25 nagrad. Žrebanje 
5. januarja 

Izkoristite ugoden-nakup 
novoletnih daril 

ja, pač najraje valimo krivdo 
zaradi tega kar nanjo. Tu smo 
tudi poiskali odgovor na vpraša
nje, zakaj ni gum z a fičke in 
kakšni so izgledi zanje. 

Predvsem je treba poudariti, da 
tovarna Sava izdela le 10 odstot
kov gum s tem profilom, kolikor 
j ih izdelajo vse jugoslovanske to
varne gumijevih izdelkov. Tri 
velika podjetja (Sava, Borovo in 
Tiger) so se namreč domenila o 
specializaciji in je tako Sava pre
vzela skrb predvsem za gume 
srednjih profilov (za močnejše 
osebne avtomobile, poltovorne 
avtomobile in podobno). Za tre
nutno najbolj iskane gume upo
rabljajo le stare zmogljivosti, 
tako da letno izdelajo okoli 40.000 
gum 5,20 X 12. Od tega jih po po
godbi 25.000 dobavijo C. zastavi, 
ostalo pa porazdelijo po petih 
lastnih prodajalnah in po ostalih 
trgovskih podjetjih, kot so Slo
venija avto, Jugoavto, Avto Bosna 
itd. 

Med glavnimi vzroki za to, da 
bodo nekateri fički vozili z ob
rabljenimi gumami ali pa bodo 
celo prisilno počivali, je prav go
tovo nenadejano visoka potrošnja 
gum. Menda je že letos v državi 
toliko osebnih avtomobilov, kol i
kor so j ih predvideli za leto 1968. 
Prav tako bi bilo treba zamenjati 
gume avtomobilom, ki so bili na
kupljeni v času popusta in drugih 
ugodnosti. Ob vsem tem imajo 
gumarska podjetja velike težave 
z nakupom surovin iz uvoza, ki pa 
predstavljajo skoraj tri četrtine 
vsega reprodukcijskega materiala. 

Predvideno je, da naj bi neka
teri proizvajalci gum močno po
večali tudi proizvodnjo gum ome
njenega profila, zato verjetno že 
v prihodnjem Jetu ne bo več težav 
4 Ujihm^ preskrbo. 

S pripravami na novoletno 
raznovanje so v Kranju letos 
; av zgodaj začeli. Občinska 
veza DPM je tudi letos po-
krbela za praznično okrasitev 

mesta, pri Čemer bodo s sred
stvi sodelovale nekatere go
spodarske organizacije. Na 
sliki: pri nameščanju razno
barvne razsvetljave. 

K članku Neprijaznost v trgovini 

OPOZORILO 
SKRAJNA PREVIDNOST PRI 

PREČKANJU ŽELEZNIŠKE PROGE 
LJUBLJANA—JESENICE 

Z uvedbo električne vleke in s pričetkom obratovanja 
električnih motornikov se je na jeseniški progi povečala 
hitrost vlakov tudi do 100 km na uro. 

Ker je na tej progi še vedno veliko nezavarovanih in zava
rovanih cestnih prehodov v isti ravni ter zaradi izredno 
tihe vožnje vozil z električno vleko, opozarjamo prebival
stvo na veliko nevarnost, ki preti zaradi tega. 
Pri prečkanju železniške proge na zavarovanih in nezava
rovanih cestnih prehodih se prej prepričajte, če ne prihaja 
vlak, sam prehod čez progo pa opravite čim hitreje. 
S posebno pozornostjo prečkajte progo ponoči in v megli, 
ko je vidnost zmanjšana. 

25. novembra smo v našem ča
sopisu objavili članek pod gor
njim naslovom, v katerem smo 
grajali nepravilen odnos prodajal
ke do kupca v prodajalni trgov
skega podjetja Železnina v Radov
ljici. N 

Uprava trgovskega podjetja 
železnina Radovljica nam je po
slala odgovor, v katerem se stri
nja, da javno polemiziramo o ne
pravilnostih, ki j ih povzročijo ne
vestni trgovski delavci. Uprava 
podjetja v odgovoru tudi navaja, 
da se taki in slični spodrsljaji na
vadno dogajajo brez vednosti vo
dilnega trgovskega kadra. Med 
drugim je v dopisu tudi navede
no: 

»Glede samega članka bi pri
pomnili, da nam smuči z napako 
tovarna Elan iz Begunj letos ni 
dobavila, pač pa samo kvalitetne 
smuči. Zaradi tega je prodajalka 
tudi pojasnila, da j ih ni n a zalogi. 
Res pa je, da je še od lanske do
bave ostalo na zalogi nekaj parov 
teh smučk dolžine 180 cm. Ker je 
prodajalka smatrala, da ta dolži
na kupcu ne bi ustrezala, teh tu
di ni takoj ponudila.« 

Ne bi se želeli spuščati v nadalj-
no polemiko, vendar moramo pri
pomniti, da sploh nismo vprašali 

za dolžino smuči. Razen tega ima
mo izgovor, da je učenka II. let
nika in za prodajo teh artiklov ni
ma zadostne izkušnje, za neute
meljen! V opisanem primeru ne 
gre za strokovno izkušnjo, temveč 
za odnos do potrošnika, ki ga mo
ra „poznati (vsaj tako menimo) 
vsak začetni vajenec. Namen naše
ga sestavka pa je bil samo v tem, 
da pomagamo odpraviti napake. 

D. K . 

Posvet planinskih 
društev 
V soboto in nedeljo 12. in 13. 

t. m. bo v domu na Krvavcu že 
X . redni posvet planinskih dru
štev Gorenjske, !ki ga sklicuje 
KO PD Gorenjske v sodelovanju 
s PD Kranj in PZ Slovenije. 

Tokrat bodo v glavnem obrav
navali delo PD v zimski sezoni 
in pa progran dela za prihodnje 
leto, k i bo, kakor pričakujejo, iz
redno pestro zaradi številnih pri
reditev in razgibanosti ob 20-let-
nici osvoboditve. 

Omenimo naj se, da se bodo 
posveta udeležili tudi predstavni
ki K O MO pri PD Gorenjske za
radi boljše povezave in skupnih 
akcij v prihodnjem letu. 

Kratke z Jesenic 
Upokojenci 
o spremembi zakona 
DruJho upokojencev na Jese

nicah je pripravilo razgovor in 
posvet glede spremembe novega 
zakona o pokojninah. Vse je naj
bolj zanimala nova določba o ho
norarni zaposlitvi vseh, ki so žc 
upokojenci, pa nimajo 40 let de
lovne dobe. 

Povečati proizvodnjo 
in osebne dohodke 
V Železarni Jesenice se osnovne 

organizacije ZK pripravljajo na 
letne konference. Pripravili bodo 
poročila, v katerih bodo analizi
rali organizacijska vprašanja in 
gospodarjenje po ekonomskih 
enotah. Najvažnejše bo vprašanje, 
kako še povečati proizvodnjo su
rovega jekla ln s tem osebne do
hodke zaposlenih. Ob tem bodo 
analizirali dosedanje uspehe pri 
uvajanju stimulativnej.šesa na
grajevanja pri topilnicah in sku
šali dobre strani uveljaviti tudi 
v drugih obratih. 

Poiskati bo treba 
rešitev 
Kmetovalci Cerkelj in okoliških 

vasi, ki imajo svoje gozdne par
cele na jugozahodni strani letali
šča na Brnikih, so že dlje časa ne
zadovoljni, ker nimajo več direkt
ne poti iz gozdov. Njihove poti so 
vodile preko sredine sedanjega le
tališča. Sedaj pa je ta pot zaprta. 
Uprava letališča jim ne dovoli vož
nje 7. vprego niti po cesti, ki je 
zgrajena za ograjo letališča t. j . 
ob robu gozda, Prav zato morajo 
sedaj z vprego okoli Šenčurja v 
Cerklje ali pa preko Vodic oz. Br-
nikov. Ta pot pa se nemalokrat 
podaljša tudi /,\ 10 ali Več kilo
metrov. Sedaj si Sedali« bnli pri-
zadevujb, da b' poiskali m i bolj
šo rešitev in omogočili kmetoval
cem spravilo lesa in stelje po 
ugodnejših pogojih. 

Delovna 
organizacija RK 
V nedeljo popoldan je bil na 

Jezerskem občni zbor KO R K Je
zersko, ki je bil izredno pester 
in razgiban tudi zalo, ker je po 
občnem zboru sledilo še preda
vanje dr. Marjana Ogrizka o al
koholizmu. 

Iz poročil in razprave, v katero 
je posegel tudi tajnik občinskega 
odbora RK Kranj Jože čehovin, 
je razvidno, da sodi ta organiza
cija med najaktivnejše v občini. 
Po sprejetih sklepih lahko priča
kujemo, da bo organizacija tudi v 
bodočem letu tako aktivna, tako 
na področju prostovoljnega krvo
dajalstva kakor tudi ob raznih 
akcijah, ob tednu R K , tednu 
otroka, v tednu borbe proti tu
berkulozi, alkoholizmu itd. Vso 
skrb pa bodo posvetili tudi zdrav
stvenemu prosvetljevanju. 

Zakon o prispevkih in davkih občanov (III.) 

