
^epo vreme priganja kmetovalce k spravilu sena. Na travnikih vedno pogosteje srečujemo kompletne strojne linije za spravilo, ki le-tega olajšajo in skrajšujejo čas košnje, prevetrovalne naprave 
skednjih pa čas sušenja, kar je še posebno dobrodošlo v muhastem vremenu. Tudi siliranje travniške krme se uveljavlja, (jk) - Foto: F. Perdan 

Leto X X X . - Številka 41 
TRIDESET LET 1947-1977 
Ustanovitelji: občinske konference SZDL 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka 
i n Tržič - Izdaja ČP Glas Kranj. Glavni 
u*"ednik Igor Slavec — Odgovorni ured

nik Albin Učakar 

Kranj, petek, 27. 5. 1977 
Cena: 3 din 

List izhaja od oktobra 1947 kot tednik, 
od januarja 1958 kot poltednik, od janu
arja 1960 trikrat tedensko, od januarja 
1964 kot poltednik ob sredah in sobotah, 
od julija 1974 pa ob torkih in petkih. 
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Brigadirski 
horuk 

v Posočju 

Lani je na zvezni mladinski 
akciji Posočje 76 sodelovalo več 
kot tisoč brigadirjev iz vse Jugo
slavije. Tudi letos bodo mladi 
pomagali pri obnavljanju poruše
nega tolminskega kota. Pretekli 
teden je bil sprejet samoupravni 
8porazum o združevanju denarja 
za letošnjo delovno akcijo, spre
jet je bil program brigadirskih 
del in izvoljen Zvonko Uršič za 
predsednika skupščine mladinske 
delovne akcije. S tem so se tudi 
sklenile priprave in v začetku 
julija bodo spet zapele lopate in 
na raznih koncih Tolminskega se 
bo spet oglasila brigadirska pe
sem. 

Pretekli teden so se v Tolminu 
zbrali tudi delegati vseh delovnih 
brigad, ki bodo sodelovale pri le
tošnji obnovi, da bi se dogovorili 
o podrobnostih organizacije de
lovne akcije. Poleg tega pa so bili 
seznanjeni z veselo vestjo, da bri
gadirji ne bodo stanovali v 
šotorih tako kot lani v briga
dirskem naselju v Zaročišču, 
temveč v montažnih objektih v 
Kobaridu. Ureditev brigadirskega 
naselja, ki je namenjeno tudi de
lovnim akcijam v prihodnjih 
letih, je veljala 1,3 milijona 
dinarjev. Skupaj s prehrano, 
prevozi na delovišča, izobraže
vanjem in rekreacijo brigadirjev, 
bo letošnja delovna akcija veljala 
4,4 milijona dinariev. 

Brigadirji, letošnje akcije se bo 
udeležilo nekaj manj kot tisoč 
mladih bodo od 2. julija do 25. 
septembra predvidoma opravili 
za 8 milijonov del. Pomagali bodo 
Pri elektrifikaciji partizanske 
vasice Gorenja Trebuša, pri 
obnovi električnega omrežja v 
Robidišču, pri obnovi doljnovoda 
med Sedlom in Logemi pri ure
ditvi telefonskega omrežja iz 
Slapa na Šentviško planino, gra
dili bodo cesto do Podbele, regu
lirali hudournike in pomagali pri 
obnovi hiš. 

Veselje, razigranost 
in mladost 

Mladina in pionirji so na stadionu JLA v Beo
gradu s pesmijo in plesom prikazali veselje in 
razigranost rodov, rojenih v svobodni domovini 
— Tito tretjič prejel red narodnega heroja — 

Čestitke tujih državnikov 
Tudi letošnji 25. maj, dan cvetja, 

pomladi in mladosti se je odel v 
praznično oblačilo, stkano iz dobrih 
želja in voščil legendarnemu vodi
telju naših narodov ob njegovem 85. 
rojstnem dnevu. Stkali so ga mla
dinci iz vseh krajev naše domovine, 
delovni ljudje in občani vseh naših 
republik in pokrajin, ki so z delov
nimi uspehi, novimi načrti, veseljem, 
pesmijo in plesom počastili rojstni 
dan predsednika Tita in 40 let 
njegovega prihoda na čelo komuni
stične partije Jugoslavije. 

Svoj vrh so prireditve doživele v 
slavnostno okrašenem Beogradu. 
Najprej so se dopoldne na domu 
predsednika Tita v Užički ulici 
zbrali najuglednejši voditelji S F R J 
in mu čestitali ob visokem jubileju. 
Slavje, ki se je medtem razživelo po 
beograjskih ulicah in delovnih 
kolektivih, skozi katere je potovala 
zvezna štafeta mladosti, se je prelilo 
v veličastni finale zvečer na stadio
nu J L A , na osrednji jugoslovanski 
prireditvi ob dnevu mladosti. 4200 
fantov in deklet, mladina in pionirji 
iz Ohrida, Pančeva, Sarajeva, Bije-
lega polja, Prištine, Splita, Zagreba, 
Ljubljane, Kranja in Beograda, ki so 
bili oblečeni v modre, rdeče in bele 
obleke, je v eno urnem programu s 
plesom in pesmijo izpričalo svojo 
pripadnost zamislim in delu pred
sednika Tita ter prikazalo veselje 
in razigranost rodov, rojenih v svo
bodni Jugoslaviji. 

Ko je 4200 fantov in deklet v 
zadnjem delu prireditve zaplesalo 
Titovo kolo, da bi mu pokazali, da 
trdno vztrajamo na njegovi poti, se 
je iz rdečih zastav izvila zadnja 
nosilka štafete 14-letna učenka iz 
Kumrovca Marica Lojen in ko je 
tekla proti slavnostni tribuni, je ves 
stadion pel v en glas: »Druže Tito, 
mi ti se kunemo«! Maričine besede 
in čestitke pionirjev, mladine in vseh 
narodov in narodnosti Jugoslavije 

DOGOVORIMO SE 
5. STRAN: 

SKUPNA SEJA ZBOROV RADOVLJIŠKE 
OBČINSKE SKUPŠČINE 

Delegati vseh treh zborov radovljiške občinske skupščine se bodo 
sestali na skupnem zasedanju v sredo, 1. junija, ob 16. uri popoldne. Na 
5. strani objavljamo povzetke iz gradiva, ki bo obravnavano na seji. Še 
posebej opozarjamo na predložene odloke o pobratenju radovljiške 
občine z občinama Brus in Svilajnac in v nadaljevanju seje na poročila 
o delu državnih organov v minulem letu. Za občane radovljiške občine 
pa bodo nedvomno pomembne tudi odločitve delegatov občinske skup
ščine o nadomestitvi stanarine, nadalje o zazidalnem načrtu Bohinjska 
Bistrica, spremembi zazidalnega načrta pod Volčjim hribom v Radov
ljici in o urbanističnem redu za K oblo. 

pa je več kot 50.000 gledalcev 
pospremilo z burnim ploskanjem. 

Slavje in veselje ni ponehalo še 
dolgo potem, ko sta predsednik Tito 
in njegova žena zapustila ložo na 
stadionu J L A . Beograjske ulice in 
toplo majsko noč, je še dolgo napol
njevala pesem, mladostno razpolo
ženje in prazničnost. 

Dan poprej, 24. maja, pa je bila v 
poslopju zvezne skupščine v Beog
radu slavnostna seja C K Z K J , na 
kateri so predsedniku Z K J Josipu 
Brozu-Titu tretjič izročili red narod
nega heroja. Slavnostno sejo, posve
čeno voditelju naše revolucije, je 
začel Stane Dolanc, zatem pa se je v 
dvorani razlegla jugoslovanska 
himna. Vladimir Bakarič je v pre
prostem govoru orisal Titovo preho
jeno pot ne da bi, kot je dejal: »V 
tem slovesnem trenutku mogel 
zajeti vse, kar je Tito storil za nas.« 
Za njim je Tita nagovoril Kiro 
Gligorov, ki mu je izročil najvišje 
jugoslovansko priznanje. 

K o se je Tito zahvalil za 
priznanje, je dejal, da ga vse to, kar 
doživlja te dni, osrečuje, hkrati pa 
mu zaupanje do njega nalaga obvez
nost, da bo še naprej po svojih 
močeh delal za srečo jugoslovan
skega ljudstva. 

Predsedniku Ti tu so ob rojstnem 
dnevu čestitali tudi mnogi tuji 
državniki, Sovjetska zveza pa mu je 
ob visokem življenjskem jubileju 
podelila visoko državno odlikovanje 
red Oktobrske revolucije. 

Le dobro 
obveščeni delavci 
lahko odločajo 

Škofja Loka, 20. maja - Na seji predsedstva občinskega sindi
kalnega sveta so med drugim obravnavali naloge sindikata ob spreje
manju samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejav
nosti za obdobje 1976— 1980. Javne razprave o teh sporazumih se bodo 
v teh dneh začele, tako v krajevnih skupnostih kot v temeljnih organi
zacijah združenega dela. V teh razpravah bodo delovni ljudje in občani 
presodili in ocenili razvojne možnosti in potrebe posameznih samo
upravnih skupnosti in preverili, če so v skladu s plani razvoja TOZD, 
DO, občine in republike. Posebej, so naglasili na seji, pa je treba oceniti 
predlagana merila za solidarnostno uresničevanje enotnih programov 
v republiki in merila za izvajanje programov posameznih družbenih 
dejavnosti v občini. 

Delavci se bodo opredeljevali v javnih razpravah in na zborih de
lavcev o vseh sporazumih hkrati, ker bodo le tako lahko točno sezna
njeni s svojimi obveznostmi oziroma obveznostmi njihove TOZD do 
družbenih dejavnosti v naslednjih letih. Za to so še posebej zadolženi 
poslovodni organi. Strokovne službe SIS pa morajo za javne razprave 
pripraviti povzetke svojih planov, vendar takšne, da bodo v njih vidne 
vse predvidene obveznosti delavcev in občanov in kaj bodo za svoj 
prispevek za določeno SIS dobili. 

Javne razprave bodo v delovnih organizacijah pripravljale druž
benopolitične organizacije, sindikat pa je še posebej zadolžen za demo
kratičnost postopka in za to, da bodo lahko odločali vsi delavci. Zato se 
morajo pred organizacijo javnih razprav in zborov delovnih ljudi se
stati izvršni odbori sindikata in preveriti, če je za zbor resnično vse 
pripravljeno, gradivo pa naj se, preden gre na zbor, obravnava tudi 
po sindikalnih skupinah in sindikalni poverjeniki naj za zbor pripravijo 
poročila s sej sindikalnih skupin. V javni razpravi morajo sodelovati 
tudi delegati SIS. 

Le dobro pripravljane javne razprave in zbori delavcev, na katerih 
bodo delavci dobili odgovore na vsa vprašanja, so resnično javne raz
prave in ne le formalno potrjevanje predlaganih odločitev. Zato so se 
pri občinskem sindikatu tudi odločili, da se morajo osnovne organiza
cije na sprejem samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbe
nih dejavnosti še posebej pripraviti. L. Bogataj 

Kranj, 24. maja — Na osrednji občinski proslavi ob dnevu mladosti se je na 
Titovem trgu zbralo več tisoč mladih in drugih občanov. Slavnostni govornik 
je bil predsednik konference ZSMS Sava Edo Gruden. Na proslavi je 100 
mladih prostovoljcev partizanskih enot teritorialne obrambe dalo svečano 
zaobljubo. Po proslavi pa je bil nastop folklorne skupine osnovne šole 
Preddvor. (lb) - Foto: F. Perdan 

V. MEDNARODNI SEJEM OPREME IN SREDSTEV CIVILNE ZAŠČITE 
od 30. maja do 5. junija 
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Novo priznanje 
Jugoslaviji 

Dražji 
avtomobili 

»Neuradno« že veljajo nove 
cene domačih avtomobilov in 
znano je tudi, naj bi se podra
žili v poprečju za 9 odstotkov. 
Tovarne so sicer predlagale 
12-odstotno podražitev in to 
že pred nekaj meseci. Ker pa 
višje cene močno povečajo tudi 
vrednost dajatev oziroma 
davščin od avtomobilov, je 
predlog sprožil dolge postopke 
usklajevanja. Prav tu pa tiči
jo ugibanja za koliko bodo 
avtomobili v resnici dražji. 

Predpis namreč določa, da 
velja za osebne avtomobile, 
katerih tovarniška cena je 
nižja od 52 tisoč dinarjev, 
6-odstotni temeljni davek 
(zvezni prometni davek). K 
tem je treba prišteti še 8,5-od
stotni republiški in 3-odstotni 
občinski prometni davek. Pre
cej večji pa je davek na avto
mobile katerih cena preskoči 
davčno osnovo 52 tisoč dinar
jev. Za te avtomobile mora ku
pec odšteti 3120 din temeljne
ga davka in še 100-odstotkov 
na vrednost, ki preseže mejno 
davčno osnovo. 

Poprečna 9-odstotna podra
žitev avtomobilov pa bo po
vzročila, da bo večina avto
mobilov »preskočila« to mejno 
osnovo in se bo temeljni davek 
precej povečal in s tem bodo še 
enkrat poskočile cene avto
mobilov. Ker sporazum o 
novih davčnih stopnjah še ni 
dosežen, govori pa se, da ne 
bodo dosti višje, lahko o cenah 
še vedno ugibamo. Ob sedanji 
davčni stopnji naj bi stoenka 
veljala 78.729 dinarjev, lada 
87.822 dinarjev, 750 Luxe 
40.822. Če pa bodo uveljavlje
ne višje davčne osnove bodo 
avtomobili za dva do tri 
tisočake cenejši. 

Novi krediti 
Od 1. junija naprej bodo ob

čani v Ljubljanski banki 
lahko najemali posojila z eno 
ali dvoletnim odplačilnim ro
kom tudi za pokritje izdatkov 
za dopust in turistična poto
vanja, za nakup rabljenega 
avtomobila in za večje popra
vilo osebnega avtomobila. 

Pravilnik o posojilih določa 
možnost najetja enoletnega 
posojila za dopust do največ 
10.000 dinarjev. Občan mora 
vplačati najmanj tri enake 
mesečne vloge oziroma vezati 
depozit na najmanj tri mese
ce. Na privarčevano vlogo 
dobi 150 odstotkov posojila, 
oziroma 200 odstotkov posoji
la na znesek vezanega depozi
ta. Obresti za to posojilo so 
11- odstotne. 

Za nakup rabljenega oseb
nega avtomobila bo banka 
dajala največ 40.000 dinarjev 
posojila na dve leti z 12-od
stotnimi obrestmi. Kdor želi 
tako posojilo, mora namensko 
varčevati vsaj šest mesecev ali 
pa vezati depozit na enak čas. 
Posojilo znaša 100-odstotkov 
od privarčevanega zneska ali 
150 odstotkov od vrednosti 
vezanega depozita. Posojilo
jemalec ga dobi takoj po pre
teku vezave depozita ali mesec 
dni po vplačilu zadnje vloge. 
Kupec potrebuje tudi predra
čun prodajalca rabljenega 
avtomobila. 

Prav tako je banka priprav
ljena kreditirati eno leto z 
12- odstotnimi obrestmi vse 
tiste, ki so doživeli prometno 
nesrečo z večjo gmotno škodo 
ali morajo dati avto v general
no popravilo. Jemalec tega 
posojila mora za eno leto po
ložiti v banko 30-odstotni de
pozit, ki mu ga banka vrne čez 
eno leto. Obresti so 7,5-odstot
ne. 

Zlate medalje 
za oblikovanje 
Ob otvoritvi mednarodnega 

bienala industrijskega obliko
vanja BIO 7, ki so ga v sredo 
odprli na Gospodarskem raz
stavišču, sodeluje 355 razstav
ljavcev iz 13 držav. Najboljšim 
zamislim oziroma njihovim 
avtorjem so podelili 12 zlatih 
medalj. Med nagrajenci je 8 
Jugoslovanov. 

KAMNIK — Na Beštrovi hiši v Kovinarski ulici v Kamniku, kjer je leta 1911 
in 1912, ko je bil zaposlen v Titanu, stanoval Josip Broz-Tito, so v torek, 
24. maja, odkrili spominsko ploščo. Na prireditvi je bil slavnostni govornik 
sekretar komiteja občinske konference ZKS Kamnik Anton Fišer, ploščo pa 
je odkril predsednik delavskega sveta Titana Peter Peršin. V kulturnem pro
gramu so sodelovali kamniška godba na pihala, pevski zbor kamniške 
gimnazije in zbor Solidarnost iz Kamnika, (jk) — Foto: F. Perdan 

ŠKOFJA LOKA 
V petek, 20. maja, so se na skupni seji sestale skupščine občinske 

izobraževalne skupnosti, temeljne telesno kulturne skupnosti in občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. Skupaj so obravnavale priprave na javno raz
pravo o samoupravnih sporazumih o temeljih planov družbenih dejavnosti 
v škofjeloški občini in SR Sloveniji za obdobje 1976- 1980 oziroma kako so te 
priprave potekale, in pregledale, če je vse pripravljeno za javno razpravo. 
Javna razprava in izrekanje o sporazumih se je že začelo in to v delovnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih in bo trajalo do 31. maja. Hkrati poteka 
tudi razprava o~"predlogu splošne porabe v občini. Za javne razprave v delov
nih organizacijah so odgovorne družbenopolitične organizacije, v krajevnih 
skupnostih pa krajevne konference SZDL in sveti krajevnih skupnosti. 

L . B. 

T R Ž I Č 
V torek, 24. maja, je bila v Tržiču razširjena seja komiteja občinske 

konference Z K S , ki so se je razen članov komiteja udeležili tudi člani sveta 
Z K S iz Bombažne predilnice in tkalnice. Na seji so razpravljali o kadrovski 
problematiki v bombažni predilnici in tkalnici, še posebej pa o imenovanju 
direktorja. Udeleženci seje so opozorili, da kaže to vprašanje čim prej rešiti in 
se lotiti tudi razreševanja medsebojnih odnosov v kolektivu. Komunisti v 
delovni organizaciji in komite občinske konference Z K S imata pri tem pre
cejšnjo odgovornost. Na torkovi seji komiteja so imenovali delovno skupino, 
ki bo pripravila o tej problematiki potrebno gradivo, ki ga bo komite obrav
naval na prihodnji seji. Člani komiteja so v torek imenovali tudi odbor za 
ureditev poti, po kateri je predsednik Tito ilegalno prešel Karavanke. 

V sredo, 25. maja, je bila seja predsedstva občinskega sveta Zveze sindi
katov Tržič, na kari so razpravljali o pripravah na včerajšnji posvet o 
organizaciji javnih razprav o temeljih planov družbenih dejavnosti za sred
njeročno obdobje, splašni porabi in samoupravnih sporazumih o izgrajevanju 
železniških in letaliških objektov. Člani sindikalnega predsedstva so menili, 
da morajo biti javne razprave čim bolje pripravljene in problematika vse
stransko obrazložena. Predsedstvo je obravnavalo tudi probleme pri imeno
vanju individualnega poslovodnega organa v podjetju Oblačila — Novost. 
Člani so terjali čim prejšnjo rešitev tega problema. Na sredini seji so Edija 
Bedino, Ivanko Horžen in Andreja Štera imenovali v delovno skupino, ki bo 
spremljala uresničevanje zakona o združenem delu, Jožeta Zupančiča pa v 
enako komisijo pri občinski skupščini. Na seji so opozorili tudi na odgovor
nost delegatov pri uresničevanju nalog v delegatskem sistemu. 

Tekmovanje ekip 
prve medicinske pomoči 

Kranj — V nedeljo, 29. maja, ob 
8. uri se bo pričelo na stadionu Stan
ka Mlakarja v Kranju 7. občinsko 
tekmovanje ekip prve medicinske 
pomoči, na katerem bo sodelovalo 
okrog 100 ekip civilne zaščite, teri-

Besničani 
slavili 

Besnica — V počastitev meseca 
mladosti in jubilejev partije in Tita 
so pripravili v soboto, 21. maja, zve
čer besniški komunisti in mladina 
slovesnost, na kateri je govoril pred
sednik družbenopolitičnega zbora 
kranjske občinske skupščine Jože 
Valant. Na prireditvi so pet mla
dincev sprejeli v Zvezo komunistov. 
Po slovesnosti so mladi pripravili 
taborni ogenj in kulturni program, 
v katerem so sodelovali učenci 
osnovne šole iz Besnice in člani Pre
šernovega gledališča iz Kranja. 

-jk 

Bombažna 
predilnica 
in tkalnica 
zmagovalec 

Tržič — Pri osnovni šoli Kokr-
škega odreda v Križah je bilo v so
boto, 21. maja, občinsko tekmovanje 
ekip civilne zaščite iz tržiške občine. 
Tekmovanja se je udeležilo 28 ekip 
štaba za civilno zaščito, krajevnih 
skupnosti in delovnih organizacij. 
Zmagala je prva ekipa Bombažne 
predilnice in tkalnice. Druga je bila 
druga ekipa krajevne skupnosti 
Lese, tretja pa je bila ekipa občin
skega štaba za civilno zaščito. Naj
boljše tri ekipe so prejele pokale, vse 
sodelujoče ekipe pa diplome. Tek
movanje je bilo vzorno pripravljeno. 

... : - - . jk- ' 

torialne obrambe in Rdečega križa 
ter ekipe krajevnih skupnosti in 
organizacij združenega dela. Tekmo
valci bodo na stadionu med drugim 
prikazali svoje sposobnosti pri nuđe
nju oskrbe poškodovancem v prime
rih elementarnih nesreč ali vojne in 
tekmovali v triaži neodložljive prve 
pomoči in transporta. Kranjska 
tekmovanja ekip prve medicinske 
pomoči so vedno med najmnožič-
nejšimi v republiki. Leta 1975 je na 
primer sodelovalo kar 119 ekip. 
Razen tega pa so bili Kranjčani to 
leto tudi republiški prvaki, saj so 
njihovi predstavniki zasedli prvo, 
tretjo in osmo mesto. Dve najuspeš
nejši ekipi se bosta tudi letos udele
žili republiškega tekmovanja, ki bo 
11. junija v Celju. Nedeljskega zani
mivega tekmovanja se bodo med 
drugim udeležili predsednik kranj
ske občinske skupščine Tone Volčič, 
predstavniki republiških organov in 
štabov za civilno zaščito iz krajev
nih skupnosti in delovnih kolekti
vov, -jk 

Odkritje 
spomenika 

4. junija 
Lipnica — Družbenopolitične 

organizacije Upniške doline in 
radovljiške občine so se dogovo
rile, da bodo v osnovni šoli v Lip-
nici odkrili doprsni kip narodne
mu heroju Stanetu Žagarju v so
boto, 4. junija, ob 9. uri dopoldne. 

Slavnostni govornik bo Žagar
jev učenec profesor Ivan Križ-
nar. V kulturnem programu pa 
bodo nastopili moški pevski zbor 
Stane Žagar iz Krope, šolski 
pevski zbor, harmonikarji glas
bene šole Radovljica in recita-
torji iz Krope. Po odkritju spo
menika bo v šoli zborovanje pro
svetnih delavcev. Po zborovanju 
pa bodo udeleženci odšli v Draž-
goše. 

BEOGRAD - »Pravkar smo končali zelo koristne in prijateljske razgovore 
o ameriško-jugoslovanskih odnosih in izrazili smo občudovanje neodvisnosti, enot* 
nosti in ozemeljski nedotakljivosti Jugoslavije in njeni politiki, ki jo uresničuj« 
v gibanju neuvrščenih pod vodstvom predsednika Tita,« je izjavil med drugim ameri
ški podpredsednik Walter Mondale na novinarski konferenci, preden se je s sodelavci pO; 
slovil od predsednika Tita in naših najvišjih voditeljev ter odpotoval v London. Ameriški 
gost in naši voditelji so razen tega razpravljali o splošnem položaju v svetu, še posebno p«, 
v Afriki in na Bližnjem vzhodu, o odnosih med razvitimi državami in državami v razvoju, 
o pripravah na beograjsko konferenco o varnosti in sodelovanju ter o Mondalovih pogovorih 
na Dunaju. »Uspešno smo razreiili probleme pri dobavi reaktorja za jedrsko elek* 
trarno v Krškem in sklenili, da se bodo začeli načrti uresničevati,« je dejal pod
predsednik ZDA VValter Mondale. Predsednik Tito je potrdil Mondalovim besedam in še 
posebej opozoril na poslanico ameriškega voditelja Carterja, ki mu jo je izročil Mondale. 
Povabilo za obisk ZDA je prejel tudi Edvard Kardelj. Sestal naj bi se s predsednikom Car
terjem in drugimi člani ameriške vlade. Naš predsednik je še posebej opozoril na krizni 
žarišča, ki se lahko razširijo, če se bodo vmešale tudi sile od zunaj. »Posebno veliko nam je 
do tega, da se ne zaostrujejo spori med neuvrščenimi državami,« pravi predsednik 
Tito. »Na jugu Afrike, okrog Zaira, Namibije, Mozambika, so se začeli vojaški spo
padi, ki se utegnejo razširiti. Zaskrbljeni smo zaradi kampanje, ki jo vodijo zunaj 
v zvezi z vprašanjem človekovih pravic.« Predsednik Tito je izrazili pesimizem glede 
mirne rešitve spora med Izraelci in Arabci, obenem pa pohvalil dosedanje gospodarsko 
sodelovanje med državama. 

Veliko pozornost svetovne javnosti povzroča tudi napovedani obisk zahodnonemškega 
kanclerja Schmidta v Jugoslaviji. Zahodnonemški voditelj nas bo obiskal konec meseca 
Schmidt in predsednik Tito se bosta pogovarjala o odnosih med državama, o pripravah nt 
konferenco o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki se bo čez tri tedne začela v Beogradu, 
in o sodelovanju Jugoslavije z Evropsko gospodarsko skupnostjo, kjer igra ZRN pomembno 
vlogo. Na obisk k nam pa je na povabilo zveznega sekretarja za zunanje zadeve Miloša 
Minila prispel tudi zunanji minister Mongolske ljudske republike Mangalin Dugersuren. 

SPREMEMBE V MOSKVI 
MOSKVA — Zadnja seja plenuma CK Komunistične partije Sovjetske zveze ni zani

miva le zaradi tega, ker so partijski voditelji sprejeli načrt nove ustave in predlog nove 
himne Sovjetske zveze, temveč predvsem zaradi odstranitve predsednika prezidija vrhov
nega sovjeta Nikolaja Podgornega iz politbiroja partije. Zakaj se je KP SZ odločila za ta 
korak, lahko le ugibamo: ali zaradi starosti in upokojitve prekaljenega politika in dvakrat
nega heroja Sovjetske zveze, ali pa zaradi nesoglasij pri snovanju nove ustave, prve po sta-
linskem obdobju. Malo čudno se vseeno zdi, da so dolžnosti člana politbiroja razrešili oseb
nost, kateremu so leta 1974 v rojstni Karlovki postavili spomenik, ga dvakrat odlikovali 
z redom narodnega heroja in ga poslali pred mesecem na pomembno politično pot v Afriko. 
Kljub temu pa je bilo nenavadno, da se je zadnje čase Brežnjev vedno pogostje pojavljal 
v vlogi državnega in partijskega voditelja in da je on in ne Podgorni kot voditelj države 
podpisal helsinško zaključno deklaracijo. Čeprav podrobnosti nove sovjetske ustave še niso 
znane, utegne le-ta združiti dolžnost partijskega in državnega voditelja v eni osebi. Na sej) 
politbiroja so zaradi nove dolžnosti v SEV razrešili Konstantina Katufleva in na njegovo 
mesto imenovali Konstantina Rusakova. 

Razen tega se je v Moskvi tudi začelo prvo zasedanje zunanjih ministrov držav var
šavskega sporazuma. Posvetovalni organ zunanjih ministrov je bil oblikovan na zadnjem 
srečanju voditeljev vzhodnoevropskih držav v Bukarešti. Voditelji diplomacij se v Moskvi 
pogovarjajo o enotnem nastopu na bližnji beograjski konferenci. 