Prispevek iz delovnega razmerja 
Temeljni zvezni zakon ureja 

podrobno prispevek iz delovnega 
razmerja; njegove določbe so 
prevzete tudi v republiški zakon, 
V temeljnem zakonu so napove
dani še posebni predpisi o tem, 
kaj se šteje za osebni dohodek in 
o načinu obračunavanja in plače
vanja prispevka. Republiški zakon, 
ki sta ga 26. novembra sprejela 
republiški in organizacij sko-poli-
tični zbor skupščine SR Slove
nije, dodaja še nekatere oprostit
ve in določbe glede plačevanja 
prispevka na podlagi pavšalnih 
osnov. Prispevke iz delovnega 
razmerja bodo po novem repub
liškem zakonu plačevali tudi od
vetniki, k i so zaposleni v odvet
niških delovnih organizacijah. 
Zakonodajalec meni, da je tako 
stališče utemeljeno, ker opravlja
jo odvetniki po določilih zvezne 
ustave službo, ki je v interesu 
skupnosti. Odvetniki, ki so za
posleni v taki službi pravne po
moči, imajo pred javnostjo po 
sedanjih predpisih sicer znač?j 
samostojnega odvetnika, nasproti 
svoji pisarni pa položaj uslužben
ca, ki opravlja službo na račun 
zavoda i n prejema osebne dohod
ke tako, kakor pravni referent v 
gospodarski organizaciji. Njegovi 
prejemki imajo torej značaj ore-
jemkov iz delovne:1;! ra/merja. 

Zakon oprošča tega prispevka 
vse prejemke, ki imajo značaj 

socialne ali kake druge pomoči. 
S temi prispevki so mišljene vse 
republiške, okrajne in občinsko 
priznavalnine. Ti dohodki sicer 
nimajo značaja dohodkov iz de
lovnega razmerja, vendar je prav, 
da j ih navedemo med oprostitva
mi zato, da se onemogoči različ
no postopanje v praksi. 

Oprostitev plačevanja prispevka 
iz delovnega razmerja velja tudi 
za prejemke delavcev v invalid
skih delavnicah za poklicno reha
bilitacijo in zaposlitev invalidov, 
in sicer 100%, če se ukvarjajo s 
poklicno rehabilitacijo ali če je 
pretežno število zaposlenih inva
lidov takšnih, ki jih ni mogoče 
rehabilitirati za kakršnokoli de
lovno mesto v rednem delovnem 
procesu, za druge pa po 80 %. Ta 
oprostitev velja na podlagi 17. čle
na temeljnega zakona ža zvezni, 
republiški in občinski prispevek. 
Podobno oprostitev so uživale in 
validske delavnice v naši repub
liki že doslej. 

Prispevek od delovnega razmer
ja se ne plačuje tudi iz pokojnin 
in invalidskih prejemkov iz kate
regakoli naslova ter iz drugih na
domestil, povračil in prejemkov 
iz socialnega zavarovanja; iz. 
otroških dodatkov; iz nadomestil 
med začasno brezposelnostjo; iz 
osebnih dohodkov delavcev v 
obrtnih delavnicah, prodajalnah 
in gostinskih poslovnih enotah s 

pavšalnim notranjim obračunom, 
ki presegajo zneske, izplačane ta
kim delavcem po pogodbi v pav
šalnem notranjem obračunu, skle
njeni med obrtno delavnico, pro
dajalno oziroma gostinsko po
slovno enoto in delovno organiza
cijo, v katere sestavu so; dalje se 
prispevek od delovnega razmerja 
ne plačuje iz nagrad, ki jih do
bivajo učenci strokovnih šol s 
praktičnim poukom in študentje 
med praktičnim delom pri delov
nih organizacijah ter iz nagrad, 
ki jih dobivajo za delo osebe med 
rehabilitacijo; ne plačuje se tudi 
iz. štipendij oseb, ki niso v delov, 
razmerju, in iz zneskov tuje va
lute, k i se izplačuje vkrcanemu 
osebju v rečnem in pomorskem 
prometu med tem, ko se plovni 
objekt mudi izven meja Jugosla
vije oz. izven obrežnega morja Ju
goslavije, ter linijskemu osebju 
rečnega prometa, k i je stacionira
no v tujini, in sicer v višini, ki je 
določena z zveznim predpisom. 

Na podlagi pavšalnih osnov se 
bo plačeval (tako je že tudi do
slej) prispevek iz osebnega do
hodka od dohodkov odvetniških 
pripravnikov, gospodinjskih po
močnic, hišnikov, oseb, ki so za
poslene pri krajevnih skupnostih, 
in iz osebnih dohodkov ribičev 
in lovcev, zaposlenih v lovskih oz. 
ribiških podjetjih, zavodih in or
ganizacijah, in od dohodkov oseb. 

ki so zaposlene v domovih planin
skih društev. 

Po temeljnem in republiškem 
zakonu bo odslej samo ena vrsta 
prispevkov iz delovnega razmerja, 
medtem ko je dosedan"' sistem 
posebej predpisoval red:*:, -.lopol-
nilni in izredni prispevek iz de
lovnega razmerja. 

DAVEK OD STAVB 
Ta davek republiški zakon ne 

obravnava obširneje, to prepušča 
občinam, ker je davek od stavb 
samo občinski dohodek. Pač pa 
je obveznost plačevanja davka od 
stavb uvedena s temeljnim za
konom. 

Republiški zakon pooblašča ob
činske skupščine, da lahko opro
ste tega davka stavbe na deželi, 
ki se ne dajejo v najem. Po do
sedanjih predpisih so bile obdav
čene vse stanovanjske hiše po 
vaseh, če so le izpolnjevale mini
malne higienske iri gradbene po
goje. Obdavčitev hiš po vaseh je 
imela namen zagotoviti sredstva 
za občinske stanovanjske sklade, 
kamor se je stekala dohodnina od 
stavb. Proti obdavčiitvii hiš na vaseh 
pa govori več razlogov in sicer to, 
da so nove hiše že sicer oproščene 
davka za 23 let, stare stavbe po 
vaseh pa so v slabem stanju in 
se uporabljajo delno za stano
vanja, delno pa tudi kot shrambe 
kmetijskih pridelkov, razen toga 
pa so zaradi prehajanja delov, sile 
v mesta ponekod bolj ali manj 
prazne oz. slabo zasedene. Proti 
temu davku so bili prigovori že 
leta 1960, ko so ga uvedli. Po 
novem- zakonu bo zdaj torej 
vsaka občina zase odločila, ali 
naj bodo stanovanjske hiše na 

vaseh obdavčene ali ne. 
Davka pa so oproščene cerkve, 

samostani, župnijske pisarne in 
drugi prostori, ki služijo cerkve
nim potrebam, dalje vikend hiši
ce, če se ne dajejo v najem, in 
kmetijske gospodarske zgradbe. 

DAVEK NA PRO!ZV\T\LNA 
ORODJA V KMETIJSTVU 
IN NA SAMORODNO TRTO 

Davek na proizvajalna orodja v 
kmetijstvu uvaja temeljni zakon. 
Republiški zakon določa, da ob
čimi, ki imajo določene velike 
mehanične priprave za kmetijsko 
in gozdarsko proizvodnjo, kot so 
težki traktorji, buldožerji, kom
bajni, bagri, velike mlatilnice in 
strojne žage, oziroma imajo po
sajeno samorodno vinsko trto, 
plačujejo od teh predmetov da
vek. Višino davka za posamezne 
proizvajalne priprave in samorod
no trto predpiše občinska skup
ščina z odlokom, upoštevaje pri 
tem posebne' proizvodne in eko
nomske pogoje v posameznih 
okoliših, č e pa občani s temi pri
pravami opravljajo storitve dru
gim, plačajo razen tega še prispe
vek od obrtnih dejavnosti. 

DAVEK NA TUJO 
DELOVNO SILO 
Davek na tujo delovno silo 

bodo po novem zakonu plačevali 
vsi, ki v svoji pridobitni dejavno
sti uporabljajo tujo delovno silo. 
Po dosedanjih predpisih so ta 
davek plačevali samo kmetje in 
obrtniki, k i so imeli zaposleno 
tujo delovno silo. Zdaj pa ga 
bodo plačevali tudi vsi drugi, to
rej tudi gostilničarji in intelek

tualni poklici, če se bodo v svoji 
dejavnosti posluževali tuje delov
ne sile. 

Stopnjo davka na tujo delovno 
silo določa občinska skupščina v 
odstotku na tuji delovni sili iz
plačanega kosmatega dohodka. 
Ta davek je v celoti dohodek ob
čine. Republiški zpkon določa, da 
morajo občine pri določitvi sto
penj upoštevati ekonomske pogo
je posameznih dejavnosti. Za 
obrtne dejavnosti, ki plačujejo 
prispevke na podlagi pavšalne 
osnove, določijo občine davek v 
pavšalnih zneskih za vsakega za
poslenega delavca. S tako ure 
ditvijo se daje občinam zelo po
membna pristojnost glede predpi
sovanja tega davka. 

Davka na tujo delovno silo pa 
so po temeljnem zakonu opro
ščeni kmetje, ki nimajo zadosti 
delovne sile, ker so izgubili člane 
svojega gospodarstva v NOB. Re
publiški zakon oprošča tega dav
ka še kmete, ki niso zmožni za 
delo, in davčne zavezance, k i v 
teku leta ne zaposlijo več kot 
enega delavca za dobo dveh me
secev. Ne plača se davek na tujo 
delovno silo tudi za kmečka dela, 
če kmetje izmenoma delajo drug 
pri drugem ali če delajo druge 
osebe le priložnostno. 

Republiški zakon še pooblašča 
občinske skupščine, da lahko 
oprostijo kmete plačevanja tega 
davka za toliko zaposlenih delav
cev, kolikor imajo v svoji dru
žini odraslih članov, k i za delo 
niso zmožni ali k i so na odslu
ženju vojaških obveznosti; lahko 
pa občine predpišejo še druge 
oprostitve od tega1* davka. 



KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA KULTL 

ob 45-ietnici Prijateljski obisk s Koroškega 
DPD Svoboda -Tone Cufar« je V V C ? DPD Svoboda »-Tone Cufar« je 

imelo redni letni občni zbor. Ob 
45-ietnici ustanovitve so ugotovili 
zelo plodno delovanje. Letos se je 
močno povečalo zanimanje za 
obisk številnih prireditev. To je 
znak, da je društvo znalo prisluh
niti željam in potrebam prebival
cev Jesenic in okolice. S svojim 
kulturnim delovanjem je v cilju 
zbližanja, sodelovanja in dobrih 
sosedskih odnosov z delom seglo 
tudi preko meja. Vrh tega dela je 
bila vsekakor revija pod naslovom 
•»Kultura ne pozna meja«, v kate
r i so nastopali kulturniki Italije, 
Avstrije in jeseniške občine. P r i 
pravljena je bila tudi razstava 
filikarjev-amaterjev iz Čedada. 
Njim bodo člani jeseniškega DO-
L I K vrnili obisk in prireditev v 
začetku prihodnjega leta. 

Na jubilejnem občnem zboru so 
v znak priznanja izročili 27 članom, 
k i že več kot deset let neumorno 
aktivno delajo, slike, k i so j ih 
izdelali člani njihove likovne sek
cije. 

Literarni 

večer posvečen 

Cankarja 
Ob šestintrideseti obletnici smr

t i Ivana Cankarja je priredil 
8. decembra dramski krožek gim
nazije Jesenice literarni večer. 
Dijaki so naštudirali i n izvajali 
dela Cankarja pod naslovom »Can
kar kot človek in revolucionar«. 
Prireditev je organizirala D P D 
Svoboda »Tone Cufar« v veliki 
dvorani delavskega doma. 

Prva prireditev 
v novem kulturnem 
domu v Lescah 

V nedeljo, 6. decembra, so 
imeli v leškem kulturnem domu, 
k i so ga odprli teden dni prej, 
prvo kulturno prireditev. Za to 
priložnost so obiskali lesko ob
činstvo pevci kulturnega društva 
iz Radiš na Koroškem in izva
jali koncert koroških narodnih ter 
umetnih pesmL 

5. in 6. decembra se je mudila 
pri nas v gosteh 30-članska skupi
na kulturnega društva iz Radiš 
pr i Celovcu. Obiskala je Kropo in 
s tem vrnila lanski obisk komor
nega zbora v tem koroškem kra
ju. Kulturna skupina pevcev iz 
Radiš je priredila pr i nas dva 
koncerta, v soboto v Kropi in v 
nedeljo v družbenem centru v Les
cah. Razen tega pa so koroški kul
turniki obiskali Begunje ter Dra
go in si z zanimanjem ogledali 
grobišča, muzej in Prešernovo 
rojstno hišo v Vrb i . 

Obisk Korošcčv v Kropi je bil 
za vse udeležence zares prisrčno 
ter nepozabno doživetje. Pred do
mačim občinstvom, ki je to pot 
do kraja napolnilo veliko kropar-

Konrad Peternel j 
iz Žirov 
prejel prvo nagrado 
v Trbovljah 
Okrajni svet zveze kulturno pro

svetnih organizacij in občinski 
svet Trbovlje oziroma njegova 
sekcija za likovno vzgojo »RELIK« 
sta pripravila prvo okrajno raz
stavo likovnikov amaterjev. Na 
razstavi, k i je bila odprta v so
boto, 28. novembra, in ki jo bodo 
zaprli 13. decembra, sodeluje 34 
avtorjev. Strokovna žirija je za to 
razstavo na osnovi predloženih del 
izbrala 89 del od 103 z željo, da 
bi razstavljalo čimveč avtorjev z 
najboljšimi deli. Pri izboru se je 
žirija držala določenih minimalnih 
kriterijev. Žirija se je odločila, da 
izmed vseh razstavljenih del po
deli najboljšim avtorjem naslednje 
nagrade: I. nagrada Konrada Pe-
ternelja iz Žirov, II. nagrado — 
Mario L . Vilharju iz Ljubljane in 
III. nagrado — Jožetu Andolšku 
iz Trbovelj in Alojzu Leserju prav 
tako iz Trbovelj. Prav gotovo je 
prva nagrada lepo priznanje Kon
radu Peternelju, 24-letnemu čev
ljarju iz Žirov in hkrati vzpodbu
da vsem slikarjem amaterjem v 
Zireh, posebno še, ko istočasno 
srečamo Janeza S,edeja še na raz
stavi Društva likovnih umetnikov 
Slovenije v Moderni galeriji v 
Ljubljani. 

sko dvorano, so gostje priredili 
zanimiv koncert koroških narod
nih in umetnih pesmi v priredbi 
Pavla Kernjaka, Luke Kramolca, 
Švikaršiča in drugih avtorjev. Po
slušalci so pozdravljali goste hva
ležno in z navdušenjem, saj so 
poslušali res kvaliteten moški ter 
mešani pevski zbor, k i je izvajal 
koroško narodno ter umetno pe
sem v izvirni priredbi ter v na
rečju. Pred koncertom je izrekel 
gostom prisrčno dobrodošlico dol
goletni kulturni delavec iz. Krope 
tov. šolar, o prizadevanjih za 
oživljanje slovenske kulturne de
diščine na Koroškem, zlasti v Ra-
dišah, pa je govoril predsednik 
kulturnega društva iz tega kraja! 

Radiše so majhen kraj s pre
težno kmečkim življem blizu Celov
ca na Koroškem. V tej vasi živijo 
večinoma Slovenci, njihovo kul
turno in družabno življenje pa je 
izredno živahno, predvsem pa ima 
že več desetletno tradicijo. Pred 
nedavnim so namreč praznovali v 
Radi.šah 60-letnico kulturnega živ
ljenja. Za to priložnost j ih je obi

skal koroški de.želni glavar ter j im 
izrekel priznanje za njihovo 
uspešno delo. 

Srečanje s Korošci v Kropi je 
omogočil svet Svobod občine Ra
dovljica, skupaj s kulturno zvezo 
iz Celovca. Društvi Kropa in Ra
diše pa sta navezali medsebojne 
stike pred letom dni, ko se je 
mudil v tem kraju moški pevski 
zbor iz Krope. 

Predstavniki obeh strani so 
imeli ob tej priložnosti tudi po
govore o izkušnjah pri kulturnem 
delu. Ugotavljali so možnosti za 
bolj intenzivno in široko sodelo
vanje v obliki izmenjave kultur
nih ter umetniških skupin. Pri 
tem so menili, da so pogoji za 
takšno sodelovanje na obeh stra
neh, potrebno jih je le izkoristiti. 
Zato so sklenili, da bi medseboj
ne stike in izmenjavo skupin po
večali zlasti v prihodnjem letu, ko 
bomo praznovali dvajsetletnico 
osvoboditve. Tako se bo tudi Ra
dovljica pridružila nekaterim dru
gim krajem, k i imajo z zamejski
mi Slovenci že zelo dobre stike. 

PILIM HI JIH GLeoRmo 

Otroci razstavljajo 
Ob razstavi ateljeja za likovno 
vzgojo mladine pionirskega do
ma v Ljubljani. 
V razstavnih prostorih galerije 

v mestni hiši lahko tokrat obču
dujemo razstavo otroškega likov
nega pričevanja.. Vedno in po
vsod nas preseneča nenavadna 
pronicljivost otroških oči in ne
verjeten smisel za opazovanje. Vsa 
razstava je doka::, kako se lahko 
otrok, seveda primerno voden, 
aktivneje in dovzetneje vzivlja v 
neko dano okolje, ga poustvarja 
starosti primerno, nikakor pa ga 
ne razlaga ali celo opozarja na 
estetske vrednote. V našem pr i 
meru je okolje ali motivni svet, 
iz katerega so črpali mali ustvar
jalci staro masto — stari del L j u 
bljane. Pri ogledovanju razstave 
nas ne sme motiti raznolikost, za
vedati so moramo, da so otroci 
vključeni v likovni oddelek pio
nirskega doma vseh starosti, od 

predšolske pa do mature. Prvi se 
še neokretno spoprijemajo s teh
ničnimi težavami, medtem ko so 
najstarejši kos že najtežavnejšim 
finesam, donimo celo grafičnim. 

Ob sami razstavi se porajajo 
tudi določeni vzporedni pomisleki. 
Otroci so tako rekoč odkrili nove 
lepote starega mesta. Takih sta
rih predelov je v naših mestih 
veliko, veliko je tudi otrok v njih, 
takšen vzgojni center kot je pio
nirski dom pa je samo eden. Sicer 
so ponekod še v okviru določenih 
institucij krožki, k i se ukvarjajo 
z otroki, toda te širine in vzgoje, 
k i jo nudi prav atelje za likovno 
vzgojo, ni nikjer. Tu gre vsa hva
la seveda predvsem zavzetim pe
dagogom, k i z neopazno suvere
nostjo vodijo otroško duševnost in 
tehnično dojemanje v presenet
ljiv napredek. Pr i vsem napredku 
(likovno tehničnem) pa je primar
na otroška nota še vedno pričujo
ča. 

Pr i obravnavanju otroških l i 
kovnih del ne smemo zaiti v pr i 
merjavo s slikarskimi stvaritvami 
likovnikov. Likovni pedagogi nam
reč stalno trdijo, da pri otroškem 
likovnem delu ne gre za umetni
ško kreacijo, kajti otrok riše in 
slika zato, da da duška svoji aktiv
nosti, da na svoj način izraža svoj 
odnes do sveta. Ta otroška priza
devanja so polna presenečenj. To
krat so nam pokazali v nekem 
starem mestu tiste skrite, pa vsak 
dan vidne kotičke, ki so nam od
raslim, otopelim opazovalcem, suž
njem ,stehniz.iranega časa, ušli. 

A . Pavi o v ec 

V Predosljah 
premiera 
Pred kratkim je imelo DPD 

Svoboda Predoslje občni zbor, k i 
je dobro uspel. K uspešnemu i z i 
du občnega zbora so precej p r i 
pomogli tudi pevci in člani K U D 
Slavček iz Britofa. 