Preganjani, 
ker so povedali resnico 

CELOVEC - Štirje slovenski mladinci iz Sel na Koroškem Florijan Jug, 
Marjan Olip, Nante Olip in Peter OHp, potomci Selanov, ki so jih nacisti leta 1943 
obglavili na Dunaju, in nasledniki 70 žrtev, kolikor jih je v Selah terjala borba proti 
fašizmu in nacizmu ter boj za neodvisno, demokratično in svobodno Avstrijo, bi 
morali v torek, 24. maja, sesti na zatožno klop. Celovški državni tožilec dr. Stoiser 
jih je obdolžil kriminalnega dejanja, ker so 14. novembra lani, na dan propadlega 
avstrijskega preštevanja manjšine, javno povedali, kako nesmiselno in protimanj-
š insko usmerjeno je štetje po receptu Heimatdiensta, pred katerim so popustile 
vladajoče avstrijske stranke. Selani so povedali resnico, da so njim in njihovim 
rojakom oblasti zapisale smrtno obsodbo, h kateri je preštevanje eden odločilnih 
korakov. Obenem s Selani je državni tožilec odločil postaviti pred sodišče še 21 
drugih mladih koroških Slovencev, ki so prav tako kot selski fantje opozarjali na 
zakulisno igro nasprotnikov Slovencev in svoje sodeželane, sodržavljane in 
svetovno javnost seznanjali, da so besed vladnih predstavnikov, kako brezhibno je 
v Avstriji urejeno manjšinsko vprašanje, le pesek v oči. Ob tem pa kaže opozoriti na 
»slučajnost«, da je hkrati z napovedjo procesov proti slovenskim mladeničem 
eksplodirala mina na železniški progi pri Celovcu. Enaka »slučajnost« se je pred 
tem zgodila ob 14. novembru, dnevu preštevanja. Vse skupaj potrjuje, da skušata 
uradna Koroška in Avstrija ustrahovati slovensko narodnostno skupnosti in 
izsiliti pristanek vodstva manjšine za sodelovanje v sosvetih, kar bi pomenilo 
kapitulacijo in priznanje julijske zakonodaje, obenem pa bi bili koroški Slovenci in 
njihovi organizaciji razdvojeni! Obilo namigovanj, in obtožb na Narodni svet in 
Zveza slovenskih organizacij nista resnična predstavnika Slovencev, da so protesti 
proti kršenju državne pogodbe kriminalna dejanja, da mine postavljajo Slovenci ali 
celo njihovi zagovorniki, da mlademu slovenskemu življu ni mar za prihodnost, da 
koroški Slovenci ne ljubijo domovine, smo slišali v zadnjem poldrugem letu ali po 
letu 1972, ko so padli prvi dvojezični napisi. 

Koroški Slovenci imajo odgovore za te obtožbe. To so demonstracije in pohodi, 
ki se jih udeležuje na tisoče ljudi iz Roža, Podjune, Zilje in iz drugih krajev Avstrije, 
kjer solidariziraju s Slovenci. To je uspel bojkot preštevanja, saj so na primer na 
Dunaju našteli več Slovencev kot na Koroškem. Odogovori koroških Slovencev so 
izredno obiskani zbori, ki jih pripravljata osrednji organizaciji, in končno tudi 
glasovi podpore Slovencem, ki prihajajo od vsepovsod. O tem utegnejo kmalu 
spregovoriti tudi v organih Organizacije združenih narodov. 

»Manjšinska politika ne sme biti za nikogar orodje ustvarjanja politične kari
ere,« sta pred nedavnim v Borovljah povedala dr. Franci Zwitter in dr. Matevž 
Grilc. Wilibald Pahr, nedavni vodja zvezne komisije za ugotavljanja položaja 
manjšin, je dolgo zagovarjal enakopravne pogovore med vlado in manjšino ter 
odklanjal preštevanje in na sestanku v Vidmu voditeljema obeh organizacij celo 
svetoval bojkot. V primeru uspeha bi vlada laže stopila na prste nemškonaciona-
Matičnim silam, vel ikonemštvu in koroškemu Heimatdienstu. Ko pa je postal 
zunanji minister, je ubral drugačno, protimanjšinsko pot. Ugotovitev Zwittra in 
Grilca torej ni neosnovana. »Vodilni možje države in dežele bi morali priti na naše 
zbore. Videli bi, kako demokratično volimo in zagovarjamo osrednji organizaciji, 
spoznali bi, da nismo iredentisti, ki smo odpovedali zvestobo domovini, in začudili 
bi se, koliko mladih je med nami, ki so spoznali, da moramo v našem boju uspeti. 
Slovenski narod je dozorel. Smo za pogovore u urejevanju našega položaja, 
prepričani pa smo, da dela boj upornike močne in sposobne in da v takem boju 
postaja mali narod velik . . . « , poudarjata voditelja osrednjih slovenskih organiza
cij. 

Koroško tožilstvo je proces proti štirim Selanom in 21 drugim mladincem prelo
žilo. Obramba je uspela uveljaviti dvom o nepristranosti sodišča. Obtožba, ki bo 
zanesljivo Se mesece in mesece kot Damoklejev meč visela nad Slovenci, pa bo 
ostala... -x j Košnjek 

J 

Razpisna komisija 

TRIGLAV KONFEKCIJE 
KRANJ 

razpisuje 
prosto vodilno delovno mesto 

vodje splošne službe 

Poleg splošnih pogojev se za navedeno delovno mesto zahteva še-
- visoka strokovna izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj, 
- višja strokovna izobrazba, 5 let delovnih izkušenj, 
- splošna družbena razgledanost in sposobnost dela z ljudmi, 
- družbeno politična aktivnost in moralna neoporečnost. 

Pismene prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati pošljejo na 
naslov Triglav konfekcija, Kranj z oznako »za razpisno 
komisijo«. 
Prijave sprejemajo 15 dni po objavi razpisa. 

—— 



Referendum v Retečah 
Samoprispevek za asfaltiranje in vzdrževanje 
cest, javno razsvetljavo, ureditev kulturnega 

doma in telefon 
Reteče — Prebivalci krajevne 

skupnosti Reteče pri Škofji Loki so 
v zadnjih nekaj letih že veliko na
redili za prijetnejšo podobo kraja, za 
lepše poti in boljšo komunalno ure
ditev. S pomočjo samoprispevka, ki 
So ga izglasovali leta 1971, so asfalti
rali cesto do Godešiča, začeli obnav
ljati kulturni dom in urejati javno 
razsvetljavo. Lani so uredili tudi 
kanalizacijo in za to porabili več kot 
milijon dinarjev. Opravili so tudi 
Vrsto manjših del. 

Ker pa z opravljenim še niso nare
dili vsega, kar menijo, da je 
Potrebno, so se odločili organizirati 
lov referendum za uvedbo krajev
nega samoprispevka. Načrt del 
obsega pet zaokroženih dejavnosti 
v skupni vrednosti 2 milijona 100 ti
soč dinarjev. S samoprispevkom naj 
bi zbrali 1 milijon 264 tisoč dinarjev, 
400 tisoč dinarjev bi prispevala kra
jevna skupnost iz lastnih virov, 
pstalih 440 tisoč dinarjev pa bi dobili 
lz drugih virov. 

ASFALTIRANJE KRAJEVNIH 
POTI 

Največ denarja nameravajo po
rabiti za asfaltiranje vaških poti. 
Asfaltno prevleko naj bi dobile 
ceste: od železniške postaje mimo 
tovarne Iskra proti Zgornji Senici 
v dolžini 1200 metrov, od križišča pri 
Podvozu proti Dacarju v dolžini 175 
metrov, od Liparja proti novemu na
selju v dolžini 75 metrov in od Igli
čarja proti Martinu v dolžini 250 
metrov. Stroški asfaltiranja naj bi 
Predvidoma znašali 980.000 dinarjev, 
ĵ ekaj cest bi asfaltirali prihodnje 
l e to, ostale pa v letu 1979. 

VZDRŽEVANJE CEST 
Ostale vaške poti, ki niso zajete 

v Program asfaltiranja, pa bodo v 
Prihodnjih letih urejali, da bodo pri
merne za vožnjo in hojo. Vsako leto 
Jm nameravajo vsaj enkrat posuti 
s peskom. Skupna dolžina vseh teh 
Poti znaša 1580 metrov, stroški 
vzdrževalnih del pa so predvideni 
v višini 200.000 dinarjev. Ker so po
nekod načete tudi že obstoječe as
faltne ceste, jih bo treba popravljati. 
Za popravilo teh cest pa nameravajo 
v prihodnjih letih vložiti 100.000 di
narjev. 

JAVNA RAZSVETLJAVA 
Čeprav so javno razsvetljavo 

začeli urejati že pred leti, krajani 
niso zadovoljni. Tako Reteče kot 
Gorenja vas sta zelo slabo osvetlje
ni. Izjema so le glavne vaške poti. 
Zato nameravajo namestiti svetilke 
na vseh važnejših poteh, urediti 
centralno prižigališče in kupiti pre
klopno uro. Za ureditev javne raz
svetljave bi po predračunu potrebo
vali 270.000 din. 

UREDITEV KULTURNEGA 
DOMA 

Kulturni dom so začeli urejati že 
s pomočjo denarja prejšnjega samo
prispevka. Sedaj imajo v načrtu po
ložiti nov pod v dvorani, dograditev 
in opremo prostorov za odrom. Vsa 
ta dela bi veljala 250.000 dinarjev. 

TELEFON 
Po informacijah P T T Kranj je za 

območje krajevne skupnosti Reteče 

v letu 1982 predvidena napeljava 
glavnega telefonskega voda do kul
turnega doma v Retečah in posta
vitev telefonske centrale. Krajevna 
skupnost predlaga, da bi telefonskim 
naročnikom, ki bodo poslali prijave 
za telefonski priključek na P T T 
Kranj do 31. 12. 1978, z določenim 
zneskom zmanjšali stroške nape
ljave. V ta namen bodo namenili 
200.000 din. Postavili pa bodo tudi 
javno telefonsko govorilnico, ki naj 
bi veljala 100.000 din. 

Občani K S Reteče se bodo 
odločali o samoprispevku na refe
rendumu v nedeljo, 29. maja. Volišče 
bo v kulturnem domu v Retečah. Če 
se bodo krajani odločili za uvedbo 
krajevnega samoprispevka, v kar 
najbrž ni treba dvomiti, bodo redno 
zaposleni delavci plačevali 1,5 od
stotka od neto OD, obrtniki 2 od
stotka od davčne osnove, kmetje 15 
odstotkov od katastrskega dohodka 
in upokojenci 1,5 odstotka od pokoj
nine. Samoprispevek bodo plačevali 
4 leta. L. Bogataj 

Gostje iz Prijepolja v Tržiču 
Na pogovoru v Peku in na tržiški občinski skup
ščini poudarili zasluge Peka pri izgrajevanju to
varne obutve Limka v Prijepolju in se zavzeli za 

sodelovanje prijepoljske in tržiške občine 
sednik občinske skupščine, sekretar 
komiteja ZK, direktor tovarne obut
ve Limka Prijepolje in Limkin pred
stavnik v Zagrebu. Dva cilja je imel 

Tržič — Tovarno obutve Peko 
Tržič in tržiško občinsko skupščino 
je v v torek, 24. maja, obiskala dele
gacija občinske skupščine Prijepolje 
ob reki Lim, ki so jo sestavljali pred-

K M E T I J S K O ŽIVILSKI K O M B I N A T K R A N J 
v Kranju, Cesta JLA 2 — z n.sol.o. 
objavlja 
po sklepih samoupravnih organov naslednja 
prosta delovna mesta: 

za TOZD TOVARNA OLJA »OLJARICA« 
BRITOF 

1. laboranta — ponovna objava 
za TOZD KMETIJSTVO KRANJ 

2. skupinovodja v živinoreji 
na delovišču Žabnica 

3. samostojnega prodajalca 
v OE Vrtnarija, na Planini, s krajšim delovnim 
časom 3 ure dnevno 

za TOZD KOMERCIALNI SERVIS KRANJ 

4. prodajalke živil 
5. skladiščnega delavca 

gradbenega materiala 
v skladišču Hrastje 

za TOZD KOOPERACIJA RADOVLJICA 

6. krmilca 
na delovišču Poljče 

Poleg z zakonom določenih pogojev za delo se zahtevajo nasled
nji posebni pogoji: 
pod 1.: kemijski tehnik z najmanj 1 letnimi delovnimi izkušnjami na 

enakem delu, natančnost pri delu, dvoizmensko delo; 
pod 2.: kmetijski ali veterinarski tehnik z najmanj 1 letnimi delov

nimi izkušnjami na enakem ali podobnem delu, smisel za 
vodenje del, red in čistočo. Stanovanje je zagotovljeno; 

pod 3.: K V parkovni vrtnar-cvetličar z najmanj 3 letnimi delovnimi 
izkušnjami na enakem ali podobnem delu. Delo se opravlja v 
popoldanskem času od 16. do 19. ure; 

pod 4.: K V prodajalec živilske stroke ali P K prodajalec z najmanj 
6 mesečnimi delovnimi izkušnjami na enakem ali podobnem 
delu, smisel za komunciranje, sposobnost presojanja lastnih 
odločitev, zdravstvena sposobnost za delo z živili; 

Pod 5.: P K ali N K delavec, discipliniranost in vztrajnost pri delu; 
Pod 8.: K V živinorejec ali P K krmilec z najmanj 6 mesečnimi oziroma 

1 letnimi delovnimi izkušnjami na enakem ali podobnem delu, 
veselje do dela z govejo živino in pravilen odnos do živali. 

Na vseh delovnih mestih je uvedeno poskusno delo od 1 do 3 mesecev. 
Nastop dela je mogoč takoj ali po dogovoru. 
Pismene prošnje z dokazili o strokovnosti in opisom 
dosedanjega dela sprejema splošno kadrovski sektor KŽK 
Kranj, v Kranju, Cesta JLA 2, v 15 dneh od objave. 

prijepoljski obisk v Tržiču: njegova 
delegacija se je zahvalila Peku za 
pomoč pri izgrajevanju Limke, ki je 
drugi največji delovni kolektiv v ob
čini s 46.000 prebivalci, od katerih 
jih je le 8500 zaposlenih v gospodar
stvu, obenem pa so predstavniki Pri
jepolja Tržičanom predlagali razšir-
ritev sodelovanja na raven občin in 
predstavnike tržiške občine povabili 
v Prijepolje. Občini imata veliko 
skupnega. Razen Limke so v Prije
polju, ki leži na meji med Srbijo, Čr
no goro in Bosno in Hercegovino, še 
tekstilna tovarna s konfekcijo, lesna 
industrija, tovarna lepil in obrat to
varne avtomobilov iz Priboja. Pre
vladuje kmetijstvo, ki pa zaradi ne
ugodne naravne lege občine in pogo
jev tudi ni razvito. Sorodno gospo
darsko sestavo oziroma industrijske 
panoge srečamo tudi v Tržiču. Ker 
Želijo Prijepoljčani hitrejši indu
strijski razvoj, so njegovi predstav
niki ocenili, da bi jim izkušnje Trži-
čanov veliko koristile. 

Sodelovanje med Pekom in Lim-
ko, ki slavi letos 15. obletnico obsto
ja, traja že 14 let. Še posebno se je 
razvilo pred petimi leti, ko sta Peko 
in Limka skupno zgradila obrat tek
stilne obutve s poliuretanskimi pod
plati v Prijepolju. Peko skrbi za 
prodajo teh izdelkov, razen tega pa 
za Limko nabavlja reprodukcijski 
material in oblikuje kolekcije. Pa 
tudi 60 odstotkov drugih čevljarskih 
izdelkov Limke odkupi Peko in jih 
prodaja v svojih poslovalnicah. Lim
ka je kupec vzporednih Pekovih pro
izvodov, le-ta pa Limkine izdelke 
predstavlja v izvozu. 

Prav tako kaže ob sodelovanju 
med Pekom in Limko omeniti, da se 
je v Peku in kranjski čevljarski šoli 
usposobilo precej delavcev iz Prije
polja,med njimi celoten razred preši-
valk. J . Košnjek 

S 

Praznovanje 
v Centralu 

Jezersko — V ponedeljek, 23. 
maja, je bilo v hotelu Kazina na 
Jezerskem slavnostno zasedanje 
zbora delovne organizacije Cen
tral Kranj, ki letos praznuje 
25. obletnico obstoja. Ob tej 
priliki so proslavili jubileje parti
je in Tita in podelili priznanja 
članom kolektiva z deset in 
večletnim delom v podjetju. 
Mladi pa so tekmovali v kvizu o 
poznavanju obletnice. 

INDUSTRIJA OBUTVE 
NOVO MESTO 
Novo mesto, n. sol. o. 
TOZD BOR D O L E N J S K E TOPLICE 
objavlja prosto delovno mesto 

vzdrževalca čevljarskih strojev 
Kandidat za zasedbo prostega delovnega mesta mora poleg splošnih 
izpolnjevati še posebne pogoje, in sicer: 
— da je po poklicu ključavničar ali mehanik 
— da ima vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delov

nem mestu. 

Prijave in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 15 
dneh po objavi na naslov: 
INDUSTRIJA OBUTVE NOVO MESTO, Novo mesto, kadrov-
sko-splošni sektor, 68000 Novo mesto, Cesta komandanta Sta
neta 38. 

Razpisna komisija 
Zavoda za požarno, reševalno 
in tehnično službo — Kranj 
Oldhamska c. 4 

razpisuje delovno mesto 
D I R E K T O R J A 

POGOJI: 
— da je državljan S F R J in izpolnjuje splošne pogoje, določene 

z zakoni, samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, 
— da ims visoko ali višjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri, 
— da ima 5 oziroma 8 let delovnih izkušenj, 
— da je moralno in politično neoporečen. 

Kandidati morajo k prijavi predložiti dokumentacijo o za
htevanih pogojih razpisa ter potrdilo o nekaznovanju ozi
roma da niso v kazenskem postopku v roku 15 dni od dne
va objave razpisa na naslov: Zavod za požarno> reševalno 
in tehnično službo Kranj, Oldhamska c. 4 z oznako »Raz
pis«. 

ŽELEZARSKI IZOBREŽVALNI 
CENTER IN ŽELEZARNA 
JESENICE, 
JESENICE NA GORENJSKEM 

R A Z P I S U J E T A 
sprejem učencev 

v šolskemletu 1977/78 

a) ŠOLA ZA METALURŠKE DELAVCE 
Vpisali bomo učence za učenje naslednjih metalurških po
klicev: 
— talilec, 
— valjavec, 
— žičarin 
— hladno valjavec 
Šolanje traja dve leti. Vpisali se bodo lahko učenci, ki so 
uspešno končali šest razredov osnovne šole in zaključili 
obveznost osnovnega šolanja. 

b) POKLICNA KOVINARSKA, METALURŠKA 
IN ELEKTRO ŠOLA 
Vpisovali bomo učence za učenje poklicev: 
— strojni mehanik (strojni ključavničar), 
— ključavničar varilec, 
— orodni ključavničar, 
— strugar, 
— vodovodni instalater in 
— obratni elektrikar. 
Šolanje traja tri leta. Vpišejo se lahko učenci, ki so uspešno 
končali osnovno šolo in tisti, ki imajo negativno oceno iz 
tujega jezika. 

c) TEHNIŠKA METALURŠKA IN STROJNA ŠOLA 
Vpisali bomo: 
— 30 učencev v metalurški oddelek in 
— 30 učencev v strojni oddelek 

Vpišejo se lahko učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo 
ter preizkus znanja iz slovenskega jezika in matematike. 
Učenci z odličnim in prav dobrim uspehom so oproščeni 
opravljanja preizkusa znanja. Pismeni preizkus znanja bo 
27.6.1977 ob 9. uri. 

Vpisna pogoja za vse šole sta še: da je učenec telesno in duševno 
zdrav in starost največ 18 let. 

UGODNOSTI ŠOLANJA SO: 
Učenci imajo možnost, da se prijavijo za štipendijo, ki jih razpisuje 
Železarna Jesenice. Železarna Jesenice regresira oskrbnino v domu 
učencev ŽIC svojim štipendistom iz oddaljenih krajev. Učenci šol pod 
a in b dobijo regresirano malico in v času šolanja dve oziroma tri 
delovne obleke. 
Učenci vseh šol so zdravstveno in nezgodno zavarovani. 

PRIJAVA ZA SPREJEM: 
Za sprejem priložite: 
— izpolnjeno prijavo (obr. 1,20, Drž. zal. Slov.), v kateri naj bo nave

den poklic, za katerega se želite usposobiti. 
— kolek za 2.— 
— spričevalo o končani osnovni šoli 
— rojstni list in 
— zdravniško potrdilo. 

Prijave pošljite do 25. 6.1977 na naslov: ŽELEZARSKI IZOBRA
ŽEVALNI CENTER JESENICE, 64270 JESENICE. 
Priče tek pouka v vseh šolah bo 1.9 1977 ob 8. uri. 



Za doseganje skupnih ciljev 
Trgovsko podjetje Murka Lesce skupaj z nekate
rimi proizvajalnimi organizacijami v Sloveniji 

pripravlja ustanovitev poslovne skupnosti 

Struktura prodajnih 
površin v isoilcupovoL 

c e n i m 

Zamisel o ustanovitvi poslovne 
skupnosti Trgovskega podjetja 
Murka Lesce je stara pravzaprav že 
dobro leto. Porodila in izoblikovala 
se je ob lanskih razpravah o osnutku 
o združenem delu. Člani kolektiva so 
razmišljali o različnih oblikah pove
zovanja. Potem pa so po temeljitih 
študijah o razvoju in položaju 
trgovine na Gorenjskem, o kupni 
moči in potrebah v prihodnjem 
obdobju in o razvoju ter usmeritvi 
lastnega podjetja v prihodnje nave
zali pogovore z nekaterimi sloven
skimi proizvajalci blaga in izdelkov, 
ki so Murkini stalni dobavitelji. 
Tako je nastala zamisel o ustano

vitvi poslovne skupnosti, ki pomeni 
zazdaj na področju povezovanja in 
združevanja združenega dela svoje
vrstno novost. Sredi minulega mese
ca se je že sestal iniciativni odbor s 
predstavniki dobaviteljev oziroma 
proizvodnih organizacij, kjer so 
potrdili upravičenost tovrstne akci
je, ki naj bi se sklenila predvidoma 
septembra s podpisom samouprav
nega sporazuma. 

Uresničuje se tako skupna želja 
kolektiva Murke in proizvajalnih 
organizacij združenega dela v Slo
veniji oziroma dobaviteljev Murke. 
Omenimo nekatere. To so Almira 
Radovljica, Tekstil Ljubljana, Pol
zela iz Polzele, Svilanit Kamnik, 
proizvajalci pohištva in tehničnega 
blaga kot so Meblo Nova Gorica, 
Marles Maribor, Brest Cerknica, 
L T H Škofja Loka in Cementarna 
Trbovlje. 

Povezava v poslovni skupnosti 
ima več ciljev. Gre za urejanje druž
benoekonomskih odnosov med člani 
skupnosti, za razširitev materialnih 
zmogljivosti, za skupno načrtovanje 
proizvodnje in prodaje in seveda za 
posodabljanje in razširjanje pro
dajnih zmogljivosti v zgornjem delu 
Gorenjske. Študije so namreč poka
zale, da je na tem področju na 
Gorenjskem še precejšen primanj
kljaj. Z ustanovitvijo poslovne skup
nosti pa bo moč uresničiti enega naj
večjih Murkinih razvojnih projektov 
za zdaj — velikega nakupovalnega 
centra v Lescah, v katerem bi bila 
združena prodaja pohištva, tehnič
nega blaga, tekstila, prehrambenih 
izdelkov, drugega blaga, vključno z 
gostinskimi uslugami. Za začetno 
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NA D E L O V N E M M E S T U 
Prihajal je iz Psihiatrične bolnice v 

Begunjah, v družbi svojih pacientov, 
spremljajoč pod roko mladega fanta. 
Mirno in prijateljsko kramljajoč so se 
napotili proti parku, v senco, umikajoč 
se toplemu pomladnemu soncu. Srečo, 
strežnik v bel j i halji, bolniki v značil
nih bolniških haljah, so se pomenko
vali, tiho govorili o vsakdanjih stvareh. 
Ni jih bilo moč čuti, neopazno so se 
umaknili v senco in hlad in posedli po 
klopeh. 

»Med drugimi deli se moramo kar 
največ ukvarjati predvsem z bolniki, s 

Jtacienti, tako, da se z njimi Dogovar
amo, hodimo na sprehode,« pravi 23-

letni bolnilki strežnik Srečo Ussaj iz 
psihiatrične bolnice v Begunjah. 
»Ukvarjamo se z vsemi bolniki, z manj 
in bolj duševno bolnimi. Pravilo in navo
dilo poklica je, da je treba zdraviti 
predvsem tako, da se čimbolje počutijo, 
da čutijo, da se nekdo zanje zavzema, 
da zanje hoče skrbeti, da jim je prija
telj. Vedno ravnamo tako in z dobro 
besedo se največ doseže.« 

Srečo je doma iz Ljubnega, od koder 
se vozi na delo v Begunje. Ko je prišel 
od vojakov, se je zaposlil in je tako v 
bolnici že dve leti. Mu je žal? 

»Sploh ne. Ko bi se moral se enkrat 
odločati , bi prav gotovo spet priiel 
sem. Pri vojakih sem delal v ambulanti, 
precej sem se naučil, opravil tečaj in 
zdaj bi se se izpopolnjeval. Delo me 
veseli, naporno je kot vsako, a če ti je v 
zadovoljstvo, pozabiš na senčne stra
ni« 

Srečo dela tudi pri delitvi hrane, 
pomaga pri zdravilih, skrbi za red in 
mir na hodnikih in na oddelkih in 
nasploh opravlja vsa tista dela, ki jih 
mora postoriti bolniški strežnik. Dela v 
»turnusu«, tudi ponoči. In zasluži? 

»Zaslužek ni slab in tudi ne preveč 
dober. Zaslužim mesečno okoli 3.300 di
narjev, nekaj več, če delam ponoči. 
Zadovoljen sem, ker se v bolnici dobro 
razumemo, nikoli na delovnem mestu 
ne prihaja do večjih problemov ali celo 
sporov. Poleg tega, da rad delam z 
bolniki je tudi vsesplošno počutje nekaj 
vredno, zato se nad osebnim dohodkom 
ne morem pritoževati.« 

V Psihiatrični bolnici v Begunjah je 
zaposlenih več moških strežnikov, po
trebovali pa bi jih se več. Nekakšni 
predsodki nad vsem, kar je v tesni zvezi 
s psihiatrijo, še posebno pa ob delu 
strežnikov, ki po zgrešeni tradicionalni 
miselnosti morajo kaj ves kako ravnati 
s pacienti, so prisotni tudi v mojih 
neizrečenih vprašanjih in pomislekih. 
Srečo jih kot že zelo izkušen strežnik, 
le bolj pa kot očitno dober poznavalec 
ljudi, zasluti, zato se zasmeji: 

»Veste, zelo dobro je delati z njimi. 
Ne rečem, da ni včasih bolezen tako 
huda, da se z lepo besedo ne da ničesar 
doseči in da moramo poseči po pomir
jevalih, a skoraj vedno zaleže pomir
jajoča beseda. Ogromne uspehe dose
žemo s sprehodi, z razgovori in prav to 
je najbolj učinkovito zdravilo tudi pri 
bolnikih s težjimi boleznimi. Seveda pa 
je delo tudi odgovorno, tu, zdaj, so težji 
bolniki. Pogovarjam se z njimi, pazim, 
da so mirni.« 

Vrnil se je mednje, da bi Ae uro do 
kosila preživeli na svežem zraku, v 
zatišju dreves in hladne sence, v katero 
so se vztrajno vtihotapljali topli sončni 
ž a r k i . . . 

D. Sedej 

BOLNIŠKI STREŽNIK 
SREČO USSAJ 

razpravo o tem so že izdelali študije 
in j ih opremili tudi z grafikoni. 

Kot rečeno, naj bi prišlo do 
podpisa samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi poslovne skupnosti 
septembra letos. Tako so se namreč 
dogovorili prejšnji mesec. Do konca 
tega meseca bodo namreč izdelali 
osnutke skupnega razvojnega pro
grama in samoupravnega sporazu
ma. Prav tako pa bodo izdelali tudi 
proizvodno prodajni plan za prihod
nje leto. T i osnutki pa bodo v javni 
razpravi v vseh omenjenih kolek
tivih do julija. A. Zalar 

Gozdovi 
so učilnice 
v naravi 

Bled, Kranj — Skrb za gozdove 
in seznanjanje ljudi z vsestransko 
koristnostjo tega naravnega boga
stva je cilj Tedna gozdov, ki ga letos 
pod pokroviteljstvom republiške 
konference SZDL v Sloveniji organi
ziramo že petič. Organizatorji po
udarjajo, da se naša pozornost do 
gozdov ne sme strniti le v Tednu 
gozdov, ki bo konec maja uradno 
končan, temveč mora postati vsa
kodnevna skrb sedanjosti in prihod
nosti. Gozdovi so pomembna učilni
ca v naravi za slehernega in ne le za 
gozdarje. Trditev je letos še po
membnejša zaradi tega, ker smo leto 
1977 proglasili za leto varstva nara
ve, kjer pa prav gozdovi veliko od
tehtajo. 