Od vseh dejavnosti Svobode je 
nedvomno še najbolj delavna 
dramska sekcija. Prvo premiero 
letos bo izvedla v soboto in ne
deljo, 12. in 13. t. m., in sicer ve
seloigro »Mali oglasi«. Priprav
ljajo se tudi na bližnje praznike. 

Zmagovalci 
angl. cinemaseop film 

režija K . Foreman 
igrajo George Hamilton, Jeanne 

Moreau, Romy Schneider, 
Rosana Schiafino, Elke Sommer 
Fi lm Zmagovalci naj bi b i l čisto 

nekaj posebnega med povojnimi 
filmi o vojni v Evropi. Čeprav 
nam začetni prizori obljubljajo 
vse štiri velike zavezniške arma
de, nam film pravzaprav postreže 
samo z Američani i n bežno z za
vezniki, s katerimi se ameriška 
vojska srečuje. V kaleidoskopu 
vojnih dogodkov od Sicilije do 
razkosanega Berlina glodamo tri 
povprečne Američane, k i naj 6 
svojimi lastnostmi in reakcijami 
na vojno predstavljajo posploše-
nje ameriške armade i n odnos 
ameriškega vojaka na splošno do 
evropske vojne problematike. Da 
film skuša iznajti novo realnost 
vojnih dogodkov, pove prizor na 
začetku, k i prikaže poražence ena
ko bedne kot zmagovalce. Gre za 
očitno deglorifikaeijo zmagovalca. 
Nedoslednost ob izpeljavi te mak
sime pa ima hude posledice za 
spontanost filmskega dogajanja. 

Superiornost Američana, k i je 
uspešno parirana v osebnosti vo
jaka, se do skrajnosti sprosti v 
človeku — civilistu. Ta Američan 
je brezpogojno human (ne zani
kam nerodnosti termina v tem 
primeru). Da je tako vzvišen nad 
evropskimi zavezniki, je vzrok v 
njegovi neprizadetosti in nepozna
vanju evropske vojne problemati

ke. To se včasih izrazi v naivnih 
odzivih pri srečanju s situacijami, 
ki j ih njegovo ameriško izkustvo 
ne pozna. Tedaj je njegova zme
dena reakcija, ne krutost, k i bi 
jo ob samoobrambnem nagonu v 
vojni situaciji lahko pričakovali, 
pač pa indiferentnost, k i jo so
razmerno s prikazano nebrzda-
nostjo evropskih zaveznikov lah
ko imenujemo tudi humanost. 

Svojo osebnost, to je: sposob
nost samostojne presoje, je 
ameriški vojak dal v službo voj
ski, k i je v trenutkih slabosti (sla
bosti njegove človečnosti) tudi 
njegov izgovor. Idejnost borbo 
nadomesti nagonska podreditev 
stroju vojaškega stanu, ameriška 
vojna v Evropi postane sama sebi 
niamen. Prisoten je sicer ukaz 
predsednika, a je apriorno nad
rejen posamezniku in kot tak 
izključuje človeka racionalno in 
čutno. 

Posredno srečanje z Evropo po
meni v filmu pet epizod z evrop
skimi ženami. Večinoma režiser 
ni zapostavil možnosti, k i so j ih 
nudili t i poetični konflikti. Upre
mo se lahko le italijanski in fran
coski epizodi. Prvi zaradi očitne
ga ponarejanja realnosti, kar ne 
ustreza pravilu posplošenja, ki ga 
na zunaj film vseskozi ohranja, 
drugi prav zaradi preveč simbo
ličnega posplošenja. Francozinja i n 
Američan simbolizirata svoji de
želi, njun odnos (breztelesno va-
ruštvo) pa odnos njunih dežela. 
Od tu dalje simbolizem pečati vse 
filmsko dogajanje. V njegovem 
znamenju je tudi zaključna epi
zoda z močnimi vizionarski m i po
budami, k i pa niso v filmu n i 
kjer utemeljene. Fiktivnost sim-
boliziranega konflikta je tem oči1> 
nejša, čim privatnojši je njegov 
povod. Sum o dvoumnosti izpo
vedi Zmagovalcev je tako ute
meljen. 

N K 

Na Bledu Ive Šubic in 
Ivan Seljak-Copič 

Z razstave otroških slik 

Od 29. novembra do 5. decem
bra je bila na Bledu v avli festi
valne dvorane razstava dveh so
dobnih slikarjev umetnikov, k i 
sta izšla neposredno dz našega 
narodnoosvobodilnega gibanja — 
I V E T A SUBICA ter I V A N A SE
L J A K A — COPICA. Razstavo sta 
pripravila likovna sekcija zveze 
kulturnoprosvetnih organizacij ob
čine Radovljica ter kulturna ko
misija S Z D L Bled v počastitev 
dneva republike. 

Osrednji predmet oblikovanja 
jima je človek, borec, partizan z 
znaičilnimi lastnostmi: s tegobo, z 
revolucionarno močjo i n nepre
magljivostjo, pa spet z razigra
nostjo in prešemostjo. Ldki teh 
ljudi so pristni in kleni, včasih 
robati ter okorni in težki, kakor 
je bil težak njihov boj. V njih 
živi pristna podoba ljudi, k i so 
v naši revoluciji nosili vso težo 
boja za osvoboditev in za uresni
čenje revolucionarnih ciljev. Oba 
slikarja sta bila že v času NOV 
aktivna v umetniškem oblikova
nju in sta še danes prvobitna ter 
neposredna posredovalca partizan
skega izročila. Njuna oblikovalna 
tehnika je našla neki svojstven 
izraz. Izrazu in ideji ustreza tudi 
barvna harmonija ali grafična za
snova. Opazne značilnosti obliko
vanja so tudi močna stilizacija 
ter poenostavljanje obravnavanih 
predmetov in motivov in močno 
podrejanje ploskvam, v katerih 
prihaja do izraza izpopolnjena 
oblikovalna tehnika. 

Z razstavo partizanskih grafik, 
olj ter risb Iveta Subica ter Ivana 
Seljaka — Čopiča so na Bledu 

predstavili dva nova avtorja, obe
nem pa so na ta način počastili 
praznik republike z oživljanjem 
izročila NOV. J . B. 

V Cerkljah radi bero 
K U D »Davorin Jenko« Cerklje 

ima razen nekaterih sekcij tudi 
lastno knjižnico, k i ima zelo lepo 
zbirko knjig in revij. Knjižnica 
ima svoj prostor s čitalnico, od
prta pa je ob nedeljah dopoldan. 
Ljudje radi posegajo po knjigah. 

Za poživitev knjižničarstva je ne
dvomno pripomogla tudi propa
gandna akcija, k i so jo izvedli na 
ta način, da so v izložbeno okno 
trgovine razstavljali vsa boljša, 
predvsem pa nova dela. 

Razgovor z znanim 
filmskim kritikom 

V nedeljo se je v Kranju mu
dil znani slovenski %lmski kritik 
esejist in zgodovinar V I T K O 
M U S E K . Predaval je v film
skem gledališču. To priložnost 
je izkoristil Osrednji filmski 
klub ter ga povabil na diskusi
jo. Z veseljem se je odzval po
vabilu. Takoj po končanem 
predavanju so imeli mladi lju
bitelji filma z njim razgovor o 
problemih filma nasploh, film
ske estetike, teorije in zgodo
vine. Obenem so razpravljali 
tudi o položaju jugoslovanske
ga filma v tujini. Tovariš Mu-
sek se je za razgovor prisrčno 
zahvalil in dejal, da bo na po
novno vabilo še prišel. — šp 

MIHA KLIN AR: MESTA, CESTE IN RAZCESTJA MIHA KLINAR: MESTA, CESTE IN RAZCESTJA 

»Nisem ti zameril,« je rekel. »Ni lahko odraščati brez očeta. 
Morda se je tvoj mož spametoval lin podobnih neumnosti ne bo 
več počenjal. Zato mu ne očitaj preveč, da se vajino novo življenje 
ne bo začelo s prepirom. Ce boš molčala, bo sam prišel z besedo 
na dan in se ti izpovedal. Cim bolj velikodušna boš, tem bolj ga bo 
bolelo, kar ti je storil.« Potem je segel v suknjič in j i dal kuverto: 
»Za vajin nov začetek,« je rekel. 

Branila se je vzeti, ker je otipala denar, a oče ga j i je vsilil. 
»Potrebovala boš. Zate sem hranil. Zato vzemi, če me še kaj 

spoštuješ.« 
Ganjena je zajokala. 
Potem ju je oče zapeljal s konjem do Kobarida. 
»Po temle mi bo zares dolgčas,« je pobožal Slavka, ko sta pre

sedla na poštno kočijo. 
K o je na vlaku nekje med Lucijo in Podbrdom pogledala v 

očetovo kuverto, je bilo v njej 400 kron. 
»Ne smela bi vzeti,« si je vnovič očitala, a obenem vedela, da 

bo ta denar zares potrebovala. 
Vlak se je izgubil v bohinjskem predoru. Na oni strani je Go

renjska. Še celo uro in morda še več, da se bo za podobnim pre
dorom z 'ela Koroška In potem še ure dolge poti, da bo Innsbruck. 

»Kakšno bo srečanje z njim?« je s tem mislila na Innsbruck, a 
še bolj na srečanje z možem. 

Ni pa bilo na postaji, ko sta pripotovala v Innsbruck. Najbrž 
se ni nadeja!, da bosta že nocoj prišla, se je pomirila, pustila prtlja
go v garderobi in z otrokom v naročju odšla v mesto. Vedela je 
za naslov hiše, kjer je stanoval Schirrach. K o je našla ulico in hišo. 

je vstopila. Utrujena od celodnevne vožnje je komaj čakala, da se 
bo spočila. Obšla je že vsa vrata v dvonadstropni hiši in prebrala 
na njih že vsa imena stanovalcev, dokler se ni povzpela v podstreš
je in iskala stikalo, da bi prižgala luč. Ko ga je otipala in zavrtela, 
je šibka medla svetloba razsvetlila prostor in že pri prvih vratih 
je zagledala ime Hans Schirrach in potrkala. 

Nihče se ni oglasil. 
»Pa ne da bi s Schirrachom kam šla?« jo je zaskrbelo. Bila je 

sobota in v sobotah možje, če so sami, le težko vdrži jo doma. Lahko 
bi se tudi zgodilo (se je spomnila brzojavke), da bi Franc odpotoval 
s popoldanskim vlakom ponjo. Ko jo je prešinila ta misel, 6o se 
j i zašibile noge in v trenutku j i je bilo žal, da ni prišla v Innsbruck 
že prej. 

Vnovič je potrkala in, ker se še vedno ni nihče oglasil, prijela 
za kljuko in pritisnila. Vrata niso bila zaklenjena. K o jih je od
prla, je zaslišala dihanje, takoj nato pa se je nekdo obrnil, da je 
zaškripala postelja, in se napol dvignil. 

»Kdo je?« 
Spoznala je možev glas. 
»Ugani!« je rekla in prižgala luč. 
B i l je sam. Schirracha ni bilo. 
»Ti? Slavko?« se je dvignil in objel otroka. B i l je presenečen. 

Ko se ga je oklenil otrok, ga je nekaj stisnilo. Šele sedaj se je do 
kraja zavedel, kaj je s svojim pobegom zagrešil. Zares, ni bil človek! 
K o je odložil otroka in hotel objeti štefi, se je nenadoma odmak
nil , kakor da jo bo s svojim objemom in poljubom oskrunil. 

Tudi štefi se je odmaknila, kakor da se jo je dotaknil tujec in 
ne mož. Nekaj hladnega in tujega se je v času ločitve nabralo med 
njim in njo. Razočaranje in ponižanje, ki ga je doživela ob njego
vem pobegu iz Trsta, je nenadoma postalo zopet preboleče, da bi 
lahko to ponižujoče občutje mirno prebolela. Zakaj je sploh prišla, 
si je očitala. To, kar zdaj čuti, ni več ljubezen. 

Stala sta si nasproti kakor dva tujca. V njej se je nabral plaz 
očitkov, ki se je nabiral že od septembra lani, ko je prvič našla 

prazno hranilno knjižico. Sprožil bi se, da se ni spomnila očetovih 
besed, naj možu ne očita ničesar, ker se bo le na tak način zavedel 
svoje krivde do kraja 

In res! V moževih očeh so se začele nabirati solze. Zrušil se 
je k otroku na posteljo in se razjokal. 

'- »Saj je kakor otrok,« si je rekla, ko ga je videla v solzah, in 
začutila do njega materinsko čustvo. Z njim bo treba ravnati kakor 
z otrokom. 

To občutje j i je odkrilo možev pobeg v drugačni luči. 
Včasih otroke zamikajo pustolovščine in pobegnejo od doma,« 

si je mislila. Moški, ki se kot moški odloči za pobeg od žene, se 
nikoli ne vrne. Franc pa se je vrnil . Iskal je pota k njej. Ravnal 
je kakor otrok, ki mu je sedaj hudo, ker je materi nehote priza
dejal skrbi in trpljenje. Kesa se. Išče dobrote, materinskega za
vetja in odpuščanja. 

To čustvo jo je premagalo. Mož se ji je zasmilil. Po materinsko 
mu je segla v lase in on je začel še močneje ihteti. 

»•Hudo mi je, Stefi! H u d o . . . Vse ti bom povedal.« 
In ta hip j i je bi l res pripravljen povedati vso resnico. 
»Ne joči,« ga je pobožala. »Bodi moški. Začela bova znova.« 
N i se zavedala, da mu je prehitro odpustila. K o je ležala v nje

govem objemu, j i je pripovedoval izmišljeno zgodbo i n ne resnico, 
ker je začutil, da bi resnice ne prenesla, i n da bi jo izgubil, ko bi 
j i jo povedal. Izgubiti pa je ni hotel, ker je b i l preosamljen in jo j« 
potreboval. 

K o se je pozno ponoči vrnil Schirrach, ju je našel, kakor da bi 
se med njima v minulih dveh mesecih ničesar ne zgodilo. 

»Vidiš, tako je treba z ženskami,*i je Franc naslednji dan rekel 
Schirrachu. 

Pred prijateljem ni hotel pokazati, da ga je ženina dobrota 
premagala in da se globoko v svoji notranjosti v resnici čuti osra
močenega. 



Novo nagradno žrebanje v času od 1. oktobra 1964 do 31. marca 1985 j 
Vsak vlagatelj, ki v tem ćasii vloii na hranilno knjižico najmanj 10.000 din/ je lahko že na koncu Istega meseca izžreban za manjšo nagrado ali pa ga S 
upoštevamo pit končnem žrebanju večjih nagrad v aprilu 1965. JCdor pa bo v leni času vložil na hranimo knjižico vsaj za dobo enega leta najmanj 

g $ £ r " "i*> ' < ' SO.OOp din, bo' lahko izžreban še pri posebnem žrebanju vezanih hranilnih vlog. 

VLAGAJTE SVOJE PRIU^RANKE PRI MEDOBČINSKI KOMUN ALNI BANKI KRANJ IN NJENIH POSLOVNIH ENOTAH* 
NA JESENICAH. V RADOVLJICI, ŠKOF JI LOKI IN TR2IČU 

• 

Mladiče, čiste novofundlandske 
pasme, prodam. Plestonjak, Sk. 
Loka, Stara cesta 5275 

Prodam dobro ohranjen Fiat 600, 
letnik 1960 in karoserijo za VW, 
letnik 1956. Naslov v oglasnem od
delku 5247 

Prodam 5 mesecev brejo kravo. 
Zg. Brnik 7 5260 

Otroško posteljico, pisalno mizo 
in samsko pohištvo poceni prodam. 
Naklo 61 5261 

Prodam dobro ohranjen moped 
Colibri in dve trodclni okni. Kranj, 
Trojarjeva 18a 5262 

Prodam prašiča za zakol in mo
torno kolo Maxi 175 ccm. Burgor 
Rajko, Vopovlje 5, p. Cerklje 5263 

Prodam novo škoporezmico na 
koso. Sp. Brnik 49 5264 

Ugodno prodam emajliran šte
dilnik. Gorice 35 5265 

Prodam 6 prašičkov po 7 tednov 
stare. Stare Anton, Sp. Brnik 5, 
p. Cerklje 5266 

Prodam dva I nosilca 7a oboka-
nje (vclbanje) dolga po 4,5 m. 
Šenčur št. 154 5267 

Prodam 6 let starega konja. 
Smledniška 6, Kranj 5268 

Prodam motorno slamoreznico 
Speizer s puhalnikom in verigo, 
motorno žago Jobi, mlaitilnico z 
reto tresali in pajklom ter vprež-
no kosilnico FAR. Naslov v ogl. 
oddelku , 5269 

Prodam skoraj nov otroški vozi
ček Tribuna. Nasl. v ogl. odd. 5270 

Prodam dobro ohranjen Fiat 600. 
Naslov v ogl. odd. 5271 

Prodam prašiča za zakol in ku
pim krmilno peso in korenje. 
Lubno 4, p. Podnart 5272 

Prodaim dobro ohranjen B kla
rinet. Nasl. v ogl. oddelku 5273 

Prodam dva prašiča. Sp. Br 
nik 22" 5274 

Prodam enostamovanjsko hišo v 
Skofji Loki. Poizve se Demšar 
Aleš, Virmaše 62, Sk. Loka 5276 

Prodam večjo količino butar. 
Cerklje 31 5277 

Prodam brejo kozo. Naklo, Ce-
gelnica 3 5278 

Prodam prašiča, 200 kg težkega 
in večjo«Hkoličino zimskih jabolk. 
Valburga 15, Smlednik 5279 
Prodam prašiča za zakol. Coš-
njevk 5, Cerklje 5280 

Prodam dvosedežnl moped To-
mos, prevoženih 5.000 km. Nasl. v 
ogl. oddelku 5281 

Prodam dobro ohranjen avto 
Fiat 750. Zužok, Jenkova 3, Kranj 

5282 
Prodam moped Colibri, otoma-

no, pozavno na poteg In moško 
kolo. Naslov v oglasnem odelku 

5283 
Prodam Pucha, 175 ccm, Že lez

niki 48 5296 
Prodam avto Isseta, 250 ccm, 

59 letnik, v odličnem stanju, za 
250.000 din. Prednost dam invali
du. Naslov v oglasnem oddelku. 

5297 
Prodam nekaj zimskih jabolk. 

Podreča 45, Smlednik. 5298 
Prodam bundo za fanta, starega 

10—11 let. Naslov v oglasnem od
delku 5299 

Prodam televizor RR Niš, ekran 
59. Naslov v oglasnem odd. 5300 

Prodam peso, korenje, repo. Ja
nez Orekar, Predoslje 99, Kranj 

5301 
Prodam peč (termo), štedilnik 

kabinet (Tobi), kuhinjsko kre
denco, mizo, stole ln omarico. 
Ljubljanska c. 15, Kranj 5302 

Prodam ovco za zakol, šu tna 
32, Zabnica 5303 

Prodam prašiča za zakol. Vo
povlje 7, Cerklje 5304 

Prodam telico, 18 mesecev sta
ro. Trboje 28, Smlednik 5305 

Prodam dva prašiča za zakol. 
Staretova 27, Kranj 5306 

Prodam mlado kravo po teletu. 
Naslov v ogl. oddelku 5307 

Prodam prašiča, 160 kg težkega. 
Cerkljanska Dobrava 4, Cerklje 

5308 

SPREMEMBA VOZNEGA REDA 
NA PROGI LJUBLJANA—JESENICE 
Z 11. decembrom 1964 je spremenjen vozni red potni

ških vlakov na elektrificirani progi Ljubljana—Jesenice. 
Od tega dne dalje vozijo potniški vlaki povečini kot 
elektromotorni vlaki. Z elektromotornim! vlaki, ki imajo 
pred številko vlaka še črki EM, ni mogoče odpravljati 
prtljage in ekspresnega blaga, medtem ko je dovoljeno 
vnašanje ročne prtljage le v omejenem obsegu. Z clektro-
motornimi vlaki je tudi omejena odprava skupinskih po
tovanj, na kar še posebej opozarjamo šolska vodstva in 
turistične organizacije. 