Gozdni gospodarstvi Bled in 
Kranj sta na Gorenjskem organiza
torja gozdnega tedna. Tako kot pre
tekla štiri leta tudi letos pripravlja
ta za mladino pod vodstvom gozdar
jev in drugih poznavalcev narave 
strokovne pohode skozi gozdove. 
Predvsem šolska mladina se je spo
mladi vključevala v pogozdovalne 
akcije in spoznala še druge oblike 
negovanja gozdov. Organizatorji 
takšnih srečanj so in bodo gozdarske 
temeljne organizacije združenega 
dela in Društva inženirjev in tehni
kov gozdarstva. Zanimiv je predlog 
Gozdnega gospodarstva Kranj, da bi 
v vsaki občini pripravili po eno gozd
no učno pot in pripravljenost goz
darskega delovnega kolektiva odsto
piti šolam površine, na katerih bi šo
larji ob pomoči strokovnjakov vzgo
j i l i in negovali gozd. 

Gozdnogospodarski območji Bled 
in Kranj sta pripravili v soboto, 
21. maja, in v nedeljo, 22. maja, po
membni gozdarski manifestaciji. 
Blejski gozdarji so v gozdovih radov
ljiške občine otvorili gozdarsko učno 
pot, ki je med najbolje urejenimi pri 
nas. Kranjčani pa so bili pokrovitelji 
razstave »Gozd — moj prijatelj«, ki 
so jo odprli v nedeljo v Gorenji vasi 
in jo je pripravil Fotoklub Gorenja 
vas in njegov mentor Vlastja Simon-
čič. J . Košnjek 

Ambulantni 
prostori 

Psihatrične 
bolnice 

Begunje — V sredo, 25. maja, so 
po kratkem kulturnem programu, ki 
so ga ob letošnjih jubilejih partije in 
85 —letnice tovariša Tita pripravili 
člani osnovne organizacije ZSMS 
Psihiatrične bolnice Begunje, odprli 
nove ambulantne prostore in raz
stavo delovne terapije. 

Bolnica je bila ustanovljena leta 
1952 in v vseh teh letih so jo 
vztrajno obnavljali, tako, da je 
danes njen videz sodoben, delovni 
prostori primerni, prav tako pa tudi 
bolniške sobe. Bolnica sprejema 
bolnike iz vse Slovenije, največ z 
Gorenjske, je odprtega tipa, v njej 
pa zdravijo alkoholizem in vse 
duševne bolezni. Bolniki so v njej 
največ tri mesece, nato pa se vračajo 
v okolje, iz katerega so prišli. V 
bolnico prihajajo le na ambulantne 
preglede, zato so tudi odprli nove 
prostore, kajti vedno več je prav 
ambulantnega dela. Danes je v 
bolnici 250 bolnikov, ki se domala vsi 
udeležujejo tudi delovne terapije. 

Prav ob tej priložnosti so v bolnici 
pripravili izredno lepo razstavo 
izdelkoV. Razstave so redna oblika 
prikaza dela bolnikov v Psihiatrični 
bolnici, ki je tudi sicer temeljito 
menjala vsebino in obliko dela z 
bolniki. Danes so v njej boljši pogoji 
dela in sodobne metode zdravljenja. 

Razstava v prostorih Psihiatrične 
bolnice Begunje bo odprta vsak dan 
do 9. junija. D. S. 

Elektrotehniško podjetje 
Kranj, p. o. 
Koroška c. 53 c 

razpisuje prosta učna mesta v šolskem lef 
1977/78 za poklice: 

— elektroinstalater 
10 mest 

— elektromehanik 
1 mesto 

— elektromehanik za gospodinjske stroje 
1 mesto 

— RTV mehanik 
1 mesto 

— obratovni električar 
1 mesto 

— prodajalec 
1 mesto 

Šolanje za vse poklice traja 3 leta. 
Vsi zainteresirani, mlajši od 18 let, naj svoje prijave 
s fotokopijo o dokončani osemletki, vložijo do 30. junija 
1977, oziroma do zasedbe učnih mest, na upravo 
podjetja. 

SOZD ALPETOUR Škofja Loka, 
Titov trg 4 
TOZD RTC Krvavec 

objavlja prosto delovno mesto 

vodja računovodstva 
Pogoji za zasedbo: 
- popolna srednja šola ekonomske smeri in 3 leta prakse s področja 

finančnega poslovanja ali 
- nepopolna srednja šola ekonomske smeri in 5 let prakse s področja 

finančnega poslovanja. Delo se združuje za nedoločen čas s polnim] 
delovnim časom. Poskusno delo 60 dni. 

Pismene ponudbe z dokazili sprejema kadrovski oddelek 10 dni po 
objavi, v Kranju, Koroška 5. 

Komunalno, obrtno in gradbeno 
podjetje Kranj z n. sol. o. 
razpisuje 

vodilno delovno mesto 

V TOZD OPEKARNE 

tehničnega vodje 
Pogoj: gradbeni inženir z najmanj tri leta 
prakse ali gradbeni tehnik z najmanj pet let 
prakse in z opravljenim strokovnim izpitom, 

' 'X'&-?A^'~^~-ty./' •SVv-'-r ^ • ^ ^ f f ^ ' r r ::-r:.< ''• i-
objavlja 
naslednja prosta delovna in učna mesta 
• •i-/^Ul • . • 

V TOZD OBRT 
več KV ali PU steklarjev 
več KV ali PU slikopleskarjev 
več KV ali PU pečarjev 
Pogoj: poklicna šola ali nedokončana 
osemletka z nekaj let ustrezne prakse; 
več vajencev za uk steklarja, 
več vajencev za uk slikopleskarja 
več vajencev za uk pečarja 
Pogoj: končana osemletka in zdravstvena 
sposobnost. 

Kandidati za vodilno delovno mesto tehničnega vodja naj poš
ljejo ponudbe v 15 dneh v zaprti kuverti na naslov KOGP Kranj« 
razpisna komisija za tehničnega vodja v TOZD opekarnah. 
Kandidati za delovna mesta steklarjev, slikopleskarjev in pečarjev naj 
vložijo prošnje na odbor za medsebojna razmerja TOZD obrt ali se 
osebno zglasijo v kadrovskem oddelku na Primskovem — komunalna 
cona. 
Učenci , ki so ali bodo končali osemletko, naj se prav tako zgla* 
sijo v kadrovskem oddelku KOGP Kranj, Primskovo — komu
nalna cona. 

ALPLES 
INDUSTRIJA POHIŠTVA 
64228 ŽELEZNIKI 
DSSP 

objavljala podlagi 10. čl. Samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu 
prosto delovno mesto 

vodje strojnega vzdrževanja 
Pogoji za zasedbo: 
— SS izobrazba strojniške smeri 
— 4 leta delovnih izkušenj 

Pismene prijave je treba poslati v 10 dneh po objavi delov
nega mesta na naslov: KADROVSKO SOCIALNI ODDE
L E K , ALPLES INDUSTRIJA POHIŠTVA, 64228 ŽELEZ
NIKI. 



© R A D O V L J I C A V socialistični družbi 
država postopoma odmira 27. S K U P N A S E J A 

zbora združenega dela, zbo
ra krajevnih skupnosti in 
d ružbenopo l i t i čnega zbora 
skupšč ine občine 
Radovljica 
sreda, 1. junija 1977, 
ob 16. uri 
velika sejna dvorana 
skupšč ine občineRadovl j ica 
Gorenjska cesta 19 

Dnevni red 
27. SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 

SKUPŠČINE OBČINE RADOVLJICA 

Poleg izvolitve komisije za verifika
cijo pooblastil in odobritve zapisnikov 
Prejšnjih sej posameznih zborov ob
činske skupščine so na dnevnem redu 
še naslednja vprašanja: 

— obravnavanje odloka o pobra
tenju občine Brus in Radovljica 

•j obravnavanje odloka o pobra
tenju občine Svilajnac in Radovljica 

— obravnavanje odloka o delni na
domestitvi stanarin v občini Radovljica 

— obravnavanje odloka o potrditvi 
zazidalnega načrta Bohinjska Bistrica 

— obravnavanje odloka o potrditvi 
urbanističnega reda Kobla 

— obravnavanje odloka o potrditvi 
spremembe zazidalnega načrta pod 
Volčjim hribom Radovljica 

— obravnavanje poročil o delu dr
žavnih organov v letu 1976: občinsko 
sodišče Radovljica, občinsko javno to
žilstvo Radovljica, občinski sodnik za 
prekrške, javno pravobranilstvo Go
renjske, postaja milice Radovljica, 
sodišče združenega dela Kranj 

— obravnavanje poročila družbene
ga pravobranilca samoupravljanja 

— poročilo o izvršitvi programa dela 
1977* C i n e R a d o v , ^ i c a v tromesečju 

— obravnavanje sanacije zemeljskih 
usadov na področju KS Podnart in 
»rezje 

— delegatska vprašanja 

Radovljica - V vsaki državi so 
ustrezno zavarovani temeljni odnosi 
ki so zanjo značilni. Za nas velja, da 
varstvo družbene ureditve že dolgo 
ni le skrb državnih organov, ampak 
je naloga celotne družbe. Delegatom 
vseh treh zborov občinske skupščine 
bodo v sredo, 1. junija predložena v 
obravnavo in potrditev poročila 
družbenega pravobranilca samo
upravljanja, sodišča združenega dela 
v Kranju in poročila o delu državnih 
organov v občini v minulem letu. 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC 
SAMOUPRAVLJANJA 

V novi ustavi je varstvo samou
pravnih pravic izenačeno z varstvom 
družbene lastnine. Osnovna naloga 
družbenega pravobranilca samou
pravljanja je, da uporablja ukrepe in 
pravna sredstva za uresničevanje 
družbenega varstva samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in za varstvo 
družbene lastnine. 

Radovljiška in tržiška občinska 
skupščina sta lani imenovali skup
nega družbenega pravobranilca sa
moupravljanja s sedežem v Radov
ljici. V minulem letu je že obravna
val 207 zadev in sicer 179 s področja 
radovljiške in 28 s področja tržiške 
občine. Predlagatelji so bili v večini 
delavci ali skupine delavcev (134 ali 
64,7 odstotka). Družbeni pravobra
nilec sam je sprožil 49 zadev (23,6 
odstotka), sledijo pa družbenopo
litične in samoupravne interesne 
skupnosti, sindikati in druge druž
benopolitične organizacije (3). Sa
moupravna delavska kontrola pa je 
sprožila 1 primer. 

Na prvem mestu so bila vprašanja 
medsebojnih razmerij delavcev v 

DOGOVORIMO SE 
Poročila o delu 

državnih organov 
Oglejmo si na kratko še poročila o delu 

državnih organov v minulem letu v radov
ljiški občini: 

OBČINSKO SODIŠČE 
je obravnavalo 9914 zadev kar je 4,5 od
stotka več kot leto prej. Poraslo je število 
težjih kaznivih dejanj in prometnih 
Prekrškov (pri slednjih predvsem zaradi 
alkohola). Tudi gospodarski prekrški 
oziroma gospodarski kriminal je porasel. 
Niso pa porasla kazniva dejanja mlado
stnikov. Sodišče je poostrilo kaznovalno 
Politiko predvsem za gospodarske pre
krške oziroma kriminal, za prometne pre
krške in za kazniva dejanja zoper življenje 
•n telo. 

OBČINSKO JAVNO 
TOŽILSTVO 

l e lani obravnavalo 765 kaznivih dejanj 
Polnoletnih storilcev in 38 dejanj mlado-
etnikov. Prevladovala so kazniva dejanja 

Z o Per družbeno in zasebno premoženje, 
•jedijo prometna, kazniva dejanja zoper 
?,v*Jenje in telo in druga. Pri mladoletni
kih pa so prevladovale tatvine in manjše 
tatvine. Tožilstvo je lani tudi dobro sodelo
valo z inšpekcijskimi službami, organi za 
notranje zadeve, službo družbenega knji
govodstva in drugimi dejavniki pregona in 
kontrole v državnih organih in v združe
nem delu. 

OBČINSKI SODNIK ZA 
PREKRŠKE 

D a I Z » e k e l l a n i 1 1 5 8 denarnih kazni. Sicer 
Dor , v i ' ° ugotovljenih prekrškov ni 

°* 8 P r e nienil pa se je tako imenovani 
esiav. Prevladovali so prometni prekrški, 

£°"ledica katerih je bilo 137 prometnih 
V h . r e c - Zato je bila poostrena tudi kazno-
k« * p o U t i k a . Poleg omenjenih denarnih 
ttm1 • b l l ° i z r e c e n i h še 52 zapornih in 14 
gtjf®!"nih kazni skupaj z denarno za 

»orlice prekrškov tako imenovanih črnih 
nadenj. Razen tega je bil v*197 primerih 

izrečen varstveni ukrep odvzema vozni
škega dovoljenja in v 148 primerih 
varstveni ukrep prepovedi izdaje vozni
škega dovoljenja S področja črnih gradenj 
je sodnik za prekrške obravnaval 22 pri
merov. 

OBČINSKO JAVNO 
PRAVOBRANILSTVO KRANJ 

pa je lani obravnavalo 3151 zadev (1975. 
leta 2899). Povečanje gre na račun novega 
republiškega zakona o prometu s premič
ninami. Nerešene so ostale predvsem tiste 
zadeve, ki so bile ob koncu leta še v postop
ku pred sodišči ali v razlastitvenem 
postopku. Pri delu pa se srečujejo tudi s 
težavami. Pogoste so na primer, da jim 
nekatere občine in kmetijske zemljiške 
skupnosti ne pošiljajo pogodb, čeprav so 
jih po zakonu dolžne. Težave pa so tudi 
glede dela cenilcev, ki nimajo enotnih 
meril in enake metodologije pri ugotav
ljanju prometne vrednosti. Zato bi za vse 
gorenjske cenilce glede tega veljalo orga
nizirati poseben seminar. 

POSTAJA MILICE 
RADOVLJICA 

je lani okrepila sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi, organizacijami in temeljnimi 
organizacijami združenega dela in z 
občani. Še posebna skrb pa je bila namen
jena preventivni dejavnosti. 

Sicer pa so s tako imenovanega področja 
gospodarske in splošne kriminalitete ob
ravnavali 379 kaznivih dejanj. Iz poročila 
je razvidno, da so pojavi splošne krimina
litete v upadanju in tudi mladoletno pre-
stopništvo. Razen tega so lani zaznali 9 
samomorov in 9 sumljivih in nezgodnih 
smrti. Ti primeri pa v primerjavi s 
prejšnjimi leti niso v porastu. Prav tako se 
je lani zmanjšalo število prekrškov zoper 
javni red in mir. Obravnavali pa so lani 
tudi precej manj prometnih nesreč. So pa 
na področju prometa večkrat opravljali 
preventivne preglede. 

Zazidalni načrt za Bohinjsko Bistrico 
lov, trgovinskih lokalov . . . 

združenem delu (65 odstotkov), 
sledijo pa neurejenost splošnih 
samoupravnih aktov (kaže se v 
nesprejetih aktih oziroma v neus
klajenosti z ustavo, z zakoni ali med 
seboj). Na tretjem mestu so bila 
vprašanja varstva družbene last
nine. Tako so bile obravnavane 
zadeve s področja nepremičnin 
oziroma negospodarnega uporab
ljanja (počitniški domovi na Me-
žaklji, skupni pašniki, stavba Cest
nega podjetja na Bledu itd.). 

Kar pa zadeva samoupravno or
ganiziranje delavcev v združenem 
delu, lani ni bilo posebnih spre
memb. Tako je na območju obeh 
občin 44 enovitih delovnih organi
zacij in 12 delovnih organizacij s 
področja gospodarstva, ki imajo 
skupaj 61 temeljnih organizacij 
združenega dela. V obeh občinah pa 
je tudi 99 poslovnih enot. 

Nazadnje še omenimo, da je od 
vseh zadev ostalo nerešenih 30 (14,4 
odstotka) in da je večino primerov 
družbeni pravobranilec samou
pravljanja obravnaval manj kot en 
mesec. 

DELO SODIŠČA ZDRUŽENEGA 
DELA V KRANJU 

Vse gorenjske občine so 1975. 
leta ustanovile sodišče združenega, 
dela v Kranju. V primerjavi z letom* 
1975 je število spornih oziroma 
obravnavanih zadev v minulem letu 
izredno poraslo. Lani je namreč 
sodišče obravnavalo že 152 zadev, 

center določa lokacije novih hote-

leta 1975 pa 60. Kar 86 odstotkov 
predlogov za rešitev spora so 
predlagali delavci, 8 odstotkov orga
nizacije združenega dela in 5 
odstotkov družbeni pravobranilci 
samoupravljanja. Sindikalne orga
nizacije in družbenopolitične skup
nosti pa doslej še niso dali predlogov 
Sicer pa je sodišče lani obravnavalo 
26 zadev ali 17 odstotkov iz radov
ljiške občine. 

Zanimivo pa je, da se nekatere 
delovne organizacije pogosteje po
javljajo pred sodiščem združenega 
dela. Tako odpade na Železarno 
Jesenice 14 primerov, Tekstilindus 
Kranj 10, Elektrotehniško podjetje 
Kranj 5 in U J V Kranj prav tako 5 
primerov. Iz radovljiške občine pa so 
se s po 4 primeri pojavljata Almira 
in LIP Bled. 

Tudi na sodišču združenega dela 
so bili spori iz medsebojnih razmerij 
na prvem mestu. Tako je bilo 34 
sporov zaradi prenehanja delovnega 
razmerja, 17 zaradi premestitve, 8 
zaradi sklenitve delovnega razmerja, 
po 5 pa zaradi kršitve delovne dol
žnosti in drugih sporov iz delovnega 
razmerja. Sledijo denarni zahtevki 
(43), spori s SIS (3) in statusni spori 
(1). Pri dodeljevanju stanovanj je 5 
sporov. 

Sicer pa je sodišče v minulem letu 
rešilo 125 sporov, nerešenih pa je 
ostalo 42 zadev ali 29 odstotkov. Čas 
postopka je seveda različen, marsi
kdaj odvisen od organizacij združe
nega dela. 

Predlog odloka o . . . 

sredini seji vseh zborov bo predložen tudi odlok o spremembah jn dop<)l-
tl>Qh zazidalnega načrta za severozahoc ihodni del Radovljice 

. . . delni nadomestitvi stana
rin v občini Radovljica. Odlok 
določa, da lahko znaša nadomestitev 
največ 80 odstotkov od stanarine. 
Odvisna pa je seveda od velikosti 
stanovanja oziroma normativov, ki 
določajo za samce 28 kvadratnih me
trov, za dvočlansko družino 42, 
tričlansko 57 in štiri ali veččlansko 
družino 66 kvadratnih metrov in 10 
kvadratnih metrov na vsakega na
daljnjega člana gospodinjstva. Na
domestitev pa je odvisna tudi od 
letnega dohodka in števila članov 
gospodinjstva ter premoženja. Tako 
niso upravičeni do nadomestila tisti, 
ki oddajajo stanovanje v najem ali 
del stanovanja uporabljajo v poslov
ne namene. Prav tako niso upravi
čeni do nadomestila, če imajo 
vseljivo stanovanje ali počitniško hi
šico ali avto. Pravico do nadomestila 
lahko uveljavljajo upravičenci, če do 
30. junija letos vložijo zahtevek pri 
samoupravni enoti za družbeno^ 
pomoč v stanovanjskem gospodar
stvu samoupravne stanovanjske 
skupnosti občine Radovljica. 

potrditvi sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta za 
severozahodni del Radovljice. 
Odlok potrjuje dopolnitve in spre
membe zazidalnega načrta, ki ga je 
izdelal Zavod za urbanizem Bled 
julija 1976. Zdaj zajema pravilnik, 
poročilo in arhitektonski načrt 
zazidave. 

. . . potrditvi zazidalnega načr
ta Bohinjska Bistrica-center. 
Programske zasnove zazidalnega 
načrta Bohinjska Bistrica-center so 
bile javno razgrnjene. Po končani 
razpravi pa so projektanti upošte
vali večino pripomb. Zazidalni načrt 
ima za podlogo izhodišča urbanistič
nega načrta Bohinja za to področje 
in določa lokacije novih hotelov, 
trgovinskih lokalov, objekte turi
stične infrastrukture in komunalno-

obrtne dejavnosti, druge javne povr
šine in stanovanjski del. Zajema 
tudi prometne rešitve in zelene 
površine. Iz urbanistične podloge 
izstopajo le nove posteljne zmog
ljivosti zaradi opredelitve, naj bi 
Bohinjska Bistrica kot bodoči center 
imela čimveč turističnih postelj. 
Takšno odločitev med drugim po
trjuje tudi izgradnja bodočega 
smučarskega središča Kobla. 

potrditvi urbanističnega 
reda Kobla. Tudi urbanistični red 
Kobla temelji na podlagi urbanistič
nega načrta Bohinja. Sestavni del 
odloka je tudi pravilnik o izvajanju 
urbanističnega reda. Pravilnik nam
reč določa meje in prepoveduje na 
tem območju gradnjo počitniških 
objektov oziroma objektov za od
mor, spreminjanje namembnosti 
senikov in samovoljno spreminjanje 
terena. Opredeljuje tudi objekte in 
kakšne proge ter naprave naj bi 
Zgradili. 

Delo skupščine 
v treh mesecih 

Večina načrtovanih nalog 
skupščine za prve tri mesece 
tega leta je bilo opravljenih. 
Tako bodo delegati obravnavali 
še odlok o potrditvi zazidalnega 
načrta Bohinjska Bistrica-center, 
odlok o potrditvi urbanističnega 
reda Kobla in odlok o potrditvi 
zazidalnega načrta pod Volčjim 
hribom Radovljica. Poročilo o 
delu izvršnega sveta pa je že 
pripravljeno za prihodnjo sejo. 
Odloka o davkih občanov pa ne 
bo treba spreminjati, ker je že 
sedanji usklajen z družbenim do
govorom o davčni politiki v Slo
veniji. 

O zazidalnem načrtu Posavec 
in zazidalnem načrtu C T P Bled, 
letnem načrtu komunalnih del, 
sporazumih in financiranju ob
voznic, nadalje o odloku o dolo
čitvi določenih zaščitenih obmo
čij in o odloku o stopnji prispevka 
za SIS za telesno kulturo pa bo 
skupščina razpravljala do konca 
junija. 

Popravilo cest 
V krajevnih skupnostih Podnart 

in Brezje so zemeljski plazovi pov
zročili precejšnjo škodo. Cesta Če-
šenjski most-Cešnjica je nepre
vozna, poškodovan pa je tudi most. 
Po cesti Ovsiše-Češnjica pa je mogoč 
le lažji promet. Za odpravo te škode 
oziroma popravilo bi potrebovali 
1,386.732,18 dinarja. 

V krajevni skupnosti Brezje pa je 
poškodovana lokalna cesta na 
odseku Brezje—Peračica na dveh 
odsekih, zato je mogoč promet le z 
osebnimi avtomobili. Treba bi bilo 
preložiti 60 metrov ceste na trdnejši 
teren. Pred mostom v Peračici pa je 
potrebna drenaža terena in utrditev. 
Ta dela so ocenjena na 120.728,42 
dinarja. 

Izvršni svet občinske skupščine 
predlaga samoupravni interesni 
skupnosti za komunalne zadeve, da 
prevzame financiranje del na 
zemeljskem usadu na cesti Češnjica-
Podnart in na cesti Peračica. Za to 
pa naj bi skupnost najela ustrezno 
posojilo pri podružnici Ljubljanske 
banke v Radovljici. Vsem zborom 
občinske skupščine pa izvršni svet 
predlaga, da skupščina prevzame 
odplačilo anuitet za posojilo in si
cer največ do polovice vsakoletre 
obvezne rezerve v občinskem pron -
čunu. 

Pripravila INDOK center Radovlju n in 
Andrej Zalar 

Pobratenje 
z občinama 
Svilajnac 

in Brus 
Začetki sodelovanja med 

občinama Brus in Svilajnac v 
Srbiji in občino Radovljico 
segajo v obdobje NOB in naše 
revolucije. Takrat so bile šte
vilne družine in posamezniki 
iz radovljiške občine izseljeni 
v te kraje v Srbiji. Domačini 
so jih lepo sprejeli in jim po
magali. Tako se je že takrat 
skovala trdna vez. 

Ti prijateljski stiki se zdaj 
nadaljujejo. Zato sprejetje od
lokov o pobratenju simbolič
no potrjuje tako dosedanje 
kot prihodnje prijateljske sti
ke in vezi. Poglobilo pa naj bi 
se tudi gospodarsko sodelo
vanje med občinami. 

Urbanistični načrt Koble točno določa meje območja 



Razstava marksistične literature 
Javna študentska tribuna o vplivu Jugoslavije na 
mednarodno delavsko gibanje — V avli občinske 
skupščine odprta razstava marksistične litera
ture — Ena največjih v Jugoslaviji — Zlasti pri
poročljiva za dijake in člane marksističnih 

krožkov 
Kran j , 23. maja — Marksistični 

center na Visoki Soli za organizacijo 
dela v Kranju, ki je bil ustanovljen 
v začetku letošnjega šolskega leta, je 
pred dnevom mladosti pripravil dve 
zelo zanimivi manifestaciji; javno 
študentsko tribuno o vplivu Jugosla
vije na mednarodno delavsko giba
nje in razstavo marksistične lite
rature. 

Javna tribuna o vplivu Jugosla
vije na mednarodno delavsko giba

nje je bila zaključek več kot pollet
nega samostojnega dela članov mar
ksističnega centra, ki so preučevali 
vpliv Jugoslavije v svetu ter razvoj 
samoupravljanja, pot v socializem in 
neuvrščeno politiko. Tudi tribuno so 
pripravili študentje samostojno. Kot 
gosta sta se je udeležila podpredsed
nik zveznega zbora skupščine S F R J 
Bogdan Osolnik in dr. Bogdan Kav
čič, predavatelj na F S P N in VŠOD. 
Študentom sta pomagala razrešiti 

V ponedeljek, 23. maja, so v avli občinske skupščine v Kranju odprli razstavo 
marksistične literature. Razstavljenih je več kot 1300 knjig. Odprta je vsak 
dan od 9. do 20. ure do vključno nedelje, 29. maja (lb) — Foto: F. Perdan 

ff SV 

NASTOP AKADEMSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
Kranj — V organizaciji Akademskega komornega zbora iz Kranja 

bo v petek, 27. maja, ob 20. uri v koncertni dvorani delavskega doma v 
Kranju koncert Akademskega pevskega zbora Boris Kraigher iz Mari
bora. Gostujočemu zboru dirigira Stane Jurgec, zbor pa bo v Kranju 
nastopal v okviru svoje turneje po Sloveniji. 

NASTOP DEKLIŠKEGA ZBORA 
Kranj — V nedeljo, 29. maja, bo ob 20.15 v koncertni dvorani 

delavskega doma gostoval dekliški zbor srednje pedagoške Sole iz 
Karlovih Varov. Zbor prihaja na tekmovanje mladinskih zborov v Ce
lju in bo kratek prosti čas izkoristil za nastop v Kranju. 

Vsekakor dva zanimiva večera, ki obetata ljubiteljem zborovskega 
petja veliko glasbenega zadovoljstva. D. S. 

NAŠA BESEDA 77 

Včeraj se je v Medvodah in Pirničah začela sklepna prireditev 
Naša beseda 77. V tej prireditvi, ki je vsako leto ob mesecu mladosti, 
nastopa 8 pionirskih in mladinskih recitacijskih in gledaliških skupin 
ter 4 mladinske skupine, ki se ukvarjajo z izraznim plesom. Poleg teh 
skupin, izbranih na področnih in občinskih prireditvah Naše besede 77, 
bo na sklepni prireditvi nastopila tudi lutkovna skupina, ki je bila iz
brana na letošnjem srečanju lutkovnih skupin Slovenije v Ptuju. 

Naša beseda je vsakoletni pregled dejavnosti pionirskih in mladin
skih recitacijskih, gledaliških in baletnih skupin Slovenije ter njiho
vega iskanja v gledališko ustvarjalnem in gledališko pedagoškem delu 
z mladimi. Prireditev, ki praktično traja vso gledališko sezono, dobiva 
s sklepnim srečanjem zaokroženo podobo. Za letošnjo lahko rečemo, 
da je predstavila predvsem številne pionirske in mladinske gledališke 
skupine, po drugi strani pa je pokazala, da so se mladi kulturni ustvar
jalci začeli odmikati od predvsem recitalne h gledališki dejavnosti. 

Naša beseda 77 se bo sklenila jutri zvečer s prijateljskim srečanjem 
nastopajočih in organizatorjev. L. B. 

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA 

Zbirke na gradu v Škofji Loki so odprte vsak dan razen ponedeljka 
od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure. 

V Galeriji na gradu je še vedno odprta razstava del, kj jih razstav
lja slikar iz pobratene občine Smederevske Palanke Zivoslav Mija-
tovič-Zile. 

V sredo, 1. junija 1977, bo ob 18. uri v galeriji na loškem gradu 
koncert harmonikarskega orkestra Glasbene šole i/. Škofje Loke. 

Muzejska zbirka v Železnikih je odprta vsak dan od 9. do 12. ure 
in od 15. do 18. ure. 

GORENJSKI MUZEJ 

V Mestni hiši je na ogled stalna arheološka, etnološka, kulturno
zgodovinska in umetnostnozgodovinska zbirka ter stalna razstava slo
venskega kiparja Lojzeta Dolinarja. V 2. nadstropju iste stavbe pa si 
lahko ogledate etnološko razstavo Kmečko gospodarstvo v Gornje-
savski dolini. 

V galeriji Mestne hiše je odprta razstava likovnih in fotografskih 
del učencev osnovnih šol Tito — revolucija — mir. Razstava bo odprta 
do 2. junija. 

V Prešernovi hiši si lahko ogledate razstavo slikarskih del Fran
ceta Godca. Odprta bo do 17. junija. V kleti iste stavbe pa razstavlja 
fotografije Dragan Arrigler. 

V stebriščni dvorani so razstavljene fotografije Joca Znidaršiča in 
portreti akad. kiparja Draga Tršarja Tito. Razstava bo odprta do 
2. junija. 

V baročni stavbi 43 je stalna zbirka Narodnoosvobodilna borba na 
Gorenjskem in republiška stalna zbirka Slovenka v revoluciji, v gale
rijskih prostorih iste stavbe pa je na ogled razstava Cankar in delavsko 
gibanje, ki jo je posredoval Arhiv Slovenije. 

Razstave so prirejene v počastitev 40-letnice Ustanovnega kon
gresa K P S , 40-letnice Titovega vodstva K P J in njegovega 85. rojstnega 
dneva. 

Razstave oz. zbirke so odprte vsak dan, razen ponedeljka in ne
delje popoldne, od 10. do 12. in od 17. do 19. ure. 

V kasarni Staneta Žagarja v Kranju je stalno odprt Muzej Pre
šernove brigade. 

Na Zg. Jezerskem si lahko ogledate restavrirani poznosrednjeveški 
kulturni spomenik »Jenkova kasarna« - ki je opremljen z etnološkim 
gradivom. 

nekatera še nejasna vprašanja. Na 
tribuno so študenti povabili tudi 
srednješolce, člane marksističnih 
krožkov, vendar odziv ni bil naj
boljši. 

Po tribuni je bila v avli občinske 
skupščine v Kranju otvoritev raz
stave marksistične literature, ki je 
izšla v jezikih narodov in narodnosti 
Jugoslavije. Razstavljenih je 1300 
knjig, od katerih so nekatere izšle 
takoj v prvih letih po vojni, takoj, 
ko se je začela obnavljati naša 
založniška dejavnost, druge pa dan 
pred razstavo in jih v prodaji še ni. 
Razstava je ena največjih razstav 
tovrstne literature v Jugoslaviji. 

Razstavljena so dela klasikov 
marksizma Marxa, Engelsa, Lenina, 
nato pa sledijo knjige o teh piscih. 
Razstava se nadaljuje z začetki 
marksizma v Jugoslaviji in sodob
niki v svetu, sledijo dela tovariša 
Tita, knjige o Titu, nato dela Edvar
da Kardelja, Kidriča, Bakariča, 
Moše Pijadeja in drugih pomemb
nejših sodobnih jugoslovanskih 
marksističnih piscev. Razstavljene 
so tudi knjige o zgodovini delav
skega gibanja v Jugoslaviji ter naj
novejša literatura s področja samo
upravljanja in družbenih odnosov. 
Razstava je popestrena z razstavo 
skulptur Jožeta Volariča iz Kranja. 

Razstava je enkratna priložnost, 
da si šole, ustanove, družbenopoli
tične organizacije in TOZD oboga
tijo svoje knjižnice, saj je vse knjige 
mogoče na razstavi tudi naročiti. 
Poleg tega je marksistični center po
skrbel za vodenje po razstavi in tudi 
za to, da lahko vsaka šola, posamez
nik ali organizacija, dobi nasvet, 
katere knjige so za določeno starost, 
kategorijo ali izobraženost bralcev 
najbolj primerne. Razstavo bi zlasti 
priporočili članom marksističnih 
krožkov, potem bi "bilo zelo dobro, če 
bi si jo ogledali učenci, ki poslušajo 
predmet samoupravljanje in vsem 
drugim občanom. 

Razstava je odprta vsak dan od 9. 
do 20. ure do vključno nedelje, 
29. maja. Ob koncu naj povemo še 
to, da bo večino razstavljenih knjig 
odkupila Visoka šola za organizacijo 
dela in si jih bo po razstavi mogoče 
ogledati in sposoditi v knjižnici na 
tej šoli. L . Bogataj 

Člani marksističnega centra na Visoki šoli za organizacijo dela so pripravi 
študentsko tribuno o vplivu Jugoslavije na mednarodno delavsko gibanje.. 
Udeležila sta se jo tudi podpredsednik zveznega zbora skupščine SFRJ 
Bogdan Osolnik in predavatelj na FSPN in VŠOD dr. Bogdan Kavčič. (Ib) -
Foto: F. Perdan 

Ob Titovih jubilejih 
Fotografije Joca Znidaršiča in plastike Draga 
Tršarja v stebriščni dvorani mestne hiše v Kranju 

Kabinet slovenske fotografije je v 
sodelovanju s ČZP Delo, Kulturno 
skupnostjo Slovenije in Gorenjskim 
muzejem v letu Titovih jubilejev — 
ob njegovem 85. rojstnem dnevu in 
ob 40. obletnici njegovega vodstva 
K P J ' pripravil potujočo razstavo 
fotografij mojstra fotografije Joca 
Znidaršiča, urednika fotografije 
Dela. Po priložnostni postavitvi v 
Ljubljani ob proslavi 40. obletnice 
ustanovnega kongresa K P S , ko si jo 
je kot prvi ogledal predsednik Tito, 
in gostovanjih v Škofji Loki ter na 
Bledu si jo te dni lahko ogledajo v 
stebriščni dvorani kranjske mestne 
hiše Kranjčani in okoličani. Kranj
ska razstava je dopolnjena z repor
tažnim zapisom obiska predsednika 
Tita v Ljubljani in obogatena s 6 
portretnimi plastikami enega najpo-

V počastitev 85. rojstnega dne maršala Tita so društvo učiteljev likovne in 
tehnične vzgoje, Zavod za šolstvo — organizacijska enota Kranj in Gorenjski 
muzej pripravili razstavo likovnih in fotografskih del na temo Tito — 
revolucija — mir. Otvoritev razstave je bila v ponedeljek, 23. maja, v galeriji 
mestne hiše v Kranju. (Ib) — Foto: F. Perdan 

Pretesni prostori knjižnice 
Knjižnica Ivana Tavčarja naj bi se preselila v 
nove prostore, v katerih bi primerno uredili vse 

oddelke 
Škofja Loka — Knjižnica Ivana 

Tavčarja razpolaga tudi s čitalnico 
in pionirskim oddelkom ter skrbi 
za knjižnično mrežo s petimi 
izposojevališči: v Zireh, v Železnikih, 
v Gorenji vasi, na Trati in v Polja
nah. V vsej knjižničarski mreži 
je danes 40.260 knjig, kar je približno 
1,22 knjige na prebivalca občine. 
Lani je bilo izposojenih 113.200 
knjig, kar je 3,44 knjige na prebi
valca občine. V tem letu je imela 
knjižnica okoli 36.000 obiskovalcev. 
V vseh letih od osvoboditve je bilo 
samo v Škofji Loki izposojenih okoli 
700.000 knjig. Čeprav se je knjižnica 
leta 1954 preselila v nove prostore 
doma zveze borcev, ki so bili 
zgrajeni zanjo, je postala pretesna in 
nima več prostora za nove knjige. Še 
posebno pa j i primanjkuje prostora 
za ostalo delo, za delo z mladimi 
bralci, za razstave, prireditve, lite
rarne večere in za pisarniško poslo
vanje. Pomanjkanje prostora že 
hromi delo knjižnice. 

O teh problemih so v občini že 
razpravljali in sprejeli sklep, da bi se 
knjižnica preselila v prostore Ljub
ljanske banke, ob tem pa bi v domu 
zveze borcev dobile prostore vse 
družbenopolitične organizacije ob
čine. Ljubljanska banka bi dala te 
prostore le v najem, preselili pa naj 
bi se po 1. oktobru letos. Knjižnica 

naj bi se po nekaj letih preselila v 
nove prostore kulturnega doma. 

O tem predlogu je razpravljalo 
pred nedavnim tudi predsedstvo ob
činske konference SZDL Škofja 
Loka, ki je menilo, da bi o prostor
skih problemih knjižnice morali 
še razpravljati in se v občini odlo
čiti za najbolj ustrezno rešitev tega 
problema. D. Sedej 

membnejših sodobnih slovenskih 
kiparjev, profesorja A L U Draga T r 
šarja. Znidaršičeve fotografije so bil*' 
kiparju delovna predloga, s čimer at 
je ob novi funkciji tako pokazal« 
tudi nova razsežnost reportažne fo
tografije v likovnem ustvarjanju. 

Z odlično fotoreportažo Joc* 
Znidaršiča, letošnjega Prešernovega 
nagrajenca in dobitnika pomembne 
mednarodne nagrade na svetovni 
razstavi fotožurnalistike v Amster
damu, se Kabinet slovenske foto
grafije pridružuje številnim prosla
vam pomembnih in dragih nam 
jubilejev. V vrsti razstav sodi ta 
prav gotovo med najkvalitetnejše 
prikaze prizorov in dogodkov iz živ
ljenja predsednika Tita ne samo pri 
nas, marveč tudi v širši naši domo
vini. Joco Znidaršič je med uradnimi 
fotoreporterji imel gotovo najmanj 
priložnosti, njegova srečanja S 
Titom so bila, lahko rečemo — 
seveda poleg uradnih obveznosti — 
le bežna, toda v teh redkih trenutkih 
se mu je posrečila vrsta uspešnih 
portretov Tita kot človeka ali kot 
piše v uvodu v bogat razstavni ka
talog Bogdan Pogačnik: Čeprav gre 
v zbirki — pa bodisi da je Tito slikan 
sam ali v družbi z drugimi — V 
bistvu ves čas za lik enega človeka, 
ta predstavitev nikoli ni režimsko 
napihnjena, ni stilno patetična, 
ampak nasprotno vselej blaga in 
demokratična, preprosta in nepo
sredna. Tito delavec, revolucionar in 
državnik, veliki sodobnik našega 
stoletja, živi v teh fotografijah pred
vsem kot človek. To je tudi očitno 
glavna osnova za njegovo siceršnje 
življenjsko delo in če je Znidaršičevai 
fotografija v tej zbirki to plat po
sebej osvetlila, ni sicer ustvarila ni
česar novega, je pa na to, kar je, 
z nemajhno zaslugo še enkrat opo
zorila. 

To so v kratkem tudi osnovne 
značilnosti Fotografije Joca Znidar
šiča, njegovega taktnega človeškega ] 
odnosa, brez kanca namena, da bi : 
ustvaril poceni efekte. Tako so zgolj 
reportažni zapisi več kot samo ] 
reportažni, v njihovi neposredni pre- j i 
prostosti je njihova dimenzija. Tako i 
razstava ni samo formalna proslavi-' : 
tev jubilejev, ampak je hkrati čudo
vito doživetje, saj se obiskovalec 
počuti kot da bi bil na razstavi 
navzoč predsednik Tito sam osebno. 
Oba avtorja, kipar Drago Tršar in 
fotograf Joco Znidaršič, sta s svojim 
delom tvorno prispevala k pričeva
njem o Titu. Razstava bo v Kranju 
odprta do konca meseca, nato pa bo 
obiskala še mnoge druge kraje po 
Sloveniji. M . A. 



^^^^^^^^^^^^^^ t j/ 

&KOFJA LOKA — V bogat program prireditev ob mesecu mladosti je škof
jeloška mladina uvrstila tudi večer slovenskih podoknic. Prireditev je bila v 
torek zvečer na Mestnem trgu. Slovenske narodne pesmi so peli okteti iz 
domače občine in iz drugih krajev. Hkrati pa so po vseh vrhovih prižgali 
kresove. (Ib) - Foto: F. Perdan 

Kegljaški finale 
tekstilcev 

. Kranj — Tovarna IBI iz Kranja 
J e pokrovitelj in organizator finala 
10. jubilejne kegljaške tekstilijade 
8lovenskih testilcev, ki se začenja 
danes, 27. maja, in bo končana v 
Nedeljo, 29. maja. Na finalnem tek
movanju bo sodelovalo okrog 150 
tekmovalk in tekmovalcev, ki zasto
pajo Tosamo iz Domžal, Dekorativ-
n o iz Ljubljane, Novoteks iz Novega 
mesta, Toper iz Celja, M T T iz Mari
bora, Tekstino iz Ajdovščine, Bom
bažno predilnico in tkalnico iz 
Tržiča in IBI iz Kranja. Tekmova
l e bo na kegljišču Triglava. Ome-
nJena moštva so bila najboljša na 
8edmih regijskih predtekmovanjih, 
n a katerih je sodelovalo skoraj 600 
tekmovalcev iz 45 tekstilnih delov
nih kolektivov. Na gorenjskem iz
birnem tekmovanju je zmagalo mo
štvo B P T iz Tržiča, razen njega pa 
l rna pravico nastopati na finalu tudi 
ekipa Ibija, ki je organizator finala. 
Zmagovalec lanskega finala je bila 
ekipa Novoteksa iz Novega mesta. 
Organizator je pripravil za najboljše 
med moštvi in posamezniki pokale, 

bodo podeljeni 4. junija na 
zaključni prireditvi v tovarni IBI. 
Letošnji finale je najmnožičnejši 
doslej. Med tekstilnimi delavci je 
veliko ljubiteljev kegljanja, od ka
terih dosegajo nekateri izvrstne 
rezultate. Na gorenjskem prvenstvu 
tekstilcev je na primer podrl prvo-
uvrščeni tekmovalec 934 kegljev. 

-jk 

Dubrovniški 
vaterpolisti 

v Kranju 
] ^ r a n J — Kranjski vaterpolisti 

začenjajo junija proslave v počasti
tev 30.obletnice kluba, ki jih združu
jejo z jubileji partije in Tita. Prva 
Prireditev bo v sredo, 1. junija, in v 
četrtek, 2. junija. Kranj bo ta dneva 
gostil vaterpoliste Juga iz Dubrovni
ka, ki so finalisti letošnjega jugoslo-
anskega vaterpolskega pokala. 
gralci Juga bodo odigrali dve tekmi 

* .vaterpolisti Triglava: prva bo 
l ' a i U n i j a o b 2 0 - u r i n a tetnem kopa
č u .druga pa 2.junija ob 11. uri. 
Jgled tekem bo brezplačen. To je 
°-arii0 kranjskih vaterpolistov zve
stim navijačem in ljubiteljem športa 
v Kranju! 

Za lepši 
izgled 

Radovljica — Medtem ko v 
nekaterih krajevnih skupnostih v 
spomladanskih mesecih organi
zirajo vsakoletne očiščevalne ak
cije krajev in okolice, tovrstna 
pobuda v Radovljici nikakor ne 
zaživi. Turistično društvo vsako 
leto organizira mesec čistoče, 
letos pa je tudi komunalna komi
sija pri krajevni skupnosti poslala 
pismena obvestila vsem gospo
dinjstvom. Vendar se tudi letos 
prebivalci niso kaj dosti zmenili 
za te pozive. Bilo je sicer nekaj 
naporov in prizadevanj mladih in 
predvsem učencev, a posebnega 
rezultata ni bilo. Zato je prav, če 
še enkrat ugotovimo, da bi bil že 
lep uspeh, če bi sleherni krajan 
uredil okolico stanovanja oziro
ma vrt in če bi tudi delovne orga
nizacije v mestu poskrbele za red 
in čistočo okrog objektov in loka
lov. Zato komunalna komisija 
predlaga namestitev posebnega 
čuvaja, ki bo sproti opozarjal na 
red in čistočo in kršitelje odloka o 
javnem redu in miru tudi prijav
ljal. 

Revija 
pevskih zborov 
Železniki — Jutri, 28. maja, ob 

20. uri bo v kinodvorani na Češnjici 
v Železnikih 3. občinska revija pev
skih zborov. Revijo pripravlja Zveza 
kulturno prosvetnih organizacij 
Škofje Loke in bo ena od prireditev 
te organizacije v počastitev letošnjih 
Titovih jubilejev in jubileja naše 
partije. 

Nastopilo bo sedem moških pev
skih zborov, dva noneta, komorni 
pevski zbor, ženski kvartet, dekliški 
sekstet in kot gosta oktet Abraševič 
iz Smederevske Palanke in eden od 
zborov Slovenske prosvetne zveze iz 
Celovca. Zaključni nastop združenih 
pevskih zborov bo spremljal pihalni 
orkester Škofja Loka. Pred kon
certom, ob 19. uri pa bo pred kino-
dvorano na Češnjici promenadni 
koncert pihalnega orkestra Alpina 
Ziri. L . B. 

-Jk 

Neda 
v Kranju 

V sredo, 1. junija, bo ob 20. uri 
v kinu Center spet gostovala pri
ljubljena sarajevska pevka Neda 
Ukraden. Njena pevska kariera 
8ega tja v leto 1967, ko je bila na 
festivalu »Vaš šlager sezone« pro
glašena za najboljšo debitantko. 
Posebno pa se je Neda proslavila 
8 pesmimi v narodnem stilu. Na 
koncertu v Kranju jo bodo 
spremljali člani ansambla Estra
da iz Zagreba, -r H . J . 

Kulturni mara
ton v Tržiču 

Tržič - Klub študentov Tržič in 
občinska konferenca ZSMS Tržič 
sta organizatorja kulturnega mara
tona, ki se bo pričel jutri, 28. maja, 
na Jožefovem griču nad Tržičem ob 
15. uri in bo trajal predvidoma do 
devetih zvečer. Na maratonu se 
bodo srečali pesniki, pisatelji, pevski 
zbori, kitaristi, slikarji, fotografi, fil-
marji in drugi kulturni ustvarjalci. 
Prijave sprejema do danes osebno 
ali pismeno občinska konferenca 
ZSMS Tržič. Če bo slabo vreme, bo 
prireditev prihodnjo soboto. -jk 

Ocenjevanje 
psov 

v Lescah 
V nedeljo, 29. maja, bo klub za 

vzrejo športnih in službenih psov 
Bled priredil ocenjevanje rodovni
ških psov vseh pasem. Ocenjevanje 
bo ob 8. uri v Lescah pred restavra
cijo družbenega centra nad nogo
metnim igriščem. Sodelovalo bo 
okoli 50 psov. 

Obiskovalci se bodo na prireditvi 
lahko včlanili v klub in kupili naj
novejšo izdajo knjige O psih Miro
slava Zidarja. 

Šolska 
zbranost 

Zbranost ali usmerjenost 
zavesti na določeno dejav
nost je pogoj uspešnega 
učenja. Znano je, da pozor
nost ob pomoči drugih de
javnikov veča uspeh uče
nja, raztresenost pa ga 
zmanjšuje. 

Šolska zbranost se menja 
in poteka v določeni krivu
lji: od popolne, napete, 
spontane zbranosti do izra
zite nezbranosti, ki se kaže 
v miselni odsotnosti od po
uka. Zbranost se zmanjšuje 
hkrati z utrujenostjo in šol
sko zasičenostjo. Zanimiva 
snov bolj pritegne učence, 
ob nezanimivem in monoto
nem pouku pa se radi po-
greznejo v dolgočasje. 

Šolska zbranost kdaj pa 
kdaj beži k drugi dejavno
sti, se vrača v preteklost ali 
se povnanji: učenci bolj 
opazujejo učitelja, ga ne sli
šijo več, kaj govori, opazu
jejo njegove vnanje značil
nosti in premišljujejo o nje
govih zasebnih zadevah. 

Učitelji si prizadevajo, da 
bi učencem vzbudili pozor
nost, včasih tudi prisilno, 
posebno kadar opazijo, da 
so njihove misli vse drugod 
kot pri pouku. 

Nobena snov v šoli ni 
tako zanimiva, da bi trajno 
pritegnila pozornost, da 
snov skozi eno uho ne bi 
prihajala in skozi drugo od
hajala. 

Šolska pozornost je več
krat navidezna. Če sem či
sto odkrita, pravi učenka, 
v šoli nisem dovolj pozorna. 
Sedim, gledam, poslušam in 
veliko pozabim. Kaj hočem, 
ko pa je toliko drugih izven 
šolskih problemov, ki se 
kar gnetejo v moji glavi. 
Kadar so ure dolgočasne in 
nezanimive, berem knjigo. 
Takrat imam čisto vest, saj 
nisem sama kriva, če pre
usmerim aktivnost. Rada 
poslušam duhovite preda
vatelje, dolgočasneži me 
uspavajo. Oči mi gredo kar 
skupaj, z rokami si podpi
ram težko glavo in tako 
ostanem pasivna do konca 
ure. Komaj čakam odmora. 

Takšno in podobno je gi
banje pozornosti učencev 
pri pouku. Njihovi možgani 
delujejo bolj ali manj aktiv
no. V njih prevladujejo do
ločena žarišča vzburjenja 
in se oblikujejo ustrezne 
misli in predstave. V šoli je 
čutiti nenehni boj med po
zornostjo in nepozornostjo, 
med zbranostjo in raztrese-
nostjo, med aktivnim delo
vanjem, ko je več zavzeto
sti učencev in pasivnim de
lovanjem, ko se pojavlja 
miselna odsotnost. 

Pozornost se stopnjuje ob 
koncu šolskega leta. Poseb
no pri tistih učencih, ki jim 
gre za uspešen uspeh. Ti 
morajo biti dovolj zbrani, 
da bi se izognili neprijetnim 
grožnjam in posledicam 
slabega uspeha. V sklep
nem ali finalnem delu pouka 
se bodo morali izogniti za
bavnemu čtivu ali drugim 
za ta čas nekoristnim de
javnostim ter se bolj posve
titi šoli. 

Naloga pedagoške znano
sti pa bi bila: eksperimen
talno ugotoviti gibanje po
zornosti učencev pri pouku 
in v učnih programih pred
pisati snov, ki bi jo učenci 
zmogli, jo uspešno dojeli, 
tako da bi bilo več pozor
nosti in manj šolske odsot
nosti. Jože Ažman 

TRŽNI PREGLED 
JESENICE 

Solata 18,60 do 20,40 din, špinača 10,50 din, 
cvetača 24 din, korenček 9,70 din, česen 21,60 
din, čebula 15 do 23,60 din, fižol 19,30 din, pesa 
5,25 din, kumare 17 din, paradižnik 38,30 din, 
paprika 54,80 din, jabolka 8 do 9,70 din, hruške 
8,50 din, jagode 50 din, čeSnje 28,50 din, poma
ranče 11,80 din, limone 23,90 din, ajdova moka 
18,86 din, koruzna moka 5,77 din, kaša 12,47 
din, surovo maslo 79 din, smetana 34,56 din, 
skuta 26,56 din, sladko zelje 14,40 din, kislo ze
lje 5,18 din, orehi 143,40 din, jajčka 1 do 2 din, 
krompir 3,50, novi 12 din 

KRANJ 
Solata 18 do 20 din špinača 28 din, cvetača 14 

do 18 din, korenček 10 do 18 din, česen 35 do 40 
din, čebula 14 do 18 din, fižol 30 din, pesa 10 
din, kumare 18 din, paradižnik 36 din, slive 30 
din, jabolka 7 do 8 din, hruške 10 do 12 din, ja
gode 35 din, med 50 din, češnje 30 din, žganje 60 
din, pomaranče 12 din, limone 16 do 18 din, aj
dova moka 16 din, koruzna moka 7 din, kaša 15 
do 16 din, surovo maslo 60 do 80 din, smetana 
20 do 30 din, skuta 16 do 18 din, sladko zelje 7 
do 10 din, kislo zelje 12 din, kisla repa 10 din, 
klobase 30 din, orehi 120 din, jajčka 1,70 din, 
krompir 3 do 4 din 

kino 
Kranj CENTER 
27. maja amer. barv. komed. ZALJUBLJENI 

BOLNIČAR ob 16., 18. in 20. uri 
28. maja amer. barv. komed. ZALJUBLJENI 

BOLNIČAR ob 16., 18. in 20. uri, premiera 
franc. barv. komed. RAZJEZIL SE BOM ob 22. 
uri 

29. maja sovjet, barv. risanka GRBASTI 
KONJIČEK ob 10. uri, amer. barv. komed. ZA
LJUBLJENI BOLNIČAR ob 15., 17. in 19. uri, 
premiera ital.-jug. barv. filma SKRITI GREHI 
- JAVNE VRLINE ob 21. uri 

30. maja franc. barv. komed. RAZJEZIL SE 
BOM ob 16., 18. in 20. uri 

31. maja franc barv. komed. RAZJEZIL SE 
BOM ob 16., 18. in 20. uri 

1. junija franc. barv. komed. RAZJEZIL SE 
BOM ob 16. in 18. uri, ob 20. uri nastopata 
NEDA UKRADEN in TOMISLAV IVClĆ 

Kranj STORŽIČ 
27. maja ital. barv.-CS pust. KARIBU S SE

VERA ob 16., 18. in 20. uri 
28. maja slov. barv. film PASTIRCI ob 10. 

uri, amer. barv. pust. AVTO CESTA NASILJA 
ob 16. in 20. uri, ital. barv. CS pust. KARIBU S 
SEVERA ob 18. uri 

29. maja ital. barv. pust. KARIBU S SEVE
RA ob 14. in 18. uri, amer. barv. vohun. SALZ-
BURŠKA ZVEZA ob 16. uri, premiera špan. 
barv. filma DIVJI LOVCI ob 20. uri 

30. maja špan. barv. DIVJI LOVCI ob 16., 18. 
in 20. uri 

31. maja špan. barv. DIVJI LOVCI ob 16., 18. 
in 20. uri 

1. junija amer. barv. vohun. SALZBURSKA 
ZVEZA ob 16., 18. in 20. uri 

2. junija ital. barv. zgod. ZADNJI DNEVI 
POMPEJEV ob 16., 18. in 20. uri 

Tržič 
27. maja amer. barv. komed. UŽIVAJ ŽIV

LJENJE, JERRY ob 18. in 20. uri 
28. maja slov. barv. PASTIRCI ob 16. uri, 

amer. barv. komed. UŽIVAJ ŽIVLJENJE, 
JERRY ob 18. in 20. uri 

29. maja nem. barv. vestern VVINNETOU -
2. del ob 15., 17. in 19. uri 

30. maja nem. barv. vestern WINNETOU -
2. del ob 18. in 20. uri 

31. maja ital. barv. krim. UČITELJICA IN 
MAFIJA ob 18. in 20. uri 

1. junija ital. barv. krim. UČITELJICA IN 
MAFIJA ob 18. in 20. uri 

2. junija amer. barv. vohun. SALZBURSKA 
ZVEZA ob 18. in 20. uri 

KAMNIK DOM 
28. maja amer. barv. voj. DVANAJST ŽIGO

SANIH ob 17. in 19.30 
29. maja amer. barv. voj. DVANAJST ŽI

GOSANIH ob 16. in 18.30 
30. maja amer. barv. vohun. SALZBURSKA 

ZVEZA ob 18. in 20. uri 
31. maja ital. barv. zgod. ZADNJI DNEVI 

POMPEJEV ob 18. in 20. uri 
1. junija ital. barv. zgod. ZADNJI DNEVI 

POMPEJEV ob 18. in 20. uri 
2. junija ital. barv. krim UČITELJICA IN 

MAFIJA ob 18. in 20. uri 

Skorja Loka SORA 
27. maja amer. barv. drama ŠOLA ŽIVLJE

NJA ob 18. in 20. uri 
28. maja ital. barv. komed. TUDI ANGELI 

NORO VOZIJO ob 18. in 20. uri 
29. maja ital. barv. komed. TUDI ANGELI 

NORO VOZIJO ob 18. in 20. uri 
31. maja amer. barv. glasb. JANIS JOPUN 

ob 20. uri 
1. junija amer. barv. glasb. JANIS JOPLIN 

ob 18. in 20. uri 
2. junija jug. barv. komed. VOJAKOVA LJU

BEZEN ob 20. uri 

Železniki OBZORJE 
27. maja ital. barv. komed. TUDI ANGELI 

NORO VOZIJO ob 20. uri 
29. maja japon. barv. fant. GODZILA PROTI 

MEGALONU ob 17. uri, amer. barv. drama 
ŠOLA ŽIVLJENJA ob 20. uri 

1. junija ital. barv. pust. AFRIKA EXPRESS 
ob 20. uri 

Jesenice RADIO 
27. maja amer. barv. komed. SKRIVNO ŽIV

LJENJE WALTERJA MITTYJA ob 17. in 19. 
uri 

28. maja amer. barv. krim. GANGSTER 
L E P K E ob 17. in 19. uri 

29. maja amer. barv. krim. GANGSTER 
L E P K E ob 17. in 19. uri 

30. maja amer. barv. komed. CIRKUS Z 
JERRYJEM ob 17. in 19. uri 

31. maja amer. barv. komed. CIRKUS Z 
JERRYJEM ob 17. in 19. uri 

1. junija amer.-špan. barv. CS vestem PLA
ČANEC INDIO BLACK ob 17. in 19. uri 

Jesenice PLAVŽ 
27. maja ital.-špan. barv. vestem REKA 

ZLOBNEGA ČLOVEKA ob 18. in 20. uri 
28. maja amer. barv. komed. CIRKUS Z 

JERRYJEM ob 18. in 20. uri 
29. maja amer. barv. komed. CIRKUS Z 

JERRYJEM ob 18. in 20. uri 
30. maja amer. barv. krim. GANGSTER 

L E P K E ob 18. in 20. uri 
31. maja amer. barv. krim. GANGSTER 

LEPKE ob 18. in 20. uri 
2. junija amer. barv. komed. SKRIVNO ŽIV

LJENJE VVALTERJA MITTYJA ob 18. in 20. 