PRAV POSEBEJ PA ŠE OPOZARJAMO POTNIKE 
NA AVTOMATIČNO ZAPIRANJE IN ODPIRANJE 
VRAT TER IZREDNO HITRO SPELJAVO E L E K -
TROMOTORNEGA VLAKA. 

Vozni red potniških vlakov na progi Ljubljana—Jesenice 
in obratno: 

St. vlaka 
Odhod iz Prihod v Prihod na St. vlaka Ljubljane Kranj Jesenice 

EM 912 3,56 4,22 5,11 
7012 4,35 5,21 — 

914 5,58 6,48 7,56 
E M 924 7,15 7,51 — 
E M 910 9,00 9,29 10,10 
E M 926 10,30 11,02 — 
E M 916 \ 11,55 12,27 13,13 

L Đ26 13,15 13,58 — 
918 14,20 15,06 16,24 

E M 920 16,53 17,23 18,08 
E M 928 18,15 18,52 — 
E M 922 20,00 20,29 21,13 
E M 930 21,52 22,24 -
St. vlaka ' 

Odhod z Odhod iz Prihod v 
St. vlaka ' Jesenic Kranja Ljubljano 

E M 923 _ 4,58 5,30 
L 925 — 5,33 6,17 

E M 911 N 5,18 6,00 6,32 
913 5,50 6,50 7,35 

E M 925 8,07 8,40 
E M 915 10,25 11,09 11,40 
E M 917 13,52 14,43 15,20 
E M 927 — 17,30 18,02 

919 17,31 18,30 19,12 
E M 929 — 19,05 19,36 
E M 909 19,45 20,30 21,00 

E M 921 21,50 22,37 23,04 
V T A K A ~ Š T E V I L K A 7012 in L 925 V O Z I T A S A M O O B 
D E L A V N I K I H . 

Vozni red ekspresnih in brzih vlakov na tej progi je 
ostal nespremenjen. 

Podrobnejša pojasnila o odhodih in prihodih posamez
nih vlakov na progi Ljubljana—Jesenice lahko dobite na 
vseh postajah in turističnih uradih. 

ZTP LJUBLJANA 

Prodam lep italijanski otroški 
voziček (kombiniran). Naslov v 
oglasnem oddelku. 5309 

Prodam prašičke, po 20 kg tež
ke. Cerklje 103 5310 

Prodam pujske, po 6 tednov 
stare. Glinje 5, Cerklje 5311 

Prodam telico. Jama št. 4, 
Kranj 5312 

Prodam konja. Jama št. 22, 
Kranj 5313 

Prodam del sobnega pohištva. 
C. 1. avgusta 5, III - nad. Ristič 

5314 
Prodam prašiče po izbiri. Sp. 

Brnik 66, Cerklje 5314 
Prodam 150 kg težkega prašiča 

za zakol. Likozar, Breg 16, p. Pred
dvor 5315 

Kupim suhe ohleškaste butare. 
Naslov v oglasnem oddelku 5284 

Kupim dobro ohranjeno motorno 
slamoreznico. Nasl. v Ogl. odd. 

5285 
Kupim rabljen harmonij. Založ

nik, Kokra 16, Jezereko 5286 
Kupim vzidljiv 120-litrski lito-

železni kotel. Sp .Brnik i 66 5316 
Kupim prednje steklo za Fiat 

600. Naslov v ogl. oddelku 5317 
V okolici Kranja kupim eno-

stanovanjsko hišo v gradnji ali 
takoj vseljivo. Naslov v oglasnem 
oddelku 5322 

Stanovanje dobi mlado dekle. 
Nasl. v oglas, oddelku. 5287 

Inteligentka, 45-letna, želi spo
znati moškega od 50 let naprej za 
skupno silvestrovanje. Ponudbe 
POA, pod "Inteligent« 5288 

Iščem enosobno stanovanje v 
Kranju. Ponudbe pod 11.000 5289 

Do 500.000 din nagrade dam za 
enosobno stanovanje. Ponudbe na 
ogl. oddelek pod »Gotovina« 5290 

Iščem honorarno zaposlitev v 
popoldanskih urah v knjigovod
stvu. Ponudbe poslati na ogl. od
delek pod »Zaposlitev« 5291 

Upokojenko za pomoč v gospo
dinjstvu med 8. in 15. uro iščem. 
Poboji ugodni. Informacije vsak 
dan med 17. in 19. uro. I. Rebolj, 
Kranj, Mlakarjeva 2, (pri Vodo
vodnem stolpu) 5292 

Nudim pomoč pri učenju angle
ščine in matematike dijakom osem
letke. Naslov v ogl. oddelku 5293 

Otvoritev nove moderne 

samopostrežne trgovine v Žirovnici 
Trgovsko podjetje 

Delikatesa Jesenice obvešča 
občane jeseniške komune, 

predvsem pa prebivalce naselij 
krajevne skupnosti Žirovnica 

(Moste, Žirovnica, Breznica, Doslovce, Smokuč, Rodne, Vrba, 
Breg), da bomo odprli novo moderno samopostrežno trgovino 
v ponedeljek, 
14. decembra 1964, 

v Žirovnici (pri KALANU) 
ob 8. url zjutraj. 

Za obisk in nakup se priporoča kolektiv trgovskega podjetja 
Delikatesa Jesenice. 

Nujno potrebujem dobrega in
štruktorja za matematiko za I. 
letnik tehniške srednje šole. Zgla
dite se od 18. — 19. ure. Nasl. v 
ogl. odd. M « 

Iščem sobo in kuhinjo v Kranju 
ali okolici. Plačam dobro. Naslov .Škofje 
v oglasnem oddelku 5252 

AMD Sk. Loka obvešča intere
sente, da se prične v najkrajšem 
času nov tečaj za šoferje amaterje 
A in B kategorije kakor tudi te
čaj za mopediste. Prijave spreje
ma tov. Jcsenovec v trg. PEKO, 
Skofja Loka 5180 

Potrošniki! Plastični Izdelki 
osvajajo svet. Zato obiščite novo 
odprto prodajalno JiigoplasMkc v 
Kranju, Titov trg 25, kjer imajo 
veliko izbiro artiklov za dom. Brcz-
obvezno za nakup si oglejte našo 
bogato izbiro teh izdelkov. 4795 

»•Galeb« — Tomos-Puch — 150 
ccm — odlično ohranjen prodam 
ali zamenjam za garažo na Plavžu. 
Burja, Titova 72, Jesenice 5295 

Sobo ln kuhinjo v centm Kra
nja zamenjam za sobo. Naslov v 
oglasnem oddelku 5318 

Delavki na dve izmeni nudim 
hrano ln stanovanje za pomoč v 
gospodinjstvu. Naslov v oglasnem 
oddelku 5319 

Iščem sobo v Kranju aH okoli
ci. Nada Požun, tovarna Inteks 

5321 
Sprejmem v službo pošteno 

dekle za Varstvo dveh otrok, dani 

hrano in stanovanje. Naslov v 
oglasnem oddelku 5322 

Lastnica oglasa št. 4697 pod 
»Plačam takoj«, naj pride po po
nudbe 5323 

Dam v najem, garažo v središču 
Loke. Naslov v ogl. odd. 

5324 
Avtomoto društvo Šenčur ob

vešča, da je še nekaj mest pro
stili za tečaj voznikov amaterjev. 
Predavanje je v torek, 15. 12.64, 
ob 17. uri v stari šoli v Šenčurju. 
Tečaj traja samo en mesec 5325 

K o m 
PRIREJA AVTOBUSNE IZLETE 
PO JUGOSLAVIJI 

izdaja in tiska CP »Gorenjski tisk« Kranj, Koroška cesta 8. TekočI 
račun pri NB v Kranju 607-11-1-135. Telefoni: glavni In odgovorni 
urednik, uredništvo in uprava 21-90, 24-75, 2&97. Naročnina: letno 
1300. mesečno 110 dinarjev. Cena posameznih številk: sreda 10, so
bota 20 din. Mali oglasi za naročnike 20, za nenaročnlke 30 din bese
da. Neplačanih malih oglasov ne objavljamo. 

ZALOŽBA 
MLADINSKA 
KNJIGA 
J E PRIPRAVILA 
ZA NOVO LETO N A S L E D N J E 
N O V E D A R I L N E K N J I G E : 

Za otroke: 
V E L I K E S L I K A N I C E : 
Hišica iz Kock, E . Peroci 

Leseni bicikel, G Krklec 
ZVEZDICA (slikanica po 100 din): 1 

Dečko nesrečko, V . Popovič 
Kozliček-Gdllček, E . Murtič 
Zvezdni tolarji, Grimm 
Hvaležni medved, koroška narodna 
Rdeča kapica, Grimm 
šivilja ln škarjice, D. Kette 

K N J I G E : 
Za lahko noč, E . Peroci 
Pravljice jugosl. narodov 
Ruske pravljice 
Pravljica o glinasti ptici 

Za mladino: 
Heidi, T. Spyri 
Pripovedke o rimskih bogovih, 

G. Schalk 
Fant s črnimi lasmi, Vošnjak 
Človek ln narava, Tarman 
Tri novele*, M . Kranjec 
Mesto v zalivu, B. Pahor 
Rižo jedec Savi, G. Richter 

br. 270 din 
krt. 350 din 

(še ni cene) 

krt. 1250 din 
kompl. 3600 din 

krt. 2800 din 
krt. 800 din 

krt. 900 din 

epi. 1500 din 
krt. 950 din 
krt. 1300 din 
(še ni cene) 

br. 200 din 
krt. 1300 din 

Sprejmemo takoj 
D E L A V C A 

za 
KEMIČNO ČISTILNICO 
servisne službe Stražišče 

POGOJ: odslužen vojaški rok in 
po možnosti krojač. Plača po ta
rifnem pravilniku. Zaposlitev stal
na. 