TRŽIČ 
Solata 15 do 20 din, špinača 15 din, cvetača 

20 din, korenček 10 do 12 din, česen 20 din, 
čebula 16 din, fižol 40 din, pesa 10 din, kumare 
20 din, paradižnik 30 din, paprika 60 din, 
jabolka 8 do 12 din, češnje 30 din, pomaranče 12 
do 13 din, limone 20 din, ajdova moka 8 din 1, 
kaša 20 din 1, surovo maslo 80 din, smetana 7,50 
din mer., skuta 80 din, sladko zelje 15 din, kislo 
zelje 10 do 12 din, jajčka 1,70 do 2 din, krompir 
6 din, novi 15 din 

Dovje-Mojstrana 
28. maja ital. barv. krim. ČLOVEK Z ULICE 

DELI PRAVICO ob 19. uri 
29. maja amer. barv. CS vestem ZAGRIZI V 

KROGLO ob 19. uri 

Kranjska gora 
28. maja amer. barv. CS vestern ZAGRIZI V 

KROGLO ob 20. uri 
29. maja amer. barv. drama ISKALA JE 

SREČO ob 20. uri 
1. junija amer. barv. komed. CIRKUS Z 

JERRVJEM ob 20. uri 

Radovljica 
27. maja amer. barv. krim. komed. VABILO 

NA VEČERJO Z UMOROM ob 20. uri 
28. maja amer. barv. MOJA SLADKA 

DAMA ob 18. uri, amer. barv. vohun. TRIJE 
KONDORJEVI DNEVI ob 20. uri 

29. maja amer. barv. risani ROBIN HOOD 
ob 10. uri, amer. barv. krim. komed. VABILO 
NA VEČERJO Z UMOROM ob 16. uri, amer. 
barv. vohun. TRIJE KONDORJEVI DNEVI 
ob 18. uri, amer. barv. MOJA SLADKA DAMA 
ob 20. uri 

30. maja amer. barv. krim. komed. VABILO 
NA VEČERJO Z UMOROM ob 20. uri 

31. maja amer. barv. MOJA SLADKA 
DAMA ob 20. uri 

1. junija amer. barv. vohun. TRIJE KON
DORJEVI DNEVI ob 20. uri 

2. junija franc. barv. STANJE V REDU ob 
20. uri 

Bled 
27. maja ital. barv. vestem TIHI MAŠČE

VALEC ob 20.30 
28. maja amer. barv. risani ROBIN HOOD 

ob 18. uri, amer. barv. ROLERBALL ob 20.30 
29. maja ital. barv. vestem TIHI MAŠČE

VALEC ob 16. uri, amer. barv. ROLERBALL 
ob 18. uri, amer. barv. ČLOVEK IN MAČEK 
ODKRIVATA AMERIKO ob 20.30 

30. maja amer. barv. vohun. TRIJE KON
DORJEVI DNEVI ob 20.30 

31. maja amer. barv. krim. komed. VABILO 
NA VEČERJO Z UMOROM ob 20.30 

1. junija amer. barv. MOJA SLADKA 
DAMA ob 20.30 

2. junija amer. barv. krim. komed. VABILO 
NA VEČERJO Z UMOROM ob 20.30 

POROČILI SO SE 
V KRANJU 

Urbančič Jurij in Sajovic Matilda, Dobrin 
Janez in Murnik Kristina, Bizjak Janez in 
Markun Helena, Furlan Darko in Petrovič 
Ema, Bukovnik Danilo in Gajšek Marija, Flor-
jančič Stanislav in Cotman Danica, K oz jek 
Janez in Rakovec Olga, Dorja Franc in Breška 
Zalka, Satler Drago in Podobnik Cilka, Gro-
bovšek Igor in Anžič Viktorija, Voršič Martin 
in Koželj Lidija, Kljajič Milanko in Krivec 
Slavica, Randjelovic" Miroslav in Boškovič 
Gorica 

V TRŽIČU 
Škaper Bogdan in Barber Marjeta, Dolinar 

Stanislav in Kavčič Marija, Avramović Nikola 
in Šober Darinka, Korenč Jožef in Otoničar 
Marija 

UMRLI SO 
V KRANJU 

Juvan Franc, roj. 1900, Naglic Frančiška, roj. 
1898, Červ Ana, roj. 1899, Ergotič Mijo, roj. 
1928, Slapar Franc, roj. 1886, Gosar-Eržen 
Frančiška, roj. 1896, Kokalj Angela, roj. 1898, 
Stupnikar Alojzija, roj. 1888 

V TRŽIČU 
Faland Sebastijan, roj. 1893, Herak Matjaž, 

roj. 1976, Hafner Terezija, roj. 1906, Osman 
Elver, roj. 1948 
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marta odgovarja 

A l e n k a iz Kran ja — V pi
smu prilagam vzorec blaga, iz 
katerega bi rada imela bluzo. 
Nosila bi jo predvsem h kav-
bojkam. Stara sem 17 let, viso
ka 166 cm, tehtam pa 55 kg. 

Mar ta — Bluza je spušče
nega, širšega kroja. Sega čez 
boke. Ima visok manjši ovrat
nik, zapenja pa se spredaj. 
Rokava so dolga in jih lahko 
tudi zavihate. Bluza ima dva 
žepa. Nosite spuščeno ali s pa
som. 

V zadregi 
Nekega dne sva se z mamico zopet 

prepirali zaradi brisanja posode. 
Tega namreč sploh nočem delati. 

»Da bo vse pobrisano, ko se 
vrnem!« mi je ukazala po dolgem 
prepiru ter zaloputnila z vrati. 
»Fuj,« si mislim, »prav zanima me, 
kolikokrat jo je ona pobrisala. »Toda 
vseeno sem zgrabila cunjo in začela 
brisati. »Ko bom velika, bom imela 
stroj, ki bo pomival in brisal poso
do!« 

Iz premišljevanja me prebudijo 
črepinje kavne skodelice. Oblila me 
je zona in postalo me je strah. »Le 
kaj bo rekla?« sem takoj pomislila. 
Pobrala sem črepinje, jih dala na 
mizo ter do konca pobrisala posodo. 
Nato sem stekla v klet po lepilo ter 
začela lepiti. Ka r lepo mi je uspelo, 
le en košček je manjkal. Po dolgem 
iskanju sem ga našla pod mizo. 
Zlepila sem še to in skodelico 
spravila. Pristavila sem vodo za 
kavo, kajti vedela sem, da se bo 
mamica vsak čas vrnila. 

In res; v tem trenutku je pozvo
nilo. Mami je stopila v kuhinjo. »No, 
lepo. Pa si jo le pobrisala,« mi je 
izzivalno dejala. »Boš kavo?« sem jo 
vprašala. Po nerodnosti sem prijela 
ravno poškodovano skodelico, ki se 
mi je v roki razletela. Obe sva se do 
solz nasmejali. 

Andreja Krabonja, 5. a r. osn. šole 
heroja Grajzerja, Tržič 

Sonce 
Sonce. Svetloba. Toplota. Vse 

bi izumrlo, rastline, živali, člo
vek, če bi nenadoma ugasnilo. 
Koliko čudovitih barv se preliva 
po nebesni modrini, ko zahaja. 
Rdeča, bela, rumena, modra. 
Tako daleč, pa vendar tako 
blizu. Občutim njegovo toploto. 
Pa poletje, kopanje, počitnice . . . 
Ne morem si predstavljati teme, 
če bi sonce nekega jutra ne 
vzšlo. Metulji bi zmedeno iskali 
cvetove, žabe bi nemirno k va ka
le, rastline ne bi vedele, kdaj naj 
odpro svoje krone. Tema. Straš
no. Tako pa je lepo, da imamo 
sonce, luč našega življenja. Saj 
je živeti tako lepo. 

Irena Mlakar, 8. a r. osn. šole 
A. T. Linharta, Radovljica 

Nasveti 
— K o umivate okna, lahko doda

te vodi nekaj kisa ali šampona, pa 
bodo stekla bleščeče čista. 

— Ostanke dušenega riža ne 
zavržemo: shranimo jih do drugega 
dne, ko riž dodamo juhi iz kocke. 

— Če imate grobo kožo in suhe 
lase brez sijaja, pomaga uživanje 
vitamina A v oljni raztopini. 

— Stare raskave obešalnike ni 
treba zavreči: preoblečemo jih s 
samolepilno tapeto, ali jih oblečemo 
v tulce iz ostankov blaga, ali pa 
jim preobleke nakvačkamo. 

— Električni štedilnik čistimo, ko 
se povsem ohladi. Mlačna voda in 
sredstvo za pomivanje posode mu 
bosta spet vrnila lesk, trdovratnejše 
madeže pa odstranimo z ostro gobo. 
Pečico čistimo vedno takoj po upo
rabi: če pa se lotevamo že dokaj za-

Dušena jabolka 
Potrebujemo: 1 kg jabolk, 3/8 l belega vina (lahko pol vina pol vode), 2 

žlici sladkorja, sok 1 limone, košček cimetove skorjice, 1/8 l sladke smetane 
in vanilin sladkor. 

Neolupljena jabolka zrežemo na kolobarje, peščišča jim izdolbemo. 
Zavremo vino s sladkorjem in dodamo limonin sok ter cimetovo skorjico. 
Vložimo jabolka in počasi dušimo nekaj minut, da se zmehčajo. Odstavimo z 
ognja in ohladimo v mrzli vodi. Ze hladna jabolka preložimo v skledo in 
potisnemo za pol ure v hladilnik. Preden ponudimo, jabolka okrasimo s 
stepeno smetano, ki smo jo sladkali z vanilin sladkorjem. 

starane umazanije v pečici, jo omeh-
čajmo tako, da postavimo v pečico 
lonec vrele vode 

— Blatne madeže očistimo z vol
nenih stvari tako, da pustimo blato 
osušiti, nato pa madež previdno 
skrtačimo. Oblačila iz svile, lanu in 
bombaža operemo, zadnji vodi pa 
dodamo žlico amonijaka in še en
krat splahnemo. Blatni madež iz 
usnja skrtačimo potem, ko se je 
popolnoma osušil. 

Oznake za nego 
Tako tkanine kot že izdelana oblačila imajo običajno oznake posebej 

zapisane na kartonu, kako jih je treba pravilno negovati. Kartonček pa 
večkrat odvržemo, ne da bi posebej pogledali iz česa je narejeno oblačilo in 
kako ga je priporočljivo prati, likati itd. Če se zmotimo in likamo s prevročim 
likalnikom pretežno sintetično tkanino ali če peremo oblačilo, ki prenese le 
kemično čiščenje, potem nas take izkušnje uče, da si je dobro ogledati 
priporočila proizvajalca na že omenjenem kartončku. Včasih pa so te oznake 
manj razumljive, zato poglejmo nekaj glavnih. 

ttl 
U 

1. Koritce s številko pomeni, na katerem programu v pralnem 
stroju lahko peremo oblačilo in pa maksimalno temperaturo vode, 
če oblačilo peremo ročno. 

2. Prečrtano koritce pomeni, da oblačilo ni za pranje. 

3. C L v trikotniku pomeni, da lahko oblačilo peremo tudi s pra
škom, ki vsebuje klor. 

4. Prečrtan triktornik opozarja, da za pranje niso dovoljena sred
stva, ki vsebujejo klor. 

5. Likalnik s pikicami pomeni, kakšna temperatura je dovoljena pri 
likanju: ena pika pomeni nizko temperaturo, dve srednjo, vse tri pa 
visoko temperaturo. Če ima likalnik zapisano temperaturo v števil
kah, se pač ravnamo po tem. 

6. Prečrtan likalnik — likanje ni dovoljeno. 

7. Krog je znak za kemično čiščenje, črka v krogu pa pomeni kemič
no sredstvo, s katerim lahko čistimo. V kemični čistilnici morda 
opozorimo osebje, s kakšnim čistilom se lahko čisti naše oblačilo. 

8. Prečrtan krog - kemično čiščenje ni dovoljeno. 

V ponedeljek, 23. maja, je okoli 250 predšolskih otrok, učencev in 
dijakov kranjskih vzgojnovarstvenih ustanov, osnovnih in 
poklicnih šol slikalo na asfaltu v novem naselju na Planini. — 
Foto: F. Perdan 

Zakaj so 
mame tako sitne? 

Velika okna so se odpirala na pro
stran vrt. Hitro se je danilo in znova 
je začelo deževati. Pravo razkošje je 
bilo ležati v topli postelji in posluša
ti škrebljanje dežja. Vse moje lepe 
sanje pa je prekinila mama s klici iz 
kuhinje. 

Mudilo se mi je. Ura je neusmilje
no hitela. Kar stoje sem spila kavo. 
Bala sem se, da ne bi zamudila pou
ka. 

»Če bi četrt ure prej vstala, bi se
daj lahko v miru pojedla,« je rekla 
mama. »Saj nisem dojenček, že vem, 
kaj delam,« sem odvrnila tudi to pot. 
Mat i je molčala. Čeprav je bil njen 
molk kratek in neopazen, me je ob
šlo bliskovito spoznanje, da nekaj ni 
prav. 

Hitro sem vzela torbo in oblekla 
plašč. K o sem bila že pri vratih, je 
prišla za menoj mama z dežnikom v 
roki. »Andreja, oblačno je, vsak čas 
lahko začne deževati. Vzemi dež-, 

-rrik!« 

»Ne bodi sitna, mama, bom že 
sama vzela dežnik, če bo treba. 2e 
tako sem pozna, ti me pa še zadržu
ješ. Le zakaj hočeš vedno ukazova
ti?« Zaloputnila sem z vrati in stekla 
po stopnicah. »Zakaj so mame tako 
sitne?« sem pomislila. 

Čez nekaj mesecev je mama zbole
la in zamenjala službo. Na delo se je 
odpravljala zgodaj zjutraj. 

Nekega jutra sem spet hitela v 
šolo. Pozno je že bilo. Stekla sem po 
stopnicah. Stopila sem na pločnik in 
videla, da dežuje. Vrnila sem se po 
dežnik. K o sem odprla vrata, mi je 
živo stopila pred oči podoba matere, 
ki drži v roki dežnik. Pri srcu me je 
zbodlo. Sedaj nimam nikogar, ki bi 
mi rekel: »Morda bo deževalo, vzemi 
dežnik.« 

Andreja Krmelj, 8. d r. osn. šole 
Petra Kavčiča, Škofja Loka 

Preveč udobno n i zdravo 
Življenje postaja vse bolj udobno. 

Večino stvari opravljamo domala 
brez fizičnega napora: namesto 
stopnic uporabljamo dvigalo, na
mesto da pešačimo, se vozimo z 
avtomobilom, gospodinjska dela op
ravljamo s stroji. Vse to nas seveda 
prav tako utruja, vendar pa se ne 
znamo sprostiti: zavalimo se pred 
televizor in tako pozabimo na 
dnevne skrbi. Pr i tem pa nam 
neopazno zraste maščoba na tre-

Iz bombažnega krepa je sešita tak-
šnale obleka za vroče dni; primerna 
najbolj za mlada dekleta. V zgornji 
rob napeljemo nekaj vrst drobne 
elastike, spodaj zarobimo in obleka 
je gotova. Če pa obleko potisnemo 
do pasu, je nastalo dolgo krilo, ki na 
počitnicah tudi prav pride. 

buhu, na sedalu, če moramo 
slučajno hitro stopiti, da ujamemo 
avtobus, nam domala poide sapa, če 
pa moramo brez dvigala v tretje 
nadstropje, se še pol ure kasneje 
držimo za srce. Kaj je narobe? 

Telo je sposobno prilagoditi se 
naši vsakodnevni aktivnosti: če 
lenarimo in ne porabljamo sproti 
energije, jo bo seveda naše »ekono
mično misleče« telo vskladiščilo. 
Tako obteženi se bomo še težje 
ogreli za kakšen dodaten telesni 
napor. K o pa nas bodo težave s 
srcem opozorile (ali pa vsaj preko
merna teža), da moramo nekaj sto
riti za zdravje, se bomo spraševali, 
kaj vendar, saj imamo vendar osem 
ur dela na dan dovolj in še preveč. 
Nekateri zdravniki so prepričani, da 
lahko vsak dan veliko storimo za 
svoje zdravje le tako, če smo tako 
aktivni, da se preznojimo. Če ne 
opravljamo takšnega dela, da bi se 
pri tem lahko preznojili, razen V 
vročini seveda, si poizkušajmo najti 
kaj takega za prosti čas, pri čemer se 
bomo utrudili, vendar do določene 
mere, brez pretiravanja. Utrujenost, 
ki se nas loti na primer po koncu 
teka ali ko se vrnemo z izleta, je 
prijetna. To prav gotovo vemo. Če 
pa smo po takšni aktivnosti na smrt 
utrujeni, potem je z našim zdravjem 
prav gotovo nekaj zelo narobe-
Seveda smo lahko tudi zelo utrujeni, 
če smo močno pretiravali in nismo 
aktivnosti prilagodili našim letom, 
zmožnostim in potrebam; če ne 
vzdržujemo stalne kondicije, potem 
se jasno ne bomo pridružili recimo 
alpinistični odpravi v visoke gore, ko 
pa nam bodo moči pasle že ob vznoŽ; 
ju. Če smo se precej zanemarili 
glede vzdrževanja telesne kondicije, 
je treba začeti postopoma, brež 
pretiravanj, toda vztrajno. 

TITO Ime, ki ni le ime. 
V njem so korenine današnje politike, 
današnje države Jugoslavije. 
Ime, ki pomeni novo miselnost, ideje, 
ideologijo... 
Tito je večen. Večna je njegova politika, 
njegova miselnost, njegova osebnost.. . 

Romana Završnik, 8. a r. osn. šole 
Staneta Žagarja, Kranj 

Vaški posebnež 
Danes po vaseh ni več veliko po-

sebnežev. O njih je včasih šel glas po 
vseh vaseh v okolici. Ostale so le še 
zgodbe, ki krožijo od človeka do člo
veka. 

Eden takih posebnežev je bil tudi 
Jožef. Tudi sam sem ga poznal. Jo
žef je bil dober človek, zgubanega 
čela, oblečen v ponošene hlače in 
sivkasto belo srajco. 

Hodil je po vaseh, igral na harmo
niko in pri vaških gospodinjah prosil 
za kos kruha ali košček posušene 
slanine. Za plačilo pa je zvečer pri 
topli peči pripovedoval zanimive 
zgodbe iz svojega burnega življenja 
ali pa je zaigral kakšno ,vižo\ Ko je 
odhajal, mu je gospodinja skrivaj 
stisnila v roko dinar ali dva. 

Lepega zimskega večera je prišel 
tudi k nam. Ob dobrem vinu se mu 
je razvezal jezik in začel je pripove
dovati: 

»Grem proti poldnevu po cesti 
proti krčmi, kar se izza ovinka prika-
Žeta dva žandarja. Jaz pa pod srajco 
ribe. Prikorakata do mene pa me 
vprašata, če vem, kdo lovi ribe. Ves 
rdeč v obraz odkimam. Onadva pa se 
s smehom na obrazu spogledata. Po
časi odideta dalje. Slišim ju, kako se 

Proslava 
na Orehku 

Družbenopol i t i čne organizaci
je i n krajevna skupnost Orehek-
Dru lovka so v soboto, 21. maja, 
ob 17. u r i pr ipravi le v osnovni 
šoli na Orehku proslavo ob Ti to
v i h i n par t i jskih jubilej ih. Slav
nostni govornik je b i l Tine Zale
tel}. Nastopi l i so učenci osnovne 
šole Orehek, oktet Sava K r a n j , 
mladinci iz krajevne skupnosti 
i n folklorna skupina osnovne 
šole Luci jana Seljaka. 

Andrej Učakar, 3. r. osn. šole 
Lucijana Seljaka, Orehek 

smejeta. Sežem za srajco, ojoj, pre-
joj — rib nikjer! Gledam, gledam, 
kar zadaj za pasom opazim — ribje 
repe. Tedaj pa me je že posilil smeh. 
Kar stresalo me je.« 

Jožef je vedel povedati še veliko 
takih zgodb. 

Zdi se mi škoda, da takih ljudi kot 
je bil Jožef, ni več. Ljudje živimo da
nes bolj moderno, nič več nam ni za 
smeh. Postali smo tujci drug druge
mu. 

Vendar pa Jožefa nismo pozabili-
Po njegovi smrti so ga nekateri celo 
opisali v knjigah. 

Franci Pogačnik, 5.a r. osn. šole 
Lucijana Seljaka, Kranj 

Spomini na vojno 
Nekega jesenskega dne sem se s 

starši in teto Jero odpravila v bol
nišnico Franjo. Bilo je ravno nekaj 
dni pred dnevom mrtvih. Tam je 
teta Jera obujala spomine na vojne 
dni. 

Med vojno je bila partizanka. 
Nekega dne je bila huda bitka t 
Nemci. Teto Jero so ujeli in 
odpeljali v zapor v Begunje. Strašno 
so jo mučili. Kljub vsem bolečinam 
in strahotam ni ničesar izdala. 
Nemci so bili zato zelo jezni. Poslali 
so jo v še hujše koncentracijsko 
taborišče v Nemčijo. Tudi tam so jo 
hudo mučili, a je zdržala. Končno 
je dočakala svobodo. Ta dan se je 
s preživelimi vrnila v domovino. 

Velikokrat je nam otrokom pripo
vedovala o prestalem trpljenju med 
vojno. Vsakokrat mi je ob tem zelo 
hudo. 

K o smo se odpravili iz bolnišnice 
Franje, smo odšli tudi na skupni 
grob tetinih soborcev. Tam smo 
prižgali sveče v njihov spomin, nato 
pa smo molče odšli. 

Milana Čop, 5. a r. osn. šole 
bratov 2 van, Gorje 



Črtomir Zoreč: 
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Vodoravno: 1. stalni tropski veter, ki piha v nižjih plasteh, v nasprotni smeri 
pa antipasat, 6. zapoved psu, naj kaj prinese, v trgovstvu vloga, delež 
družabnika, 11. v daljšo vrsto razvrščena, premikajoča se skupina, v časopisu 
Stolpec, 12. francoski književnik, v času Ilirskih provinc knjižničar mesta 
Ljubljane in novinar, Charles, 14. vrhnje žensko oblačilo indijskih žena, 15. 
mesto ob Tržiški Bistrici, 17. najvišja gora v Karavankah, 19. konica, 20. kdor 
moti, 22. če, 23. avtomobilska oznaka za Bitolo, 24. monadologija, filozofski 
nauk po Leibnizu, 26. kratica za opus, opomba, 27. ime madžarskega pesnika 
romanopisca in historiografa iz Vojvodine Lebla, tudi prvi veliki knez 
Madžarov, začetnik dinastije Arpadovičev, 29. nordijska boginja morja, 30. 
vodilo, pravilo, predpis, 32. Avtonomna sovjetska socialistična republika 
Adžarska, 34. mediteransko mesto v slovenskem primorju pri Kopru, 35. Ivan 
Cankar, 36. skladatelj in pevec lastne skladbe, 40. kratica za Varnostni svet, 
42. italijansko glavno mesto, 44. stavbenik, 45. medmet, ki izraža zadovoljnost 
pri domisleku, dognanju, najdenju, 46. znameniti grški junak pred Trojo, 
Ajant, 48. Industrija metalnih polizdelkov v Slovenski Bistrici, 49. glavo in 
trup povezujoči telesni del, 50. zdravilna gorska rastlina z rumenimi cveti, 
tinktura iz te rastline, 52. glavno mesto Kolorada v ZDA, 54. izdelovalec sit, 
55. telička. 

Navp ično : 1. morsko pristanišče, luka, rabljeno v mnogih imenih, 2. vpra-
šalnica mar, 3. avtomobilska oznaka za Sombor, 4. ime pesnika balad Aškerca, 
5. v starogrški mitologiji podzemlje, spodnji svet, globok mračen prepad pod 
Hadom, 6. rumenkasta oljnata tekočina, ki se rabi zlasti za izdelavo barvil, 
7. poprek, 8. Oskar Danon, 9. zver iz rodu mačk, 10. očetova ali materina 
sestra, 11. skopitev ljudi ali živali, to je odstranitev spolnih žlez, 13. 
rokovnjač, 14. stanovanjski prostor, izba, 16. ljudski izraz za svilo, 18. pokrit 
prostor za shranjevanje vozov, orodja, strojev, 20. strupena kača z verigi 
podobnimi lisami po hrbtu in rožičkom na glavi, 21. kdor opravlja cenzuro, 24. 
jezero v zahodnem delu Irske, 25. angleški prvak v biciklizmu, James, češki 
skladatelj, Karel, 28. kratica za post scriptum, pripis, 31. mednarodna 
avtomobilska oznaka za republiko Libanon, 33. grško-rimski stari vek, 34. 
pripadnik Italov, nekdanjih rodov v Italiji, 35. kratica za Irsko republikansko 
armado, 37. obor, živinska staja po planinah, 38. Aleksandar V. Petrovič, 39. 
vbodljaji, 41. izdelek čebel, del satovja, 43. starorimski bog vojne, v astrologiji 
eden izmed velikih planetov sončnega sistema, 45. prostor, površina, 47. sanje, 
snovi, 49. Vasilij V. Kandinski, 51. Ivan Tavčar, 53. znak za kemično prvino 
nikelj. 

ŠAHOVSKI KROŽEK 
Prve poteze 

Kombinacija 
V začetku igre sta oba kralja na varnem, 

saj ju varuje vojska figur in kmetov. Toda 
z vsako igrano potezo lahko pozicijo osla
bimo, postavimo figure nespretno in na
sprotniku omogočimo, da nas s primer
nimi potezami matira. Iz tega lahko povza
memo naslednji sklep: 

Vsaka poteza je lahko napaka, tako naša 
kot nasprotnikova. Te napake je treba po
iskati, pozicijo studirati. Vendar nam sama 
ugotovitev napake se ne prinese zmage. 
Moramo jo izkoristiti, nasprotnika kazno
vati za nepremišljenost. 

To včasih ni enostavno. Potrebne so 
KOMBINACIJE. Poglejmo partijo: 

MORPHV - N. N. N. (Pariz 1858) 

Nespretno igro črnega v otvoritvi je beli 
izrabil za čim hitrejši razvoj svojih figur. 
Z menjavami pa je odstranil razvite figure 
nasprotnika. Dve črni figuri, trdnjava in 
lovec, sta trenutno izven igre in tudi kralj 
je izpostavljen. Sledi se sklepni udarec, ki 
je poučna kombinacija. 

1. e4 
2. Sf3 
3. d4 
4. de5: 
5. Df3: 
6. Lc4 
7. Db3 
8. Sc3 
9. Lg5 

10. SbS:! 
11. LbS: + 
12. 0-0-0 
13. Td7:I 
14. T d l 
15. Ld7: + 

e5 
d6 
Lg4(?) 
Lf3: 
de5: 
Sf6(?) 
De7 
c6 
b5(?) 
cb5: 
Sbd7 
Td8 
Td7: 
De6 
Sd7: 

3 
2 

in • 

a b c d • 
Diagram 30 
Pozicija po 15. potezi črnega. 

16. Db8 + !Sb8: 
17. Td8 mat dr. S. Ravdek 

G A S I L S K O D R U Š T V O 
P O L J A N E N A D S K O F J O L O K O 
P R I R E D I 

GASILSKO AVTO TOMBOLO 
v nedeljo 29. maja 1977 ob 14. uri 

Glavni v P O L J A N A H 

dobitki: i . O S E B N I A V T O Z A S T A V A 750 L U X 
2. O S E B N I A V T O Z A S T A V A 750 
3. U M E T N I Š K A S L I K A ak. slikarja I V E Š U B I C A 
4. T E L I C A S I M E N T A L S K E P A S M E 350 kg 
5. H L A D I L N A S K R I N J A L T H 3801 
6. P R E N O S N I T E L E V I Z O R 
7. Š P O R T N O K O L O R O G - E L I T E S P E C I A L 
8. K O L O P O N Y 
9. K O M P L E T D V E H O D E J IN P R E G R I N J A L 

10. K O M P L E T D V E H O D E J IN P R E G R I N J A L 
IN Š E N A D 200 D R U G I H D O B I T K O V 

Tablice po 20.00 din so v predprodaji 
PO T O M B O L I V E L I K A 

VRTNA VESELICA 
Igra ansambel G O R E N J C I iz Radovljice 
s pevcema Francem K O R E N O M in Majdo KUNČIČ 
Za pijačo in jedačo preskrbljeno! 
Vabijo poljanski gasilci! 

Reši tev nagradne k r ž a n k e z 
dne 20. maja: 1. studio, 7. 
Amadis, 13. trpinka, 15. Gregorc, 
16. AZ, 17. mandarina, 19. V E , 20. 
vas, 22. čaršija, 23. cin, 24. anali, 
26. akna, 27. urna, 28. lect, 30. 
etnolog, 32. Kamerun, 34. Aron, 
35. Soma, 36. Isak, 38. G vido, 41. 
ora, 42. grozota, 44. nab, 45. R V , 
46. predikant, 48. N T , 49. diplo
ma, 51. andante, 53. Intima, 54. 
kislež. 

Prejel i smo 83 r eš i tev . Izžre
bani so b i l i : 1. nagrado (70 din) 
dobi Mar i ja Bešter , 64240 Ra
dovljica, Roblekova 11; 2. nagra
do (60 din) Franc Soklič , 64000 
Kranj, M . Pij ade j a 15; 3. nagrado 
(50 din) Tanja Oven, 64000 
Kranj, Hrastje 3. Nagrade bomo 
poslali po pošti. 

Reš i tve pošlji te do torka, 
31. maja nanaslov: GlasKran j , 
Moše Pijadeja 1, z oznako Na
gradna k r i ž a n k a . Nagrade: 1. 
70 d in , 2. 60 d in , 3. 50 d in . 

izbrali smo za ras 

Za ljubitelje artičok so pri ŽIVILIH 
v GLOSUBU uvozili artičoke iz Ita
lije, konzervirane v olju in slanici. 
Cena: 15,43 din 

Elegantno in zelo lepo izdelano mo
ško obleko smo videli na mladin
skem oddelku v GLOBUSU: površ
nik je drobno pepita, telovnik in 
hlače pa enobarvne, črne in rjave. 
Na voljo so velikosti 7/92 do 7/100. 
Cena: 2270 din 

Ce pravkar odpravljate vašega naj
mlajšega v kolonijo in š e nimate ko
palnega plašča zanj, poglejte še na 
Kokrin otroški oddelek v GLOBU
SU, kjer jih imajo iz mehkega frotir
ja v velikostih od 1 do 12 let. Živah
nih barv in vzorcev so. 
Cena: 13» - 1 8 » din 

V TEK8TILINDUSOVEM informa
tivno prodajnem centru v hotelu 
CREINA smo poslikali tale, z grško 
motiviko poslikan satinet, iz kate
rega si bomo seši le lepo poletno 
obleko — bordure so letos sila 
modne. Širina: 0,80 m 
Cena: 32,62 za meter 

(21. zapis) 

Čas je, da stopimo še v druge kraje 
radovljiške občine — ne recite pa, da 
sem se predolgo mudil v Begunjah; 
saj sem hotel le to, da ne bi ljudje 
pozabili na črne dneve, ki so jih mo
rali prav tod preživljati tolikeri Go
renjci in Gorenjke. 

O B DOBRUČI 

T o je potok — recimo mu kar 
rečica — ki izvira izpod Do-
brče (1634m), teče kakih 

7 km po lepi travnati dolini, se 
dotakne Dvorske vasi, Zgornjega in 
Spodnjega Otoka, se potem ozre na 
gosposko podvinsko graščino in 
hiti skozi Mošnje do Globokega, 
kjer se izlije v Savo. 

No, pa naj še ta zapis ubere isto 
pot kot Dobruča! Seveda bo treba iti 
že iz Dvorske vasi (ki je svoje 
imenitno ime dobila pač zaradi 
dvorca v bližini) po lepi cesti skoro 
natanko proti jugu. K sreči se cesta 
drži potoka — zaiti ne moremo. 

O T O K 

S podnji in Zgornji. Očitno je 
bil griček s cerkvijo nekoč 
pravi otok sredi vodnate rav

nice. Rodovitne zemlje pa je le ozek 
pas. 

S cerkvico sv. Janeza Krstnika na 
vzpetini nad vasjo Spodnjim Oto
kom je povezan zanimiv običaj: tu 
poldne zvone že ob enajstih. Zvedel 
sem za dve inačici izročila, ki sta dali 
osnovo temu prezgodnjemu zvo
njenju. Prva pravi, da so ob turškem 
napadu zvonovi kar sami od sebe 
zazvonili. In da so se Turki tega tako 
prestrašili, da so na vrat na nos 
zbežali. Bilo je to menda natanko 
ob enajstih dopoldne. Druga prav
ljica govori, da so zvonovi ob 
turškem napadu res sami od sebe 
zazvonili — a da je bilo to le ljudem 
v opozorilo, naj se hitro razbeže 
in poskrijejo. — Kaj je res in če je 
sploh kaj resnice v teh pripovedih — 
kdo ve? Če že res ni, je pa lepo 
izmišljeno. Saj tako je z vsemi pri
povedkami, ki jih preprosta srca 
rada poslušajo. 

No, to s Turki pa bo le nemara 
delno res: okrog cerkve je bilo ta
borsko obzidje (je še ohranjeno), ki 
je varovalo kmečko rajo iz teh in 
bližnjih vasi pred Turki. Gospoda se 
je skrila v bolj trden »Podvinski 
turn«, ki ga listine omenjajo že 
leta 1331. (Prvotni podvinski gradič 
je bil sprva le utrjen stolp — odtod 
ono ime, Podvinski turn). 

Pa tudi sicer je otoška cerkvica 
zanimiva. Na stenah v notranjščini 
so še dobro vidne freske, ki jih je 
slikal Jernej iz Loke (1. 1530). Tudi 
na vnanji strani cerkve je nekaj 
fresk taistega slikarja. 

Na Spodnjem otoku so našli tudi 
protestantje gostoljubno streho. O-
Čitno je, da so bili tudi kmečki ljudje 
vneti za novo vero, ki je obljubljala 
večjo pravičnost. Zato najbrž ne bo 
držalo, da so se za Lutrovo vero 
ogrevali le graščaki in drugi gosposki 

od vsepovsod 

ljudje. Saj je bilo luteranstvo prav
zaprav neke vrste revolucija, du
hovni punt, upor proti krivicam in 
lažem. 

I V A N M U R N I K IN I V A N 
R E S M A N 

Dva pomembna slovenska mo
ža sta bila tu rojena: narodni 
delavec, politik in publicist 

Ivan Murnik (1839-1913) je bil po 
poklicu pravnik, doma pa s Spodnje
ga Otoka. Murnik se je od svojega 
šefa in pesnika dr. Lovra Tomana 
navzel gorečega rodoljubja, ki ga je 
kot deželni poslanec in član držav
nih komisij lahko vselej učinkovito 
dokazoval. V pretežni meri pa je 
Murnik veljal za umnega gospo
darstvenika. Kot tak se je v de
želnem zboru tudi najbolj uveljavil. 

Zgornji Otok je »rodil« pesnika 
Ivana Resmana (1848-1905), ki je 
svoje toplo občutene pesmi objavljal 
največ v Ljubljanskem zvonu. Izdal 
je tudi pesniško zbirko Moja deca 
(mišljene so seve njegove pesmi, ne 
otroci). Dosti je Resman napisal 
tudi drugačnih del: od potopisov do 
polemičnih političnih spisov. Nekaj 
njegovih pesmi je celo uglasbenih. Je 
pa tudi prevajal gledališka dela. Vse
stranski, a nemirni duh. Leta 1868 je 
zaradi svoje narodne zavednosti 
moral celo v preiskovalni zapor. 
(Ker se je udeleževal protinemških 
demonstracij in ker je napisal 
pravila za skrivno narodno društvo.) 

PRI L I N T V E R N U 

K o sem takole pred dnevi ko-
račil od Zgornjega k Spod
njemu Otoku, sem pred hišo 

kovača Jakoba Kristana (Zg. Otok 
14) kar obstal: na ozkem dvorišču 
je stal velik železen zmaj, delo 
Kristanovih otrok (sina in hčerke). 
Iz raznih odpadnih koscev železa, 
ki jih pri kovaču ne manjka, sta 
mlada umetnika zvarila res imenit
no plastiko. Domiselno, solidno 
oblikovano in tudi po videzu prav 
presenetljivo kiparsko delo. Plasti
ka resda spominja na Svetinova dela 
v železu, a zmaj pri Kristanovih 
je bolj zračen, rahel, skoro lahek, 
četudi je železen . . . No, če so Sveti
nova dela v pretežni meri sestavlje
na iz ostankov orožja — potem 
je tale otoški zmaj bolj miroljubne 
narave, saj je v njem največ starih 
podkev, ki pa prinašajo srečo! In še 
to je treba reči: zmaj je nenavadno 
lično in čisto delo. Kot nalašč za 
čudovit okras na kakem javnem 
mestu, npr. v letoviškem parku. 
— Sicer pa mi ni znano, kaj načrtu
jejo glede zmaja. Sodim pa, da je to 
povsem nova zvrst naše naive, po 
tehniki in po motivu. — Upam, da 
bom zmaja z Otoka lahko v dogled-
nem času prikazal tudi v sliki. 

Oče Kristan mi je šegavo rekel, da 
se zdaj pri njegovi hiši ne pravi več 
»pri kovaču«, pač pa kar »pri lint-
vernu«. 

Ena ura zakona za državljanstvo 
26-letna Nemka je odpotovala v Španijo, kjer je želela napraviti kariero 

pri filmu. Vendar je za zaposlitev potrebovala špansko državljanstvo. Znašla 
se je, dala oglas, da išče ženina in že je bila poročena. Mož se je takoj po 
poročnem kosilu poslovil, Nemka pa je postala Španka. Čeprav je bila le eno 
uro zakonska žena. 

Slika iz ribjih kosti 
V samoborskem muzeju si lahko ogledate nenavadno sliko. Pri

kazuje pejsaž mesta Krapina, narejena pa je iz ribjih kosti. Slika je 
iz preteklega stoletja in je delo Ljudevita Gaja. Podobne slike, toda 
z drugačnimi motivi, hranijo v muzejih v Vukovaru in Iloku. 

Je bil pilot lovec? 
Na sarajevskem letališču se je letalo, ki je priletelo iz Zagreba, spuščalo 

na letališko stezo. Prav takrat pa je prek steze pritekel divji zajec in prišel 
pod kolesa letala. Letalu seveda ni bilo nič, ne da pa se to trditi za zajca. 
Zlobneži so ob tem pripomnili, da je pilot letala gotovo lovec in se ni mogel 
upreti skušnjavi, ko je zagledal zajca na stezi. 

Orkan premikal vagone 
Zgodilo se je že v prejšnjem stoletju in to leta 1893. Po Novski 

v Slavoniji je pustošila huda nevihta in veter je bil tako močan, da je 
premikal celo vagone. Vagone je dvignil v zrak in jih razmetal kot 
škatlice vžigalic. Podatke o tem dogodku je še sedaj moč najti v kroniki 
Novske. Najbrž pa vagoni takrat niso bili tako težki, kot so sedanji. 

Ne poznajo sodišča 
Prebivalci vasi Mulje pri Kotoru so od nekdaj znani kot ribiči, kapitani 

in pomorščaki. Slovijo pa tudi po svoji miroljubnosti in poštenosti. Pravijo, 
da ne vedo, kaj so razprtije in sodne razprave. O tem priča tudi podatek, 
da sodne dvorane v Kotom že več kot dvesto let ni obiskal noben Muljanin. 

Njegošev prstan 
Na otoku Hvaru hranijo prstan Petra Petroviča Njegoša. Prstan 

je v lasti družine dr. Jože Avelinija. Njegov oče je prstan podedoval 
od matere, ona od svojega očeta, ta pa ga je dobil od samega Njegoša. 
Prstan je zlat in ima vgraviran napis in Njegošev monogram. 
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28 SOBOTA 

Prvi program 
4.30 
8.08 
9.05 
9.35 

10.15 

11.03 
12.10 
12.30 

12.40 

13.30 
14.05 

14.25 

15.30 
15.45 
16.00 
17.00 
18.05 
18.45 

19.35 
19.45 

20.00 

21.15 

21.30 

23.05 

0.30 
1.03 
2.03 
3.03 
4.03 

Dobro jutro 
Glasbena matineja 
Pionirski tednik 
Mladina poje 
Kdaj, kam, kako 
in po čem 
Sedem dni na radiu 
Godala v ritmu 
Kmetijski nasveti: 
Ostanki starih 
hrastovih logov 
v vzhodni Sloveniji 
Veseli domači 
napevi 
Priporočajo vam 
Iz dela Glasbene 
mladine Slovenije 
S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji 
Glasbeni intermezzo 
S knjižnega trga 
Vrtiljak 
Studio ob 17.00 
Gremo v kino 
Zabaval vas bo 
ansambel 
Slavko Znidaršič 
Lahko noč, otroci 
Minute z ansamblom 
Andrej Arnol 
Spoznavajmo svet 
in domovino 
Za prijetno 
razvedrilo 
Oddaja za nade 
izseljence 
S pesmijo in plesom 
v novi teden 
Zvoki iz naših krajev 
Vaš gost 
Italijanska serenada 
Glasbena skrinja 
S popevkami 
v novi dan 

Drugi program 
8.00 

13.00 

13.33 
14.00 

14.20 

14.33 
16 K) 

lf .15 

16.40 
17.40 

18.00 
18.40 

18.55 

Sobota na valu 202 
Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 
Danes vam izbira 
Odrasli tako, 
kako pa mi 
Glasbeni drobiž 
od tu in tam 
Z vami in za vas 
Naš podlistek — 
I. Sorli: Črtica 
Majhni zabavni 
ansambli 
Glasbeni casino 
S pevko 
Bisero Veletanlič 
Vročih sto kilovatov 
Partiture lahke 
glasbe 
Minute za kulturo 

Tretji program 
19.05 C. Monteverdi: 

Kronanje Popeje — 
nov posnetek 
ansambla 
ljubljanske Opere 

21.00 Vidiki sodobne 
umetnosti 

TELEVIZIJA 

SOBOTA 28 
T V Ljubljana 
8.00 Colargol 
8.15 Deklica Delfina in 

lisica Zvitorepka 
8.30 V znamenju 

dvojčkov: Lisica 
gostiteljica ali o 
premetenem zajčku 

8.50 A. Ingolič: Mladost 
na stopnicah — 
nadaljevanka 

9.20 Človek in zemlja — 
serija 

9.50 Izbira študija in 
poklica: Strojništvo 

10.20 Kadar čez gozdove 
rjovejo viharji (ob 
35-letnici smrti 
Toneta Tomšiča) 

11.00 G. Prosperi: 
Michelangelovo 
življenje — 
nadaljevanka 

14.00 Vilnius: evropsko 
prvenstvo v 
gimnastiki za moške 
— prenos (IV) 

15.35 Nogomet Sloboda : 
Partizan — prenos 
iz Tuzle (Sa) 

17.35 Obzornik 
17.50 Diverzanti -

jugoslovanski film 
19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
19.50 Tedenski 

zunanjepolitični 
komentar 

20.00 TV žehtnik 
20.35 Letujte z nami 
20.45 Za dolar več -

italijanski film 
22.45 TV dnevnik 
23.05 625 
23.25 Evropsko prvenstvo 

v gimnastiki 
za moške — 
posnetek 

Oddajniki II. TV mreže 
14.00 Vilnius: evropsko 

prvenstvo v 
gimnastiki za moške 
— prenos 

19.30 TV dnevnik 
20.00 Sodobniki: Marko 

Čelebonovič 
20.30 Glasba takšna in 

drugačna 
21.15 24 ur 
21.25 Športna sobota 
21.40 Evropsko prvenstvo 

v gimnastiki za 
moške 

TV Zagreb 
10.00 TV v šoli 
15.30 Poročila 
15.35 Nogomet Sloboda: 

Partizan 
17.35 T V koledar 
17.45 Plus pet 
18.45 Prijatelji glasbe 
19.30 TV dnevnik 
20.00 TV žehtnik 
20.35 Elektra - film 
22.30 TV dnevnik 
22.50 Zabavno glasbena 

oddaja 

21.15 Sobotni nočni 
koncert 

23.55 Iz slovenske poezije 

NEDELJA 29 
Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.07 Veseli tobogan 
9.05 Se pomnite, tovariši 

10.05 Nedeljska panorama 
lahke glasbe 

11.15 Naši poslušalci 
čestitajo in 
pozdravljajo 

13.20 Nedeljska reportaža 
13.46 Obisk pri orkestru 

Radia Hessen 
14.05 Nedeljsko popoldne 
16.00 Zabavna radijska 

igra - W. Ecke: 
Srebrni buda 

19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 G lasbene razglednice 
20.00 V nedeljo zvečer 
22.20 Skupni program JRT 
23.05 Literarni nokturno 

- S. Mrožek: 
Otroci 

23.15 Plesna glasba za vas 
0.05 Serenada in pesnitev 
0.30 Pop, ročk, beat 
1.03 Če še ne spite 
2.03 Blues v pozni noči 
2.30 Zvoki godal 
3.03 Plošča za ploščo 
3.30 V ljudskem tonu 
4.03 Lahke note velikih 

orkestrov 

Drugi program 
8.00 Nedelja na 

valu 202 
13.00 Cocktail melodij 
13.33 Iz roda v rod 
13.40 Zvoki iz studia 14 
14.00 Pet minut humorja 
14.05 Glasba ne pozna 

meja 
15.00 Petpedi 
15.35 Instrumenti v ritmu 
15.45 Naši kraji in ljudje 
16.00 Z opereto po svetu 
16.33 Melodije po pošti 
18.40 V ritmu Latinske 

Amerike 

Tretji program 
19.05 Večerni glasbeni 

studio 
20.35 Viktor Parma: 

Godalni kvartet 
21.00 Naši znanstveniki 

pred mikrofonom 
21.15 W. A. Mozart: 

odlomki iz opere 
LucioSilla 

23.00 Vaši priljubljeni 
skladatelji 

23.55 Iz slovenske popevke 

PONEDELJEK 3 0 
Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Pisan svet pravljic 

in zgodb 

29 NEDELJA 

TV Ljubljana 
8.20 Poročila 
8.25 Za nedeljsko dobro 

jutro: Savski val 
8.40 625 
9.00 A. J. Cronin: Zvezde 

gledajo z neba — 
nadaljevanka 

9.50 Sezamova ulica 
10.50 Križem kražem 
11.00 Morda vas zanima: 

Sreča na vrvici 
11.30 Kmetijska oddaja 

(Bg) 
12.15 Poročila 
12.30 Vilnius: evropsko 

prvenstvo v 
gimnastiki — 
prenos in posnetek 
(IV) 

15.30 Speedway v Krškem 
— prenos, vmes 
Poročila 

17.00 TV žehtnik 
17.35 Operacija 

Amsterdam — 
angleški film 

19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
19.50 Tedenski 

gospodarski 
komentar 

20.00 M.Savič: Morava 76 
— nadaljevanka 

21.00 Zibelka evropske 
civilizacije 

21.45 TV dnevnik 
22.00 Športni pregled (Bg) 

Oddajniki II. TV mreže 
16.10 Nedeljsko popoldne 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Večer s pesnikom 
20.45 24 ur 
21.05 Dolge počitnice -

film 

TV Zagreb 
9.50 

10.00 
11.00 
11.30 
13.50 
14.20 
15.20 
16.10 
19.30 
20.05 
21.10 
21.40 
22.00 

3 0 

Poročila 
Otroški spored 
Narodna glasba 
Kmetijska oddaja 
Gledalci inTV 
Mladinsko srečanje 
Levinja Elza 
Nedeljsko popoldne 
TV dnevnik 
Več kot igra 
Ovce, vino in morje 
TV dnevnik 
Športni pregled 

PONEDELJEK 

T V Ljubljana 
17.05 Glasbeni ciciban: 

Izlet v naravo 
17.20 Človek in zemlja -

serija 
17.50 Obzornik 
18.05 Zdravilo, človekov 

prijatelj in sovražnik 
18.30 Dogovorili smo se 
18.45 Mladi za mlade (Sk) 
19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
20.00 S. Pavič: Strel 

v hrbet — drama 
T V Beograd 

21.20 Kulturne diagonale 

9.20 Izberite pesmico 
9.40 Vedre melodije 

10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem 

11.03 Za vsakogar nekaj 
12.10 Veliki revijski 

orkestri 
12.30 Kmetijski nasveti: 

Vrtnarstvo 
12.40 Pihalne godbe na 

koncertnem odru 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Pojo amaterski zbori 
14.30 Naši poslušalci 

čestitajo 
in pozdravljajo 

15.30 Melodije in ritmi 
z majhnimi ansambli 

16.00 Vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Iz tuje glasbene 

folklore 
18.25 Zvočni signali 
19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Franca Miheliča 
20.00 Kulturni globus 
20.10 Operna koncert 
22.20 Popevke iz 

jugoslovanskih 
studiev 

23.05 Literarni nokturno 
— J. Šmit: Pesmi 

23.15 Za ljubitelje jazza 

Drugi program 
8.00 

13.00 

13.33 

13.55 
14.00 

14.20 
16.00 
16.05 

Ponedeljek na 
valu 202 
Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 
Ponedeljkov 
križem kraž 
Glasbena med igra 
Na izvirih ljudskega 
glasbenega 
ustvarjanja 
Z vami in za vas 
Kulturni mozaik 
Jazz na II. 
programu: 
Tone Janša 

16.40 Za mladi svet 
17.40 Godala v ritmu 
18.00 Glasbeni cocktail 
18.40 Lahka glasba 

slovenskih avtorjev 

Tretji program 
19.05 Snidenje s komornim 

zborom RTV 
Ljubljana 

19.45 Trenutki z Bachom 
20.35 Šest čeških plesov 

Bedricha Smetane 
21.00 Kultura danes 
21.15 Večeri pri slovenskih 

skladateljih 
23.00 Iz domačega 

opernega arhiva 
23.55 Iz slovenske poezije 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Radijska šola za 

srednjo stopnjo: 
Izumirajoča vas 
Pred grad 

22.05 TV dnevnik 
22.20 Mozaik kratkega 

filma: SKOJ v 
Bečeju 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 
17.35 
17.45 

18.00 
18.15 
18.45 
19.30 
20.00 
20.30 
21.(K) 
21.10 

TV dnevnik 
TV koledar 
Slavno vojskovanje 
— serija 
Živel je car 
Knjige in misli 
Mladi za mlade 
TV dnevnik 
Športna oddaja 
Aktualna oddaja 
Poročila 
Zadnji bojevnik — 
film 

TV Zagreb 
do 20.00 isto kot na odd. 

II. TV mreže 
20.00 K. Klarič": Samec -

TV drama 
21.20 K ultura v objektivu 
22.05 Moj prvi delovni dan 

— dokum. film 
22.25 TV dnevnik 

T V Ljubljana 
17.00 

17.20 
17.50 
18.05 

18.35 
19.15 
19.30 
20.00 
20.40 

21.35 
21.50 

V znamenju 
dvojčkov: Prevzetni 
medved 
Pan Tau 
Obzornik 
Jugoslovanska 
folklora: Zapisi 
Petra Vukosavljeviča 
TV trimski test 
Risanka 
TV dnevnik 
Oči kritike 
I. Bergman: Prizori 
iz zakonskega 
življenja — nadalj. 
Glasbeni magazin 
TV dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže ' 
17.35 Zagrebška kronika 
17.50 Košarka Jugoslavija 

: ZDA — prenos 
19.30 TV dnevnik 
20.00 S. Lenz: Domišljija 

- TV drama 
20.55 24 ur 
21.15 Mladinski jazz klub 
21.45 Znanost 
22.30 Evropsko prvenstvo 

v boksu — posnetek 
iz Halleja 

T V Zagreb 
17.15 TV dnevnik 
17.35 T V koledar 
17.45 Ta čudni živalski 

svet 
18.15 Dokumentarni film 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Aktualna oddaja 
20.50 Akcije 
21.00 Vrezi njeno ime 

s ponosom — film 
22.30 TV dnevnik 

1 
TV Ljubljana 
16.50 Deklica Delfina in 

9.30 

10.15 

11.03 
12.10 
12.30 

12.40 
13.30 
14.05 
15.30 

16.00 
17.00 
18.05 

19.35 
19.45 

20.00 

20.30 

21.19 
22.20 

23.05 

23.15 
0.05 
0.30 
1.03 
2.03 
3.03 
3.30 
4.03 

Iz glasbenih šol: 
Moste Polje 
Kdaj, kam, kako 
in po čem 
Promenadni koncert 
Danes smo izbrali 
Kmetijski nasveti: 
Kakovostno seno je 
še vedno zelo 
pomembna krma 
Po domače 
Priporočajo vam 
V korak z mladimi 
Glasbeni mozaik 
majhnih ansamblov 
Vrtiljak 
Studio ob 17.00 
Poletni sprehodi 
z našimi solisti 
Lahko noč, otroci 
Minute z ansamblom 
Bojan Adamič 
Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi 
Radijska igra — 
K. Szakonv 1: 
Kdo govori? 
Zvočne kaskade 
Jugoslovanska 
glasba 
Literarni nokturno 
— G. Greene: 
Besedo ima obramba 
Popevke se vrstijo 
Dixieland parada 
Popevke za vse 
Vtisi in razpoloženja 
Vaš gost 
Majhni ansambli 
Paleta akordov 
Proti jutru 

Drugi program 
8.00 

13.00 

13.33 
14.00 

14.33 
16.00 
16.05 
16.40 
17.40 

17.50 
18.00 

18.40 

Torek na valu 202 
Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 
Danes vam izbira 
Radijska šola za 
višjo stopnjo: 
Ljubezen v svetovni 
književnosti 
Z vami in za vas 
Pet minut humorja 
Moderni odmevi 
Kiosk s ploščami 
Z ansamblom 
Milan Ferlež 
Ljudje med seboj 
Lahka glasba na 
našem valu 
Popevke slovenskih 
avtorjev 

Tretji program 
19.05 

19.30 
19.45 

20.35 

21.00 
21.20 
23.00 

23.55 

Poje 
mezzosopranistka 
Alenka Dernač-
Buntova, pri 
klavirju Ljubo 
Rančigaj 
Znanost in družba 
Iz slovenske operne 
literature 
Vsa zemlja bo z 
nami zapela 
Dvignjena zavesa 
Koncertna srečanja 
Sezimo v našo 
diskoteko 
Iz slovenske poezije 

17.05 

17.35 
17.50 
18.25 

19.15 
19.30 
20.00 

21.40 

22.25 

lisica Zvitorepka 
Ukročeno oko — 
serija 
Obzornik 
Spekter 
Glasba takšna in 
drugačna 
Risanka 
TV dnevnik 
Film tedna: Umor 
iz usmiljenja — 
vzhodnonemški film 
Včeraj, danes, jutri: 
Evropa v naših 
rokah — Velika 
Britanija 
TV dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže 
17.45 Evropsko prvenstvo 

v boksu — posnetek 
iz Halleja 

18.30 TV novice 
18.45 Narodna glasba 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Kino-Oko 
23.00 24 ur 

Zagreb 
17.15 TV dnevnik 
17.35 TV koledar 
17.45 Daljnogled 
18.15 Vesoljska biologija 