RAZPIS 
Razpisna komisija pri okrožnem 

sodišču v Kranju razpisuje nasled
nje delovno mesto: 

1 vodja vložišča in kurir 
Pogoj! končana osnovna šola in 

vsaj .'5 mesece pisarniške službe. 
Prošnje z življenjepisoijn je tre

ba . poslali razpisni komisiji pri 
okrožnem sodišču v Kranju do 23. 
12. 1964. 

O B J A V A 
Na podlagi sklepa DS podjetja 

K O M U N A L N I SERVIS K R A N J , 
objavljamo, da s 1. januarjem 1995 
ukinemo čuvanje koles v podjetju 
na Mladinski časti 1. 

K O M U N A L N I SERVIS 
K R A N J 

IZREDNO ZNIŽANE 
C E N E 

ZA AVTOBUSNE P R E V O Z E 
DELOVNIH KOLEKTIVOV 
IN ŠOLSKE MLADINE 

Informacije — ponudbe 
— naročila: 

K O M P A S 

JESENICE 
BLED 
KRANJ 

Kompasovi turistični avtobu
si so znani po svojem udobju, 
zato je vožnja z njimi prijet
na v vsakem letnem času l 

Za odrasle: 
Sorodniki in znanci, Brcdcl 

ppl. 6000, cpl. 7500, pus. 9000 din 
Ana Karenina, Tolstoj cpl. 4500, pus. 5200 din 
Mala Doritova, Dickens cpl. 4500, pus. 5500 din 

Knjige založbe Mladinska knjiga lahko naročite v vseh 
knjigarnah, 

posebno Vas pa opozarjamo na novo 
KNJIGARNO MLADINSKE KNJIGE 
v Kranju, Maistrov trg 1 

V najem dajemo 
gostinski obrat 
»Murka« na Bledu, 

za najmanj 5-lelno< najemno 
dobo. 

Sprejmemo' 

oskrbnika 
za planinsko kočo na Lipanci. 
(1633 m) za celoletno zaposli
tev in 

oskrbnika 
za okrepčevalnico na Straži-
Bled za sezonsko zaposlitev. 

Informacije daje in ponud
be is prejema Planinsko društvo 
Bled. 

Mlajšo kvalificirano 
prodajalko 

sprejme 
v delovno razmerje 

galanterijska in 
konfekcijska trgovina 

v Kranju, 
z navedbo 
ve poslati 

Pismene ponudbe 
dosedanje zaposlit-
pod »Vestna«. 

CP »Gorenjski 
Kranj 

tisk« 

sprejme 
v r dno delovno razmerje 

s n a ž i l k o 
za čiščenje zunanjih prostorov. 

Nastop službe takoj! 

Vse informacije dobite v 
tajništvu podjetja. 

Ob smrti 
in tete 

Zahvala 
naše drage žene, mame, stare mame, sestre 

MARIJE KAVČIČ 
roj. Bernik 

se prisrčno zahvaljujemo prav vsem, ki so z nami soču
stvovali, nam izrazili sožalje, j i darovali cvetje in vence 
ter jo spremili k večnemu počitku. Posebno zahvalo smo 
dolžni g. dr. Bajželjnu za njegovo požrtvovalnost, dr. No
vaku, čast. duhovščini ter pevcem iz Stražišča za prelepe 
ž a l o s i i n k e . Nadalje smo dolžni zahvalo vsem sosedom in 
prijateljem, k i nas niso zapustili v teh naših težkih urah. 

žalujoči: mož Jože, hčerki Slavka 
in Rezka z družinama ter Anica 

Kranj — Stražišče 11. decembra 1964 

/ 
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37. Tuck je skočil, surovo zaklel in z vso silo udaril Billa po licu 
tako, da je ta videl vse zvezde in se skotalil po tleh. Billu je zavrela 
kri. Zagrabil je na ognjišču lonec z vrelo kavo in z njo polil svojega 
nasprotnika. Ta je zatulil od bolečin in se vrgel na Billa, ki se mu je 
zdelo, da mu bije zadnja ura. Toda nenadoma ga je Tuck izpustil. 
Bili se je pobral in zagledal visokoraslega mladeniča, kako je sti
skal vrat njegovega mučitelja. -Pusti dečka v miru!« je odločno 
rekel neznanec. — >Kaj to tebi mar!*« — -Pa še kako mi je mar! 
Kdor bo mučil tega dečka, bo imel opravka z menoj.« 

38. Nasilnež je takoj razumel in se umaknil. Bili je videl pred 
seboj svojega rešitelja v visokih škornjih, v obleki iz jelenje kože, 
bogato obšiti z resami. Za pasom sta mu visela samokresa z držaji 
iz slonove kosti. Bili se je zazrl v obraz s prijaznimi modrimi očmi, 
dolgi koistanjevi lasje so padali tujcu na rame. Nenadoma se mu je 
posvetilo in zajecljal je: »Ali ste v i . . . saj to ni m o g o č e . . . a vendar 
niste nihče drug kot Divji Bili Hickok.. .,«< brž se je popravil: 
»mister Hiekok... sem hotel reči.« — »Da, nihče drug,« je smeje 
pritrdil Divji Bili. 

39. Hickoku je očitno prijalo spoštovanje, ki je zvenelo iz Billovega 
glasu. Tako se je pričelo prijateljstvo, o katerem so pozneje vsi 
govorili. Billu je bil deset let starejši Hickok dober učitelj, ki ga je 
uvedel v vse skrivnosti življenja v preriji: kako je treba zadeti 
bizona v oko in kako streljati s samokresom. Divji Bili nikoli ni 
dvignil orožja v višino oči, ampak je vedno streljal z boka, toda 
njegove krogle so zanesljivo zadele. Nihče se odslej Billa ni do
taknil, zakaj njegov prijatelj je bil Hickok, ki so se ga vsi bali pa 
tudi spoštovali, ker je bil dober človek. 
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, Ob zaključku jesenskega dela SNL SoillilHilF 

Kranjčani niso zadovoljni n a Voglu 

Nogometno moštvo Triglava: 
stojijo — Vukotič, Koban II, 
Brezar I, Ugrica, Zorman, Per-
kovič, Verbič; čepijo — Kožar, 
Jerman, Lipej in Šimnovec. 
Na sliki manjkajo vratar Bre
zar II, Nosan in Koban I, Id 
so jeseni prav tako nastopali 
v ligaškem moštvu 

i: Deset let Triglava 

V jesenskem delu prvenstva v prvi slovenski nogometni ligi Je Tri
glav zasedel 6. mesto s 15 točkami iz 13 tekem. Glede na izjave Kranj
čanov ob začetku prvenstva, ko so predvidevali plasma okrog 3. me
sta, je sedanja uvrstitev zanje neuspeh, vsaj glede mesta na lestvici. 
Manjše razočaranje predstavlja razlika v točkah, saj jih ločijo od 
vodečega Slovana le 3 točke. 

Po mnenju trenerja triglavainov 
Milana Kraševca so se Kranjčani 
v jesenskem delu slabše uvrstili 
zaradi športne smole, k i j ih je 
spremljala na več tekmah. S tem 
so izgubili nekaj dragocenih točk, 
k i so j ih na lestvici potisnile na
vzdol. 

Smola se je začela že v prvi 
tekmi, ko so kljub premoči doma 
izgubili z Novo Gorico z 0:1. Ce 
bi bil rezultat obraten, bi bi l T r i 
glav sedaj na pričakovanem 3. me
stu. Za «nesrečno« tekmo pa lahko 
štejemo tudi srečanje s Svobodo 
V Ljubljani, k i so ga zaradi 6labe 
obrambe izgubili 6 4:6. V tekmah 
s Slovanom in Rudarjem so izgu
bile točke šele v zadnjih minutah, 
ko so gostje izenačili. 

Kot pravijo, še ni vse izgublje
no in z marljivim treningom pre
ko zime bodo spomladi skušali 
nadoknaditi zamujeno in doseči 
predvideno mesto na lestvici. 

Triglav 13 G 3 4 28:22' 15 
Rudar 13 5 5 3 27:26 15 
Nova Gorica 13 5 5 3 25:25 15 
Svoboda 13 5 2 6 29:30 12 
Sobota 13 4 3 6 29:28 11 
Ilirija 13 3 4 6 15:24 10 
Celje 13 4 1 8 25:40 9 
Hrastnik 13 3 2 8 36:37 8 
Delamaris 13 1 1 11 13:37 3 

Občinska zveza za telesno kul
turo v Radovljici je minule dni 
priredila večdnevni seminar za 
učitelje telesne vzgoje na osnov
nih šolah. Udeležba je bila dobra 
le iz nekaterih šol, Čeprav je vse 
stroške poravnal prireditelj. Se
daj pred zimo je še posebno važ
no, da se pripravijo na organizi
rano vedenje telesne vzgoje na 
snegu, saj ima večina šol v ra
dovljiški občini zelo ugodne po
goje za organizacijo zimskega 
športa na smučeh. Izkušnje so 
pokazale, da le organizirana vad
ba pomaga k uspehu, zato so po 
šolah že v preteklih zimah pr i 
vajali učence na osnovne gibe 
smučanja. — J. B . 