1 
Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Za mlade 

radovedneže 
9.25 Zapojmo pesem 
9.40 Aktualni problemi 

marksizma 
10.15 Kdaj, kam, kako 

in po čem 
11.03 Po svetu glasbe 
12.10 Veliki zabavni 

orkestri 
12.30 Kmetijski nas veti: 

Vrt v juniju 
12.40 Pihalne godbe 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Ob izvirih ljudske 

glasbene umetnosti 
14.30 Naši poslušalci 

čestitajo in 
pozdravljajo 

15.30 Glasbeni intermezzo 
15.45 Spomini in pisma — 

M. Taučar: Utrinki 
16.00 Loto vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Pesmi borb in zmag 
18.30 Improvizacije in 

lirične skladbe 
19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z 

Ljubljanskim jazz 
ansamblom 

20.00 Glasbeni večeri 
RTV Ljubljana 

22.20 S festivalov jazza 
23.05 Literarni nokturno 

— MaoCeTung: 
Misli 

23.15 Revija 
jugoslovanskih 
pevcev zabavne 
glasbe 

0.05 Kitara in klavir 
0.30 Za pozne plesalce 
1.03 Zaprite oči in 

poslušajte 
2.03 Note v ritmu 
2.30 Operne arije 
3.03 Vaš gost 
4.03 Lahke note velikih 

orkestrov 

Drugi program 
8.00 Sreda na valu 202 

13.00 Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 

13.33 S solisti in ansambli 
JRT 

14.00 Radijska šola za 
srednjo stopnjo: 
Izumirajoča vas 
Pred grad 

14.25 Z vami in za vas 
16.00 Tokovi neuvrščenosti 
16.10 Lahke note 
16.40 Iz slovenske 

produkcije zabavne 
glasbe 

17.40 Tipke in godala 
18.00 Progresivna glasba 
18.40 Srečanja melodij 

Tretji program 
19.05 Večerni concertino 
20.00 Sodobna vokalna 

glasbena 
ustvarjalnost 
slovenskih 
Ljubezen Uroš 

skladateljev: 
Uroš Krek 

20.35 Recital sopranistke 
Madv Mesple 

21.30 Minute solistične 
glasbe 

21.40 Sodobni literarni 
portret: 
Robert Pearsing 

22.00 Razgledi po sodobni 
glasbi 

23.05 fz komorne glasbe 
Primoža Ramovša 

23.55 Iz slovenske poezije 

ČETRTEK 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Radijska šola za 

višjo stopnjo: 
Ljubezen v svetovni 
književnosti 

9.35 Slovenski mali 
vokalni ansambli 

10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem 

11.03 Uganite, pa vam 
zaigramo po želji 

12.10 Zvoki znanih 
melodij 

12.30 Kmetijski nasveti: 
Čuvanje vina preko 
poletja 

12.40 Od vasi do vasi 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Stari skladatelji — 

mladi poslušalci 
14.40 Enajsta šola 
15.30 Melodije in ritmi 

z majhnimi 
ansambli 

16.00 Vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Iz repertoarja 

altistke Nade 
PuttarGold 
in basista Ladka 
Korošca 

19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Jože Kampič 
20.00 Četrtkov večer 

domačih pesmi 
in napevov 

21.00 Literarni večer 
21.40 Lepe melodije 
22.20 Minute z Bartokom 

— iz njegove 
solistične literature 

23.05 Literarni nokturno 
- K. Tucholskv: 
Gospod vedrenjak 

23.15 Paleta popevk in 

Elesnih ritmov 
ahka kri 

0.30 Pop, ročk, beat 
1.03 Z opernega in 

koncertnega odra 
2.03 Vaš gost 
3.03 Jazz s plošč 
3.30 Nepozabne popevke 
4.03 Proti jutru 

18.45 Narodna glasba 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Prosta sreda, vmes 

TV dnevnik 

ČETRTEK 

TV Ljubljana 
17.20 Colargol 
17.35 Obzornik 
17.55 Filmi Ernesta 

Adamiča 
18.45 Staubringer-

Popovič: Zgodba o 

Sergio Leone je svojevrsten ustvarjalec, ki 
je posvetil svoj talent izključno najprej 
spektaklom, nato pa vesternom. Ko je bil 
ameriški vestem v najhujši krizi, se je 
pojavil Leone s svojimi »dolarskimi« filmi 
v italijansko-nemško-španski koproduk
ciji. Najprej je posnel film Za prgišče 
dolarjev, takoj po njem pa ZA DOLAR 
VEČ, s katerim se je proslavil po vsem 
svetu. 
Film predstavlja dva revolveraša, ki se 
preživljata z lovom na zločince. Zgodba je 
silno preprosta, saj gre ves čas za lov na 
ljudi, za obračunavanje. Toda Sergio 
Leone je osnovne zakonitosti zvrsti izkori
stil do skrajnosti, tako da je že skorajda 
karikiral posamezne like. — V glavnih 
vlogah so zaigrali: Clinl Eastwood, Lee 
van Cleef, Gian Maria Volonte in drugi. 

tovarišu Titu — 
predstava SLG Celje 

19.15 Risanka 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Zabavna oddaja 
20.35 Svet v letih 

1900-1939 - serija 
21.35 Miniature: Kvartet 

Alli Ahvenhahti 
21.45 Prihodnosti naproti 

— dokum. oddaja 
22.25 TV dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 T V dnevnik 
17.35 Tv koledar 
17.45 Tehtnica 
18.15 Socializem kot 

svetovni proces 
18.45 Peščena ura 
19.30 TV dnevnik 
20.00 Argumenti 77 
20.50 24 ur 
21.10 Dokumentarna 

oddaja 
21.55 Evropsko prvenstvo 

v boksu — posnetek 
iz Halleja 

TV Zagreb — I. program 
do 20.50 isto kot na odd. 

II. T V mreže 
20.50 Svet v letih 

1900- 1939 
21.50 TV dnevnik 
22.10 Novosadski komorni 

orkester 

TV Ljubljana 
17.15 
17.25 
18.00 
18.15 

18.45 

19.15 
19.30 
19.55 

20.05 

21.10 

21.40 

21.45 

22.35 

Križem kražem 
Pisani svet 
Obzornik 
Jugoslovanska 
folklora: Milo zveni, 
stodukatov velja 
Izbira študija in 
poklica 
Risanka 
TV dnevnik 
Tedenski 
notranjepolitični 
komentar 
Koncert orkestra 
Slovenske 
filharmonije — 
prenos 
Razgledi: Miru in 
kruha 
Majhne skrivnosti 
velikih kuharskih 
mojstrov 
I. Shaw: Bogataš in 
revež — nadalj. 
TV dnevnik 

Drugi program 
8.00 Četrtek na valu 202 

13.00 Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 

13.33 Danes vam izbira 
14.00 Aktualni problemi 

marksizma 
14.20 Mehurčki 
14.33 Z vami in za vas 
16.00 Tam ob ognju našem 
16.15 Instrumenti v ritmu 
16.40 Top albumov 
17.40 S Plesnim orkestrom 

RTV Ljubljana 
18.00 Čustveni svet 

računalnika 
Ruperta 

18.40 Z velikimi zabavnimi 
orkestri 

Tretji program 
19.05 Spored 

jugoslovanskih 
zborov 

19.30 Zunanjepolitični 
feljton 

19.45 M. Musorgski: 
odlomki iz opere 
Boris Godunov 

20.35 Vprašanja telesne 
kulture 

20.40 Dubrovniške poletne 
igre 1976 

21.32 J. Haydn: Godalni 
kvartet v g-molu, 
»Kvartet jezdecev« 

22.00 Glasbeni klub 
23.55 Iz slovenske poezije 

Prvi program 
4.30 
8.08 
9.05 

9.30 

10.15 

11.03 
12.10 
12.30 

12.40 
13.30 
13.50 
14.05 

14.22 

Dobro jutro 
Glasbena matineja 
Radijska šola za 
nižjo stopnjo: 
Kaj je pogum 
Iz glasbene tradicije 
jugoslovanskih 
narodov in 
narodnosti 
Kdaj, kam, kako 
in po čem 
PoTalijinih poteh 
Z orkestri in solisti 
Kmetijski nasveti: 
Osmukači in 
osmukanec 
Pihalne godbe 
Priporočajo vam 
Človek in zdravje 
Glasbena pravljica: 
Čarodejne orglice 
Naši umetniki 
mladim poslušalcem 

14.30 Naši poslušalci 
čestitajo 
in pozdravljajo 

15.30 
15.35 
15.45 
16.00 
17.00 
18.05 
19.35 
19.45 

20.00 
21.15 

22.20 

23.05 
23.15 

0.05 
1.03 

1.30 
2.03 

2.30 
3.03 
3.30 
4.03 

Napotki za turiste 
Glasbeni intermezzo 
Naš gost 
Vrtiljak 
Studio ob 17.00 
Mesta prijatelji 
Lahko noč, otroci 
Minute z ansamblom 
Borisa Franka 
Stop pops 20 
Oddaja o morju 
in pomorščakih 
Besede in zvoki iz 
logov domačih 
Literarni nokturno 
Jazz pred polnočjo: 
Violin Summit 
Ples do enih 
A. Dvorak: Godalni 
kvartet v d-molu, 
op. 34 
Nočni znanci 
Mojstri jazza: 
Mavnard Ferguson 
Revija popevk 
Minute z Mozartom 
Paleta akordov 
Majhni ansambli 

Drugi program 
8.00 

13.00 

13.33 

14.00 

14.25 
16.00 
16.05 
16.40 

17.40 
17.50 
18.00 
18.40 

Petek na valu 202 
Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 
Zvoki dežel ob 
mediteranu 
Radijska šola za 
nižjo stopnjo: 
Kaj je pogum 
Z vami in za vas 
Prometni leksikon 
Vodomet melodij 
S popevkami 
po Jugoslaviji 
Odmevi z gora 
Prijetni zvoki 
Stereo jazz 
Glasba za vsakogar 

Tretji program 
19.05 

20.07 

20.15 

22.00 
22.30 

22.40 

23.55 

Radijska igra — 
M. Kmecl: Intervju 
Vrisk in smeh — 
iz slovenske 
solistično-komorne 
literature 
Z jugoslovanskih 
koncertnih odrov 
V nočnih urah 
Mednarodna 
radijska univerza 
Iz manj znane 
operne literature 
Iz slovenske poezije 

ta teden na TV 

Sobota 
Film DIVERZANTI je posnet po resničnem dogod

ku: skupina partizanskih diverzantov je 1943. leta pod-
minirala in pognala v zrak vojaško letališče pri Rajlo-
vem blizu Sarajeva. — Režiser Hajrudin Krvavac, v. gl. 
vlogah: Rade Markovič, Bata Zivojinovič, Ljubiša 
Samaržič. 

Nedelja 
Amsterdam ni le glavno mesto Nizozemske, temveč 

tudi središče predelovalne industrije diamantov. Sem se 
stekajo neugotovljive količine tega dragega kamenja, ki 
ga ne predelujejo le v nakit, ampak tudi v industriji 
nepogrešljive igle, rezila itd. Leto 1940, ko se dogaja 
zgodba filma OPERACIJA AMSTERDAM, je bilo za 
Angleže in Nemce silno pomembno. Kdo se bo polastil 
neizmernih bogastev. Britanci so poslali v evakuirani 
Amsterdam, ki je že pričakoval okupatorje, skupino 
izurjenih mož, ki naj bi hitro zbrali kar največ tega 
dragocenega materiala in ga odpeljali na varno. — Film 
je posnet kot številni angleški filmi te zvrsti: s poudar
kom na akciji, patriotizmu, obrtni neoporečnosti. — Re
žiser Michael McCarthv, v glavnih vlogah: Peter Finch, 
Eva Bartok, Tony Britton. 

Sreda 
UBOJ IZ USMILJENJA je posnet v črno beli teh

niki, kar je zdaj že svojevrstnost. Pa vendar je režiser 
Volker Schlondorff prav s sivimi toni najbolje ilustriral 
zgodbo, ki se je odvijala v letih 1918— 1919 ob vzhodnem 
Baltiku. To je bil čas razsula v nemški vojski, tja pa so 
se zatekali tudi poraženi belogardisti z vzhoda. Pruska 
oficirska aristrokacija se bori s partizani brez kakršne
gakoli upanja na uspeh. V prikazu junkerske pruske 
mentalitete in ljudi avtor filma išče korenine zla, ki se je 
v polni meri razraslo čez dobrih deset let v nacizmu. 
Prav zato vztraja na globljih, skorajda grotesknih situ
acijah, v katerih prehaja prvotni mit o junaštvu in 
viteštvu v zločin. 

Četrtek 
Doslej so imeli jugoslovanski televizijski gledalci pri

ložnost videti na malem ekranu že kar lepo število oddaj 
in dokumentarnih serij, ki so govorile o obeh svetovnih 
spopadih (Svet v vojni, Velike bitke), čas med letom 
1945 in 1970 pa je osvetlila serija Tretji svetovni mir. 
Tokrat se je ekipa zagrebške televizije lotila obdobja od 
leta 1900 do 1939. V petnajstih nadaljevanjih — vsaka 
oddaja je dolga približno eno uro — so ustvarjalci serije 
skušali zajeti po kronološkem zaporedju najvažnejše 
zgodovinske-politične vojne, družbene in kulturne 
dogodke od preloma stoletja pa do pričetka druge 
svetovne vojne. V prvem delu serije SVET 1900- 1939 
bomo videli obdobje od 1900. do 1914. leta: pariška 
razstava, prvi avioni, avtomobili, izum filma, vladajoče 
monarhije, družbeni razredi, tedanja moda, smeri v 
umetnosti, burska in japonsko-ruska vojna, oboroževa
nje v Evropi, atentat v Sarajevu in objava prve svetovne 
vojne. 

Petek 
Egipt je v prvi frontni črti arabsko-izraelskega spora 

in zato notranje razmere v tej deželi odmevajo na vsem 
bližnjevzhodnem področju. Doslej smo že velikokrat 
spregovorili o zunanjepolitični dejavnosti te prijateljske 
neuvrščene države, manj pa vemo o njenih notranjih 
razmerah. Oddaja MIRU IN KRUHA seveda nima 
namena v celoti osvetliti notranji položaj, ampak pred
vsem posredovati z besedo in sliko vtis, ki ga utegne 
dobiti nekoliko kritičnejši obiskovalec Egipta. 

Oddajniki II. TV mreže 
17.30 

18.30 
18.45 
19.05 
19.30 
20.00 
21.00 
21.15 

22.15 

Vaterpolo Mladost : 
Kotor — prenos 
Zagrebška kronika 
Dnevnik 10 
Kulturni pregled 
TV dnevnik 
Na 625 črtah 
24 ur 
Srečanje glasbenih 
akademij v Rovinju 
Evropsko prvenstvo 
v boksu — posnetek 
iz Halleja 

TV Zagreb 
17.15 
17.35 
17.45 
18.15 

18.45 
19.05 
19.30 
20.00 

21.05 

21.55 
22.25 

TV dnevnik 
TV koledar 
Modri plašček 
Brigadirski TV 
studio 
Dnevnik 10 
Kulturni pregled 
TV dnevnik 
V čast mi je, da vas 
lahko povabim 
I. Shaw: Bogataš 
in revež 
Človek in čas 
TV dnevnik 



IZLET ZA NAJBOLJŠE V PIONIRSKIH HRANILNICAH - Kranjska 
podružnica Ljubljanske banke, ki je v zadnjih letih razvila različne oblike 
varčevanja, od najmlajših do najstarejših prebivalcev, vsako leto v maju 
organizira izlet za najboljše uslužbence pionirskih hranilnic in člane sveta 
varčevalcev. Takšen izlet so v sredo, 25. maja, pripravili v Čebine, steklarno 
Hrastnik, se kopali v toplicah in se potem preko Celja vrnili nazaj. 
Na Gorenjskem je zdaj 23 pionirskih hranilnic, pripravljajo pa se tudi na 
ustanavljanje mladinskih hranilnic na srednjih šolah. Tako bodo najbrž naj
prej ustanovili mladinsko hranilnico na srednji ekonomski šoli. Število var
čevalcev je v zadnjem času v pionirskih hranilnicah močno naraslo. Glavni 
namen varčevanja v pionirskih hranilnicah pa je navajanje mladih na samo
upravljanje, poslovanje z denarjem in seveda varčevanje. Na sliki: V sredo so 
se uslužbenci in člani svetov pionirskih hranilnic s tremi avtobusi popeljali 
na skupni majski izlet. — A. Ž. — Foto: F. Perdan 

-UsTRjL 

Kupci tapet in talnih oblog! Vabimo 
vas na ogled demonstracije lepljenja 
in polaganja VETA tapet, ki bo od 
30. 5. do 1. 6. 1977 v dopoldan
skem in popoldanskem času v Bla
govnici ASTRA, Kranj, Prešerno
va 10. 

Ob obisku vas vabimo še na ogled bogate izbire talnih oblog 
200—500 cm. Novost pri prodaji teh oblog je rezanje po meri, 
kar omogoča pokrivanje tal enega prostora v enem kosu. 

Še prijave za Bosno 
Za 3-dnevni izlet po Bosni — 

Drvar , Jajce, B ihač , Kozara , 
Jasenovac — k i bo šel na pot v 
petek, 3. junija, vrne se pa v ne
deljo, 5. junija, je na voljo še 
nekaj mest v avtobusu. Cena: 990 
din. 

Prijave sprejemajo vse posloval
nice A L P E T O U R A - v Kranju v 
hotelu C R E I N A (tel.: 23-883) i n 
pr i mal ih oglasih na G L A S U . 
Ko t smo obljubil i , gre na izlet 
tudi en naš n a r o č n i k brezplač
no; ž reb je določil tokrat Jakoba 
Bitenca, Visoko 15 p r i Šenčur ju . 

Toubkal (4 165 m) 

Pogled iz letala na Casablanco 

2e v rani mladosti sem rada sa
njarila o zame takrat še nedostop
nih, oddaljenih kontinentih. Po
sebno pa me je privlačeval črni 
kontinent in sklenila sem, da ga 
nekoč obiščem. Ko sem izvedela, 
da Planinsko društvo Kranj orga
nizira izlet v Afriko, točneje v Ma
roko, sem se odločila, da končno 
uresničim svoje sanje. In tako sem 
se priključila odpravi, ki se je na
menila osvojiti najvišji vrh visoke
ga Atlasa — Toubkal, visok 
4165 m. Privlačevala pa me je tudi 
višina, saj do sedaj še nisem prišla 
višje, kot na naš markantni Tri
glav. 

Pred odhodom so se udeleženci 
zbrali na sestanku, kjer jih je orga
nizator seznanil o potrebni opremi 
za potovanje, ter o deželi, kamor 
smo bili namenjeni. Ta informacij
ski sestanek pa so še popestrili z 
diapozitivi. Ker se sestanka nisem 
mogla udeležiti, sem si morala 
sama dopolniti svoje znanje. Zve
dela sem, da kraljevina Maroko 
meri 445050 kv. km ter ima 14 mili
jonov 140000 prebivalcev (Arabci, 
berberska plemena: Rifi, Šaviia, 
Sluh idr., Evropejci ter nekaj Zi
dov). Neodvisna od leta 1956 (prej 
je bila francoska kolonija), vodi pa 
jo kralj Hasan II. Uradni jezik pa 
sta arabski in francoski. 

Kraljevina Maroko se nahaja v 
severozahodni Afriki. S severa jo 
obdaja Sredozemsko morje, na 
vzhodu in jugovzhodu meji na A l 
žir, na jugu na Špansko Saharo, z 
zahoda pa jo obdaja Atlantski 
ocean. Pogorje Atlas tvorijo trije 
gorski venci in sicer na severu 
Srednji Atlas, na zahodu Visoki 
Atlas (arab. — el Kebir), jugo
vzhodno pa se razprostira Anti At
las. Gorovje je sestavljeno v glav
nem iz kristalnega škrilovca in vul
kanskih kamenin. 

P O N E D E L J E K , 14. 3.1977 
Po nemirnem spanju vstanem ob 

štirih zjutraj in se začnem odprav
ljati. Poslovim se od domačih in že 
hitim proti letališču Brnik, kjer je 
bilo zborno mesto. 

Čeprav sem prispela precej pred 
napovedanim časom, še zdaleč ni
sem bila prva. Planinci s svojimi 
nahrbtniki in spalnimi vrečami so 
že dobesedno zasedli vse proste se
deže v letališki zgradbi. Kmalu 
smo začeli tehtati prtljago, prijav
ljati fotoaparate, fotokamere in 
daljnoglede. K o je bilo to opravlje
no, smo se zvrstili skozi carinsko 
kontrolo. Letališki avtobus nas je 
odpeljal do »našega« letala. Pred 
vstopom v letalo je vsak še enkrat 
pokazal svojo prtljago. V letalu 
DC 9, družbe Inex Adria Airways, 
sem si izbrala sedež za levim kri
lom ob oknu in z mešanimi občutki 
pričakovala svoj prvi polet. 

Dvajset minut čez šest se je leta
lo počasi začelo pomikati proti glav

ni vzletni stezi. Po zvočniku nas je 
stevardesa najprej pozdravila, 
predstavila posadko letala, nas opo
zorila, naj si pripnemo varnostne 
pasove ter ugasnemo cigarete. Ob 
naraščajočem hrupu se je letalo vse 
hitreje pomikalo po stezi in kar na
enkrat smo bili v zraku. 

Skozi okno se nam je nudil pre
krasen razgled na megleno morje, ki 
je prekrivalo vso ljubljansko kotli
no tja do Karavank. Iznad Kamni
ških alp pa je prav tedaj vzšlo sonce. 
Nismo se še dovolj naužili lepotson-
čnega vzhoda, ko se je pod nami že 
prikazal Istrski polotok z zasneže
nim vrhom Učke. Pr i preletu Jad
ranskega morja sta nam stevardesi 
demonstrirali potek akcije z rešil
nim pasom in nam razložili, kako se 
uporablja maska za kisik. Ker je 
bila tudi Italija vsa v megli, smo 
svojo pozornost posvetili zajtrku. 

Po zvočniku nas je pozdravil pi
lot in nam povedal, da letimo na vi
šini desettisoč metrov, temperatura 
zraka pa je minus triinpetdeset sto
pinj. Obenem nas je opozoril, da 
pravkar letimo nad Ažurno obalo, 
nekje nad Nico pa se bomo obrnili 
proti Afriki. Kmalu smo torej leteli 
nad neskončno modrim Sredozem
ljem. 

V daljavi smo zagledali zeleno 
afriško obalo ter oddaljene gore v 
megli. Stevardesa nam je sporoči
la, da bomo pristali na alžirskem 
letališču, kjer bomo napolnili re
zervoarje z gorivom. Privežemo si 
varnostne pasove, nato pa strmi
mo skoz okno. Kot dobro izdelana 
maketa so pod nami majhne hišice 
ob palmah, okrog njih pa mnogo 
ravnih zelenih površin, vmes nekaj 
njiv, povezanih s potkami. Po 
sredini te čudovite, močno zelene 
površine se vleče ena sama asfalti
rana cesta, na kateri je nekaj avto
mobilov, ob njej pa palme, neznan
sko dolga vrsta palm. Na alžirsko 
letališče se spustimo ob 8.35. (Po 
lokalnem času ob 7.35.) Ne izsto
pimo iz letala, ampak samo napol
nimo rezervoarje z gorivom in čez 
pol ure že odletimo z ogromnega 
alžirskega letališča. 

Okolica Asnija, v ozadju pogorje Atlasa 

18. republiška razstava pionirske fotografije na Jesenicah 

Pionirski foto 1977 
Jesenice — V petek, 20. maja, so 

v avli osnovnih šol Prežihov Voranc 
in Tone Cufar na Jesenicah odprli 
18. republiško razstavo pionirske fo
tografije z naslovom »Pionirski foto 
1977«. Razstavo, ki je organizirana v 

počastitev Titovih jubilejev in dne
va mladosti, je pripravil Foto klub 
Andrej Prešeren z Jesenic. 

Na razstavo je prispelo 566 foto
grafij 148 avtorjev. Posebna tričlan
ska žirija je izbrala najboljše, ki so 

Fasade starih hiš v središču Kranja oonavljajo. Lepo! — Ali pa bo prišlo 
pročelje hiše, v kateri je pesnik Prešeren umrl, tudi na vrsto? — Foto: F. 
Perdan 

sedaj razstavljene. Letošnja razsta
va nosi vsebinsko geslo »Človek — 
narava — zdravje«. Poudariti je tre
ba, d^ so se pionirji-fotografi zelo 
potrudili, saj so številne fotografije 
zelo kvalitetne in vsebinsko pestre. 

Na otvoritvi razstave so avtorji 
najboljših fotografij prejeli medalje 
Janeza Puharja in diplome. Za naj
boljšo fotografijo med posamezniki 
je zlato medaljo prejel Jože Ulčar iz 
Fotografske šole Ljubljana, srebrno 
je prejel Klemen Čebulj z osnovne 
šole Tone Cufar Jesenice, bronasto 
pa Uroš Sitar s Fotografske šole 
Ljubljana. Za najboljšo kolekcijo je 
zlato medaljo prejel Vlado Jureko-
vič z osnovne šole Katja Rupena 
Novo mesto, srebrno medaljo Stojan 
Pelko, prav tako iz Novega mesta, 
bronasto pa Polonca Poljanec z os
novne šole dr. Josipa Plemlja Bled. 
Za najboljši foto krožek je žirija pro
glasila foto krožek osnovne šole 
Katja Rupena Novo mesto. 

Zaradi številnih dobrih fotografij 
se je žirija odločila tudi za podelitev 
treh diplom, ki so jih prejeli: Mitja 
Polka z osnovne šole Prežihov Vo
ranc Jesenice, Ladi Zore z osnovne 
šole Črnomelj in foto krožek Poseb
ne osnovne šole Jesenice. Ob tej pri
ložnosti pa so podelili še štiri zvezna 
in republiška priznanja članom Foto 
kluba Andrej Prešeren z Jesenic za 
mentorsko delo z mladimi fotografi. 
Priznanja so prejeli: Jaka Čop, Ja
nez Znidar, Franci Kolman in 
Andrej Malenšek. 

Razstava »Pionirski foto 1977« bo 
na Jesenicah odprta do vključno 
31. maja. J . Rabič 

Zbor delovne skupnosti socialnega zavoda 
ALBINA DROLCA Preddvor 
vabi k sodelovanju ter razpisuje 
naslednja prosta delovna mesta: 

1. 2čistilk 
2. 4 strežnic — negovalk 

Za delovna mesta je potrebna končana osnovnošolska izobrazba, 
pod 2. pa je zaželena praksa oziroma veselje do dela z ostarelimi ter 
tuje pomoči potrebnimi občani. 
Osebni dohodki so zagotovljeni s samoupravnim sporazumom. 
Nudimo samska stanovanja. 

ALPLES 
INDUSTRIJA POHIŠTVA 
64228 ŽELEZNIKI 
objavlja na podlagi 10. čl. Samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu 
prosto delovno mesto 

laboranta 
v mehansko kemijskem laboratoriju 

Pogoji za zasedbo: 
— SS izobrazba — smer kemija 
— 3 leta delovnih izkušenj 

Pismene prijave je treba poslati v 10 dneh po objavi delov
nega mesta na naslov K A D R O V S K O S O C I A L N I O D D E 
L E K , A L P L E S I N D U S T R I J A POHIŠTVA, 64228 ŽELEZ
N I K I . 



Jesenice — Jeseniški taborniki sodelujejo tudi pri vzgoji mladih iz lol 
in vrtcev. Tako so jih pred nedavnim učili, kako najhitreje in naj
bolje postaviti Šotore. Spretnost so morali pokazati mladi iz jeseniških 
Sol in vrtcev . . . B. B. 

R A Z S T A V A OTROŠKIH P O R T R E T O V 
Nedavna razstava otroških portretov Save Sovreta v avli os

novne Sole na Bledu je bila prijetno kulturno doživetje in je zbu
dila veliko zanimanje. Razstavo so organizirali likovniki blej
ske osnovne Sole. Likovna sekcija Likor pri ZKPO Radovljica 
pa se pripravlja, da bi Savo Sovre svoja zares zanimiva dela 
razstavljal tudi v Radovljici. 

SREČANJE K R A N J S K I H IN M A R I B O R S K I H 
I N V A L I D O V 

V okviru letošnjih jubilejnih praznovanj je drufttvo 
invalidov iz Kranja, v soboto, 21. maja, v DražgoSah organizi
ralo srečanje invalidov iz Kranja in Maribora. Svečanost se je 
odvijala pred spomenikom DražgoSke bitke, kjer je o svojih do
življajih med NOB govoril domačin Ludvik Jelene, ki je 
drugače tajnik ZB v DražgoSah. Srečanja se je udeležilo 150 in
validov iz obeh druStev. 