Zvezna hokejska liga 

Za Jeseničane 
le formalnost 

Ob proslavljanju desetletni
ce obstoja bo imelo športno 
društvo Triglav danes ob 
18. uri v sejni dvorani občin
ske skupščine Kranj slavnost
no sejo. Na njej bodo med 

•min; 

drugim razvili društveni pra
por. 

Danes dopoldne bo predsed
nik občinske skupščine Martin 
Košir sprejel najboljše kranj
ske športnike. 
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Lestvica: 
Slovan 
Železničar 
Ljubljana 
Branik 
Aluminij 

12 
13 
13 
13 
13 

14:17 
29:18 
34:21 
28:16 
30:28 

14 
18 
16 
1.6 
16 

Osemkratni državni prvak Jesenice zanesljivo vodi v zvezni] hokejski 
ligi in je vse bliže devetemu naslovu prvaka. Kljub temu, da imajo 
Jeseničani letos na razpolago manj igralcev, so ytse tekme za njih 
skoraj formalnost, da še uradno potrdijo svojo premoč med jugo
slovanskimi hokejisti. 

Jeseničani so krepko odpravili 
Beograd (20:0) Mladost (21:0) in 
Olimpijo (12:0), ne da bi prejeli 

Trener naših veslačev Peter Klavora piše o XVIII. olimpiadi v Tokiu 

Sayonara Tokio • na svidenje 
Prehitro je prišel dan našega 

povratka. Med tekmovanjem še 
pomislili nismo na odhod. Toda 
ko je bilo tekem konec, smo se 
šele zavedli, da je konec tudi na
šega bivanja v Tokiu. K o smo šele 
prav zaživeli in ko je popustila 
tista živčna napetost, smo že mo
ral i domov. 

Japonski znaki so nam postali 
že bolj domači. Zdelo se nam je 
kot da niso napisi, temveč kot 
nekaki okraski mesta. N i nas bilo 
več strah tavati po mestu in se 
voziti s podzemsko železnico. Ime
l i smo namreč proste karte na 
vseh železnicah i n avtobusih po 
celi Japonski in ne samo v Tokiu. 

nismo samo mi iskali njihovega 
prijateljstva, temveč smo bi l i mi 
za njih isto, kar so bili oni za nas. 

Hitro je minilo teh 19 dni in že 
smo se pripravljali na odhod. B i l i 
smo med prvimi, k i so zapuščali 
olimpijsko vas in mnogim se je 
čudno zdelo, da ne ostanemo do 
zaključka olimpiade. Tudi nam ni 
šlo preveč v račun, toda tak je 
bil pač naš program bivanja v 
Tokiu. Zato smo pa mnogo prej 
tudi prišli. 

Le malo smo se seznanili z ja
ponskimi običaji in njihovim na
činom življenja. Mnogo zanimive
ga nam je bilo prikrito. Nismo 
bil i v japonskem stanovanju, kjer 

Zapomniti si je bilo treba le dve ena soba služi za vse in mnogim 
postaji Sibuju — na tej postaji 
podzemske železnice smo prese-
dli , i n Haračuku — končna po
staja zraven olimpijske vaisi. 

Tudi po mestu smo se brez stra
hu klatili , ker je bilo mnogo ljudi, 
k i so bil i samo zato tam, da so 
pomagali športnikom iz zagate 
Le da si malo obstal sredi pločni
ka in razmišljal, kako bi se vrni l 
domov, že je pristopil nekdo in 
ponudil pomoč. 

V olimpijski vasi smo se že po-

članom družine. Nimajo oprave, 
vse je na tleh in cela soba je 
prazna. Zjutraj zvijejo blazine, na 
katerih spijo in j ih odnesejo. K u 
hajo kar na nekakem ognju, k i je 
v tleh, sedijo na tleh, skratka vse 
življenje se odvija na tleh. Zato 
pa človek ne sme stopiti s čevlji 
v hišo ali pa s copatami v sobo. 

Zanimive so kopalnice, k i so 
pravzaprav kot nekakšni majhni 
bazeni. V eni vodi se okopi je vsa 
družina. Enako je v njihovih prav 

Na pot smo šli s praznimi kovč
ki in torbami, toda v dneh našega 
bivanja v Tokiu so se nam močno 
napolnile. Mnoga domača podjetja 
so nam poklonila precej lepih 
stvairi. Skoraj vsak dan smo bil i 
presenečeni ob kakšnem darilu. 
Dobivali smo vse od parfumov, 
brivskih aparatov do raznih na
rodnih lutk, knjig, prospektov, 
torb čaja itd. Neka ameriška le
talska družba nam je poklonila 
celo torbo majhnih drobnarij. Tu
di v vasi in v klubu je bilo marsi
kaj zastonj in tako so se nam na
birale cele gore stvari iz dneva v 
dan. Se pomislili nismo na odhod, 
pa čeprav smo vedeli, da ne sme
mo imeti več kot 20 kg prtljage. 
Toda nihče ni tega jemal resno. 

Zadnji večer smo bili na to ome
jitev še enkrat opozorjeni in te
daj so se začele naše skrbi, kajti 
kovček in po dve torbi je bilo 
skupaj mnogo težje kot 20 kg. Se
veda se nam je zdelo, da je prav
zaprav vse laže, ko smo težkall 
drug drugemu. Toda kaj veste, 
veslaška roka je malo težja in 
težko »zadene« 20 kg. Dobro se mi 

V našem taboru je nastal preplah, 
Takoj so. šle vse stvari še enkrat 
na revizijo in le najdragocenejše 
je odlalo. Čepel sem sredi sobe in 
kar cez glavo metal knjige, pro
spekte, lutkice, celo dve steklenici 
žlahtne japonske pijače sem mo
ral pustiti. Poleg mene sta se sme
jala košarkar Daneu in naš novi
nar iz Ljubljane tlbeleis in pobra
la najkoristneje. Za steklenici sem 
siguren, da sta j ih vzela, za dru
go pa ne vem. 

Ob desetih dopoldan je bil pla
niran naš odhod iz vasi. Precej 
smo se zamudili, ker je vedno 
kdo manjkal. Eden je Imel težave 
s prtljago, drugi se je poslavljal 
od znancev, tretji je še skakal po 
trgovinah in zapravljal ostanek je
nov. B i l i smo v taki zadregi te 
zadnje trenutke v olimpijski vasi, 
da smo se komaj lahko poslovili 
od naših reprezentantov, k i so še 
ostali. Zaželeli so nam srečno po
tovanje, mi pa njim še mnogo 
uspeha v športnih arenah. 

Samo nekaj sto metrov smo se 
peljali po že znanih ulicah, nato 
pa smo se vzpeli na višinsko cesto 
nad mestom. Mnogo takih cest so 
zgradili prav za olimpijske igre 
in po njih vozijo zelo hitro. Ni 
kjer ni nobenega križišča, ceste 
pa so le enosmerne. Ko smo S€ 
peljali nad tokijskim vrvežem, 
se nam je nudil lep razgled. 

Zanimivo je bilo srečanje z zna
no enotirno železnico. Srečali smo 

en sam gol. Mrežo j im je zatresel 
le Partizan (15:3), proti kateremu 
pa so nastopili le ž -9 igralci brez 
poškodovanih Tišlerja, Mlakarja 
in Novaka. 

Letos je dobro začel tudi drugi 
gorenjski predstavnik Kranjska 
gora. Doma je premagala Beo
grad s 7:1 in novinca Mladost 8 
14:0. V tekmi s Partizanom (2:2) 
so imeli Kranjskogorci smolo, da 
so prav v zadnjih sekundah pre
jeli gol in s tem izgubili drago
ceno točko, ki bo verjetno precej 
vplivala na končni vrstni red. 
Kranjska gora je izgubila le proti 
Olimpiji (4:6), k i je glavni kandi
dat za 2. mesto. 

Lestvica: 

Jesenice 
Olimpija 
Partizan 
Kranjska gora 
Beograd 
C. Zvezda 
Medveščak 
Mladost 

68:3 
16:22 
26:29 
29:9 
20:38 
13:14 
8:9 
1:47 

polinoma vživeli in življenje med japonskih hotelih, kjer se kopajo oko težji od moleaa. Za v.«ak od 
športniki je čudovito. Tako mno
go smo doma vedno brali o naj
boljših športnikih v svetu in o 
najbolj fantastičnih rekordih, da 
bi skoraj mislil i , da živijo oni v 
drugem svetu, da so čudodelniki. 
Tukaj pa smo bili med njimi in 

je zdelo, ko Sem potežkal še ne 
kaj diru gin kovčkov, ki so bili na dve kompoziciji, ki pa nista vozili 

moški in ženske kar skupaj, ka
kor pač prideš v kopalnico. In 
tudi Voda je stalno ista. Mnogo je 
še takih za nas čudnih običajev 
v deželi vzhajajočega sonca, toda 
ničesar takega nismo uspeli do
živeti. 

Večni kg bi morali doplačati 10 
dolarjev, k i jih pa nihče ni več 
imel. 

Kleva iz Izole je bil previden 
in je odšel s kovčkom v sauno, 
kjer je bMa tehtnica. Točno in kg 
je nameril in še nekaj gramov. 

hitreje od našega avtobusa. Veliko 
<smo že brali o' tej fantastični hitri 
železnici, k i baje zmore tudi do 
200 km na uro. 

Končno smo se pripeljali na le-
trli^'e. To je bilo naše zadnje po
stajališče v deželi vzhajajočega 
sonca. 

Kegljanje 

v čast dneva 

JLA 
V počastitev dneva JLA je bilo 

v nedeljo tekmovanje v kegljanju, 
ki ga je organiziralo občinsko 
združenje ZB, ZVVI in ZROP v 
sodelovanju s športnim društvom 
Borec in kegljaškim klubom Tri
glav. Zmagala je ekipa ZB, ki je 
dosegla 739 točk, drugo mesto pa 
je osvojila ekipa ZROP s 690 toč
kami, sledita pa JLA 644 in Z V V I 
640. — C. 