Organizirali so tudi ogled OZD Iskra Železniki, v popoldan
skem času pa so v prostorih restavracije Alplesa za veselo raz
položenje invalidov poskrbeli SelSki fantje. 

Podobno srečanje kot je bilo v soboto v DražgoSah, bo že 
22. junija v Bojanji vasi v Beli krajini, kjer bo odkritje spome
nika ob 35-letnici požiga te vasi. Tu bosta druStvo invalidov iz 
Kranja in mariborsko druStvo invalidov podpisala listino po
bratenja. F. Erzin 

Podkoren — Pri novogradnji cest se predvideva tudi nov most čez 
Savo. Delavci SGP Gradbinec TOZD Jesenice so opravili zemeljska in 
ostala dela, zdaj pa bodo položili asfalt. Na sliki: pogled na nov del 
mostu čez Savo. B. B. 

SREČANJE M L A D I N E 
PRI V I L E N I C I 

V soboto, 21. maja, je bilo pri jami Vilenica blizu Sežane 
srečanje mladine Iskre. Mladinci iz vse Slovenije, ki delajo 
v Iskri, so se zbrali v velikem Številu. Bilo jih je več kot 1500. 
Program ob začetku srečanja je bil v jami, nato je sledil ogled 
Vilenice, zatem pa je bila zabava v Jamarskem domu. 

Na srečanju je bila tudi slovesna zaobljuba mladincev-pro-
stovoljcev teritorialnih enot. Zaobljuba je bila v koncertni 
dvorani Vilenice, sredi stalagmitov, stalaktitov in sige. Na 
začetku je zadonela Internacionala, mlade prostovljce je po
zdravil sekretar ZSMS Iskre Dane Burnik, nato pa jim je spre-

Jeaenice — Gradnja stolpnice S-2, kjer je Se pred letom dni stala 
zasebna hifta, dobro napreduje. Delavci SGP Gradbinec so že zabeto
nirali temelje, zdaj pa je poslopje začelo rasti iz tal. Predvidevajo, da 
bo 84 novih stanovanj zgrajenih do konca tega ali najkasneje v 
začetku prihodnjega leta. B. B. 

govoril Boris Bernetič, predsednik občinske skupščine Seža
na. Navzoče sta pozdravila tudi pripadnika Štabov teritorial
nih enot Jože Rener in Ignac Stihi. 

Organizacija srečanja je bila vzorna. Zlasti se je pri pri
pravah odrezal Jamarski klub iz Sežane. Zgradili so kamnit 
oder v koncertni dvorani, zabetonirali plesišče in zelo lepo 
okrasili prostor srečanja. F. Kotar 

P O Š T A R J I N A P L A N I N I V O G A R 
KRANJ — Planinska skupina Podjetja za PTT promet iz 

Kranja je med najmočnejšimi planinskimi skupinami v slo
venskem poStnem podjetju, saj združuje 220 članov in ima 
pogoje za oblikovanje samostojnega planinskega društva ozi
roma sekcije. O tem kranjski planinci-poStarji že razmišljajo 
in načrtujejo, da bi se o tem odločali prohodnje leto. O tem so 
razpravljali tudi na zboru planinske skupine kranjskega PTT 
podjetja, ki je bil v nedeljo, 22. maja, na planini Vogar, ob 
spominskem obeležju partizanskim kurirjem in vezistom, ki 
so ga odkrili lani. PoStarji-planinci so namreč pokrovitelji 
tega spomenika. 

Nedeljsko srečanje poStarjev na Vogarju, ki se ga je 
udeležilo okrog 100 ljudi, ni bil le delovni sestanek planincev, 
temveč tudi priložnost za srečanje z nekaterimi borci iz 
Bohinja, ki so planincem pripovedovali o dejavnosti kurirjev 
in vezistov in o zgodovini NOB na tem področju. Dogovorili so 
se, da bodo letos obiskali čim več gorenjskih gora in se 
povzpeli na 10 vrhov, viSjih od 2000 metrov. Razpisali bodo 
tekmovanje za najboljši planinski fotografski posnetek. Naj
boljše izdelke bodo nagradili in jih prikazali poštarjem na 
enem od srečanj. -jk 

Podkoren — Tu zelo prizadevno deluje samostojna folklorna 
skupina, ki jo vodi Vinko Oman. Skupina največ nastopa na proslavah 
v Kranjski gori in v okolici, udeležili pa so se tudi večjih prireditev v 
Ljubljani in v Kamniku. B. B. 

S K U P N O D E L O M L A D I H P L A N I N C E V 
JESENICE — V torek, 24. maja, je bil na Jesenicah se

stanek koordinacijskega odbora mladinskih odsekov gorenj
skih planinskih društev. Zal so se ga udeležili le delegati iz 
Škofje Loke, Jesenic, Kranjske gore, Javornika-KoroSke Bele 
in Kranja, čeprav je na Gorenjskem skoraj 20 planinskih 
druStev in prav toliko mladinskih odsekov. Mladi planinci so 
se dogovorili za nekatere letoSnje skupne akcije. 12. junija bo 
zbor gorenjskih pionirjev v JavorniSkem rovtu, ki se ga bodo 
udeležili tudi planinci. 19. junija bo pohod na KaliSče. Mla
dinci bodo ob tej priložnosti pripravili tridnevni planinski 
tabor na KaliSču. Sledili bodo skupni izleti na Platak, Snežnik 
in Risnjak, poletni mladinski planinski tabor v Krnici, 
tradicionalni tek na Lubnik in Se nekatere druge planinske 
prireditve. D. Maretič 

U S P E H I 2E N A ZAČETKU 
KOKRICA — Po nekajletnem mrtvilu je letos spet zaživelo 

delo v taborniškem odredu Modri lan. Mladi taborniki že 
tekmujejo na raznih taborniških mnogobojih za mlajSe med
vedke in čebelice. Prav tako pa so uspešni tudi že starejši 
taborniki. Tako je bila prva ekipa na občinskem patruljnem 
orientacijskem tekmovanju v Šenčurju v močni konkurenci 
ostalih taborniških in mladinskih ekip Sol, osnovnih orga
nizacij in ekip specializiranih organizacij prva. Osvojila je 
prehodni pokal, diplomo, vsak član ekipe pa tudi spominsko 
knjigo o življenju in delu naSega maršala Tita med NOB. 

J. KerSič 

mm-
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Poljane nad Jesenicami - V letoSnjem programu rekonstrukcij cest 
na Gorenjskem je sedaj tudi makadamska cesta čez Poljane nad 
Jesenicami. Lastniki gozdov ob njej so zdaj že začeli sekati les, kajti 
razširiti jo bodo morali. Na sliki: del najbolj ozke in najbolj strme 
ceste od K očne proti Poljanam, kjer so lastniki že posekali les. — B. B. 

Barva: temno modra 
Cena: 302,95 din 

Letos manj 
gozdnih sadežev 

Vse kaže, da bodo ljubitelji goz
dnih sadežev letos na Gorenjskem 
imeli manj sreče pri nabiranju kakor 
v prejšnjih letih. Letos skoro ni bilo 
najti znanih pomladanskih okroglih 
in koničastih mavrahov. Je pa veliko 
najrazličnejših štorovk, toda zaradi 
nepoznavanja so le redki, ki rabijo te 
vrste gob. 

Borovnice so skoro povsod po-
zeble, prav tako tudi kostanj in 
deloma tudi lipa. Neverjetno veliko 
pa bo letos rdečih gozdnih jagod, ki 
so na sončnih pobočjih prve tudi 
že obrodile. 

Obeta se 
dober pridelek 

V teh dneh je videti kmetovalce 
pri pospravljanju prve košnje detelje 
in po nižjih in ravninskih predelih 
tudi košnje sena oziroma trav za 
silose. Večina kmetovalcev na Go
renjskem suši detelje v kozolcih, 
mnogo pa je takih, ki v kozolcih 
sušijo tudi seno in otavo. 

Detelja in trava je letos izredno 
dobro obrodila, kar vse je pripisati 
ugodnemu vremenu in tudi vedno 
večji uporabi umetnih gnojil. Sedaj 
je najbolj važno, pravijo kmetje, da 
bo toliko ugodnega vremena, da 
bodo pridelek lahko pravočasno 
pospravili in shranili za zimo. "-an 

V sredo, 25. maja, popoldne je bilo v trgovini Delikatesa na Maistro
vem trgu 11 nagradno žrebanje. Izžrebane so bile naslednje številke: 

4749, 8503, 1270, 1269, 14913, 1079, 1264, 8694, 5404, 5425, 12565 
10328, 4650, 2900, 1620, 316, 2072, 8610, 2573, 5430, 1962, 2813 10603, 
7550, 11628, 7055, 7914, 1613, 11663, 9857, 6131, 3470, 4604, 6948, 7508 
1265, 353, 2420, 2380, 10977, 3052, 2070, 8656, 1764, 918, 3238, 4817, 1648 
8879, 8056, 8150, 5378, 725, 2886, 10843, 6221, 11646, 12192, 10792, 736 
1776, 7267, 12092, 5066, 14243, 2333, 11988, 4647, 8967, 10009, 7517, 10736 
7060, 8505, 6218, 1007, 10904, 12308, 9067, 3916, 1574, 10233, 2978, 4060 
5842, 9090, 14026, 2406, 14998, 2791, 8228, 3341, 12421, 2645, 3001 14905 
14195, 7923, 7503, 7003, 5712, 3680, 5041, 7962, 2866, 3880, 961, 10239' 
8568, 723, 1425, 5942, 3213, 10737, 11629, 2875, 7701, 1937, 9976, 3303 
7735, 5787, 2912, 7293, 8285, 11094, 4558, 6993, 4084, 2189, 12365, 4052 
7840, 3235, 3236, 1795, 3712, 8612, 9066, 3560, 3671, 4227, 1038, 11330* 
7272, 10762, 14172, 1162, 12376, 12116, 4885, 888, 12452, 8509, 4317, 5754 
428, 2377, 8351, 1520, 14967, 5334. 

Izžrebane dobitnike obveščamo, da nagrade dvignejo v trgovini 
Delikatesa v Kranju na Maistrovem trgu 11 v 60 dneh od dneva objave. 

OZD Remont Gradnje 
ŽIRI 
Stara vas 14 
64226 Žiri 

razpisuje naslednja prosta delovna mesta: 

5 K V — zidarjev 
3 KV — tesarjev 

10 NK — delavcev 
Pogoji: 
— zasedba delovnih mest za nedoločen čas 
— poskusna doba traja tri mesece 
— delo tudi na terenu 
— OD po samoupravnem sporazumu za delitev osebnih do

hodkov 

HONORARNA ZAPOSLITEV 
V OPEKARNI 
20 dijakov — starost nad 15 let, oziroma upokojencev 
sposobnih za delo na tem delovnem mestu. 

Delo traja od 1. junija 1977 do 1. septembra 1977. 
Prijave pošljite na naslov: Remont Gradnje 2iri Stara vas 
14, 2iri. 
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Komunalno obrtno in gradbeno 
podjetje Kranj 
TOZD Opekarne 
Na Skali 5 

objavlja po sklepu DS licitacijo za 
poslovne prostore v izmeri 172 k v. m 
v centru mesta, Na Skali 5, Kranj 

Izklicna cena je 560.270 din. 

Prostori so primerni za različno dejavnost. 
Licitacija bo v torek, 7. 6.1977, ob 10. uri Na Skali 5, Kranj. 
Izklicna cena je brez davka in kupec plača vse dodatne stroške. 
Kupci morajo pred licitacijo položiti 10 % varščine od iz
klicne cene, družbeni sektor pa se mora izkazati s potreb
nimi pooblastili. Ogled prostorov je možen 3. in 6. junija, 
ter na dan licitacije. 

ALPLES 
INDUSTRIJA POHIŠTVA 
64228 ŽELEZNIKI 
DSSP 
objavlja na podlagi 10. 61. Samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu 
prosto delovno mesto 

vodje proizvoda 
Pogoji za zasedbo: 
— VS ali VŠ ekonomske smeri 
— 4 leta delovnih izkušenj 

Pismene prijave je treba poslati v 10 dneh po objavi delov
nega mesta na naslov K A D R O V S K O S O C I A L N I O D D E 
L E K , A L P L E S I N D U S T R I J A POHIŠTVA, 64228 ŽELEZ
N I K I . 



mali oglasi • mali oglasi 
prodam 
F E L A R G O N I J E , avstrijske bršlin-

ke, prodajamo po 23,00 din. Šenčur, 
Kranjska 25 3707 

Ugodno prodam tri mesece sta
rega P U D L A , črne barve, trifazen 
ŠTEVEC, dobro ohranjeno dnevno 
O M A R O , štiri fotelje, dva kavča ter 
spalnico. Naslov v oglasnem od
delku. 3499 

Prodam izvenkrmski MOTOR 
PS 18 za čoln. Telefon 064-60-819 

3666 
Prodam — ugodno, kosilnico itali

janski S E P s štiritaktnim motorjem. 
Jože Jeram, Podpleče 11, Gorenja 
vas nad Škofjo Loko 3668 

Prodam dolgo belo O B L E K O za 
8 let. Drinovec, Podbrezje 40 3710 

Prodam suhe borove D E S K E in 
P L O H E ter PŠENICO. Lahovče 19, 
Cerklje 3711 

Prodam stoječo T R A V O , mešano 
z lucerno. Olševek 16, Preddvor. 

3712 
Prodam 30 kom zasteklenih ma-

cesnovih O K E N S K I H K R I L . Bene-
dikova 13, Kranj 3713 

Prodam KOSILNICO BCS in 
obračalnik sena. Predoslje 85 3714 

Prodam krmilno PESO. Naklo 100 
3715 

Vrtno T R A V O prodam. Spodnji 
Brnik 36 3716 

Prodam italijansko KOSILNICO 
znamke H O B B Y , primerno za koš
njo vrtov. Trata 10, Cerklje 3717 

Prodam OBRAČALNIK za kosil
nico BCS in dva bikca. Sebenje 38, 
Tržič 3718 

B I K A simentalca zamenjam za 
kravo. Dobrin, Trstenik 10 3719 

Prodam dvoredni P L E T I L N I 
S T R O J S T A N D A R D dolžine 
100 cm. Kern, Vodice 48 a 3720 

Prodam KNJIŽNO Z B I R K O 
NAŠA B E S E D A . Naslov v oglas
nem oddelku. 3721 

Prodam rabljeno POHIŠTVO in 
V R A T A . Informacije na telefon 
22-243 od 15. do 17. ure. 3722 

Prodam skoraj nov, zelo dobro 
ohranjen globok OTROŠKI VOZI
ČEK. Lahovče 71, Cerklje 3723 

Prodam male PRAŠIČKE. Puša-
vec Anton, Hudo 3, Tržič 3724 

ŠOTOR za 6 oseb in O M A R O stil
no — dolžina 3,5 m, prodam. Završ-
nik, Kranj, Tomšičeva 30 3725 

Prodam 34 kv. m macesnovih 
stenskih OBLOG in 70 kv. m negla-
ziranih rdečih PLOŠČIC za zunanje 
oblog (Trebnje), po ugodni ceni. 
Zlatnar Mirko, Alpska 69, Lesce, 
tel.74-125 3726 

Prodam otroško POSTELJICO in 
otroško STAJICO ter dve oljni 
PECI (1 sobno peč in eno kuhinjsko) 
vse v dobrem stanju. Radikovič, 
Kranj, Kebetova 8. Ogled v soboto 
do 16. ure. 3727 

V PSIHIATRIČNI 
BOLNICI BEGUNJE 

si lahko ogledate 
razstavljene 
izdelke 
zaposlitvene 
terapije 

Razstava bo odprta 
od 25. maja 
do 5. junija 1977 
vsak dan od 9. do 18. ure. 

VABLJENI! 

Ugodno prodam čistokrvnega 
mladiča V O L C J A K A in STROJ za 
izdelavo B E T O N S K I H PLOŠČ. Pri-
stov, Vrba 18, Žirovnica 3728 

Prodam stoječo M R V O in PSA 
ovčjaka. Cerklje 10 3729 

Poceni prodam novejšo S P A L N I 
CO. Kržišnik, U l . 31. divizije 18, 
Kranj, tel. 22-295 3730 

Prodam mlado K R A V O , 5 mese
cev brejo in 1 leto staro T E L I C O . 
Predoslje 1 3731 

Prodam K R A V O po izbiri in 
150 kg težkega PRAŠIČA. Voklo 6 

3732 
Pevsko OZVOČENJE F B T 200 W, 

kompletno, dobro ohranjeno, ugod
no naprodaj. Sr. Bitnje 106 3733 

Isdaja CP Glas, Kranj, Ulica Mote 
PUadeja 1. Stavek: GP Gorenjski 
tlak Kranj, tlak: Združeno podjetje 
Ljudska pravica, Ljubljana, Kopi
tarjeva 2. - Naalov uredništva in 
uprava lista: Kranj, Mose Pljadeja 
1. - Tekoči račun pri SDK v Kra
nju številka 51500-601-12594 - Te
lefoni: glavni urednik, odgovorni 
urednik in uprava 23-341, uredni
štvo 21-836, novinarji 21-860, nialo-
oglasni in naročniški oddelek 
23-341. - Naročnina: letna 200 din, 
polletna 100 din, cena za 1 številko 
3 dinarje. — Oproščeno prometnega 
davka po pristojnem mnenju 

421-1/72. 

Prodam 200 komadov C E M E N T 
N I H B L O K O V . Kalan, Kurirska 
pot 33, Primskovo, Kranj 3734 

Prodam K R A V O s četrtim tele
tom. Sp. Gorje 37 3735 

Prodam nov ŠOTOR za 2 - 3 ose
be. Tičar Bojan, Stošičeva 1, Kranj 

3736 
Prodam E L E K T R O M O T O R 12 

in 7 K M , 1400 obratov in V E N T I 
L A T O R turbinski za delavnico 
(avtoličarstvo). Zg. Brnik 81 3737 

Prodam 8 tednov stare J A R C K E , 
prodam ali dam v najem STROJ za 
betonske zidake. Novak, 200 m pod 
bivšo gostilno na Klancu v Med
vodah. 3738 

Prodam mlado K R A V O , 9 mese
cev brejo. Sp. Gorje 7 3739 

Prodam 1 tono PŠENICE. Gasil
ska 19, Šenčur 3740 

Prodam dobro ohranjeno italijan
sko OTROŠKO STAJICO. Hartman 
Avgust, Hafnarjevo naselje 89, Škof
ja Loka, tel. 60-672 3741 

Prodam ŠOTOR PRIKOLICO, 
dobro ohranjeno. Mali Peter, Golnik 
št. 19 3742 

Prodam dvovrstni traktorski IZ-
R U V A C za krompir poljske izdelave 
eno leto rabljen, na stransko odla
ganje. Moste 94, Komenda 3743 

Prodam novo MIZO za namizni 
tenis in štiri sobna V R A T A . Pod
brezje 81 3744 

Prodam 4 kom dvodelnih O K E N , 
1 kom 180 X 140 tip Jelovica, ena 
balkonska vrata, T E L E V I Z O R RR 
NIŠ. Zaplotnik Tone, Preddvor 74 

3745 
Ugodno prodam S L A M O R E Z N I -

CO z verigo ter »KIMPEŽ«. Moho-
rič, Ziganja vas 59, Tržič 3746 

Prodam stoječo T R A V O . Jezerska 
103, Kranj 3747 

Prodam P U N T E 3,5 m dolge in 
otroški uvožen nemški VOZIČEK, 
malo rabljen. Gregoričeva 10, Kranj 

3748 
Prodam 400 ZNAČK. Informacije 

vsak dan po telefonu 25-713 od 16. 
do 17. ure. 3749 

Prodam manjšo količino macesno
vih P L O H O V 5 cm. Kokalj Ciri l , 
Zg. Sorica 25, Sorica 3750 

Prodam nov P U H A L N I K za seno. 
Arh Ivan, Bitnje 3, Bohinj 3751 

Prodam 4 kub. m vrtne Z E M L J E . 
Kuratova 14, Kokrica, tel. 25-455 

3752 
Prodam 6 tednov stare PRAŠIČ

K E . Zalog 41, Cerklje 3753 
Prodam štiri PRAŠIČKE. Stra-

hinj 70 3754 
Prodam dobro ohranjen P L E T I L 

NI STROJ S I N G E R - dvoredni. 
Kalan, Planina 37, Kranj ali na tele
fon 26-819 3755 

Prodam tri mesece stare PIŠČAN
C E in P R A L N I STROJ Rade Kon-
čar. Mavčiče 57 3756 

Prodam tri velika O K N A — dvoj
na in ŠTEDILNIK na trdo gorivo. 
Golnik 6 3757 

Prodam PRAŠIČKE. Pivka 14, 
Naklo 3758 

Prodam žgano rabljeno strešno 
O P E K O - 2000 kosov in dve starej
ši POSTELJI z vložki. Kličite na 
tel. 44-500 od 7. do 8. ure. 3759 

Prodam T R A V O in OTAVO za 
košnjo na travniku po ugodni ceni. 
Pojasnila se dobe: Srednja Bela 31, 
Preddvor 3760 

Prodam dobro ohranjeno POHI
ŠTVO za dnevno sobo in S P A L N I 
CO. Šenčur, Rožna 2 3761 

Prodam PRAŠIČKE, šest tednov 
stare. Šmartno 15, Cerklje 3762 

Prodam dva mesnata PRAŠIČA 
po 130 kg in šest tednov stare P U J 
S K E . Zalog 39, Cerklje 3763 

Prodam PRAŠIČKE, sedem ted
nov stare. Sp. Brnik 6, Cerklje 3764 

Prodam dve T E L I C I , pol leta 
stari in štiri PRAŠIČKE po šest ted
nov stare. Ambrož 3, Cerklje 3765 

Prodam zamrzovalno S K R I N J O 
L T H 380-litrsko, skoraj novo. Buko
vica 19 A, Vodice 3766 

Ugodno prodam skoraj nove 
O R G L E (Tiger) R61, ograjeni so 
trud ritmi in sistem klavirja. Zg. 
Brnik 5, Cerklje 3767 

Prodam K R A V O bohinjko v deve
tem mesecu brejosti. Rogač, Prešer
nova 49, Bled 3768 

Prodam K R A V O s teletom ali 
brez. Potočnik Franc, Sp. Gorje 4, 
Zg. Gorje 3769 

Prodam kompleten B E T O N S K I 
OPAŽ (deske, bankine in punte). 
Jenko Vinko, Preska 10, Medvode 

3770 
Prodam 6 trodelnih O K E N z role

tami, eno štiridelno O K N O in 3000 
kosov strešne O P E K E špičak. Sor
ska 37, Škofja Loka 3771 

Prodam brejo K R A V O . Spodnja 
Senica 5, Medvode 3772 

Prodam več PRAŠIČEV za zakol 
ali nadaljnjo rejo, težki nad 100 kg. 
Jože Kalan, Suha 27, Škofja Loka 

3773 
Prodam večjo količino strešne 

O P E K E bobrovec in špičak. Križnar 
Peter, Godešič 40, Škofja Loka 3774 

Prodam zidno O P E K O modelarec, 
železno in betonsko OGRAJO. Julka 
Jugoviš, Reteče 72, Škofja Loka -

3775 

Prodam mlado brejo K R A V O in 
T E L I C O po izbiri. Trboje 11, Kranj 

3776 
Prodam tri K O Z E . Frelih, Zali log 

36, Železniki 3777 
Prodam nova garažna V R A T A , 

macesen, 215 X 200. Krajnik, Poljan
ska 29, Škofja Loka 3778 

Prodam cementno strešno OPE
K O špičak, malo rabljen. Jelovčan, 
Na Logu 8, Škofja Loka 3779 

Prodam tri zahodnonemške K N J I 
G E O P L A N I N S K I H P O T E H , ko
čah in smučarskih središčih Evrope 
od Grenobla do Dunaja (izdaja 
1976). Informacije: U l . Vide Šinkov-
čeve 3, Kranj 3780 

Prodam P L E T I L N I STROJ SIN
G E R (malo rabljen). Sleme Slavka, 
Cešnjevek 2, Cerklje. Ogled vsak 
popoldan od 17. do 18. ure 3781 

Prodam dve K R A V I , ki bosta je
seni telili. Plemelj Franc, Ribno 13, 
Bled 3783 

Prodam češko B O K A R I C O 7 x 57 
R/16 , staro tri leta. Naslov v oglas
nem oddelku. 3784 

Prodam mlado K R A V O s telič
kom ali brejo. Sp. Brnik 21 3785 

Prodam strešno O P E K O špičak. 
Kokrica, C. na Brdo 64 3786 

S T R O J za robljenje za trikotažo 
in P L E T I L N I motorni stroj D U -
B I E D št. 12/120, prodam. V račun 
vzamem dober avto. Kristina Cirn-
ski, Šentlenart 2, Brežice 3787 

Prodam 7 tednov stare PRAŠIČ
K E . Pšata 11 3788 

Prodam rabljen električni ŠTE
D I L N I K in 80-litrski B O J L E R . 
Šenčur, Štefetova 9 3789 

Prodam črno-bel T V S P R E J E M 
N I K , star eno leto in pol. Informa
cije na tel. 21-406 od 14. do 16. ure. 

3790 
Prodam mlado K R A V O s teletom 

in 5 m trdih drv. Ogled v soboto ali 
nedeljo dopoldan. Drešar Marija, 
Mavčiče 70, Kranj 3791 

Prodam molzni stroj A L F A L A -
V A L , dobro ohranjen. Zalog 3, 
p. Golnik 

Prodam OBRAČALNIK (pajk) 
farh. Hafnar Angela, Gasilska 3, 
Stražišče 

ŠKROPILNICO, ročno, prevozno, 
50-litrsko, prodam. Konc, Poljšica 1, 
Podnart 3861 

Tr i PRAŠIČE po 140 kg in delov
no K O B I L O , prodam. Janez Fiksel, 
Ovsiše 32, Podnart 3862 

Prodam rabljen ŠIVALNI STROJ 
B A G A T , tramovje za ostrešje ter 
kletko za kokoši in zajce. Kranj, 
C. J L A 34 3864 

Ugodno prodam rabljen ŠTEDIL
N I K G O R E N J E na trdo gorivo. 
Kranj, Tomšičeva 20 3864 

vozila 
Prodam T A M 4500 ali zamenjam 

za osebni avto. Kalan, Breg ob Savi 
67, Kranj 3792 

Prodam ZASTAVO 750, letnik 
1967, karambolirano ali po delih. 
Prevodnik Tomaž, Brode 10, Škofja 
Loka 3686 

A M I 6 B R E A K , letnik 1969, pro
dam komplet ali po delih. Meglic 
Janez, Lom 30, Tržič 3794 

Prodam SPAČKA, 1973. Primsko
vo, Tomažičeva 1 a, Kranj 3795 

Prodam ZASTAVO 750, letnik 
1964. Prebačevo 24 3796 

ZASTAVO 750, registriran za 
tekoče leto, prodam. Brezje 70 3797 

Ugodno prodam ZASTAVO 850. 
Mohorič, Ziganja vas 59, Tržič 3798 

Prodam original avtomatske 
V A R N O S T N E P A S O V E in štiri 
P O K R O V E za kolesa od VW. Mirko 
Kosanovič, Titov trg 25, nad Jugo-
plastiko 3799 

Prodam P E U G E O T 304. Pajar-
jeva 12, Šenčur, tel. 41-012 3800 

Prodam F O R D C A P R I 1700, let
nik 1970. Vopovlje 17, Cerklje 3801 

A M I 6 B R E A K , letnik 1969, pre
novljen, registriran do februarja 
1978, ugodno prodamo. Informacije: 
Bešlagič Dušanka, Kocjanova 3, 
Kranj, tel. ob delavnikih 21-875, od 
6. do 14. ure. 3802 

Prodam avto A U D I 100 L, letnik 
1975, 25.000 km. Bukovnik Marjan, 
Bistrica 160, Tržič 3803 

Prodam ZASTAVO 750, letnik 
1972. Žagar Ludvik, Stara Loka 6, 
Škofja Loka 3804 

Prodam M O P E D na štiri pre
stave. Britof 282 3805 

Ugodno prodam primerno novo 
P R I K O L I C O za osebni avto. Cirče 
št. 34 3806 

Prodam ZASTAVO 101, letnik 
1975. Olševek 27, Preddvor 3807 

Prodam dobro ohranjen PONY 
E X P R E S S . Vrabelj Janko, Moše 
Pijadeja 7, Kranj 3808 

Prodam M E R C E D E S 190 D, 
Kranj, C. 1. maja 6 ali tel. 26-177 ali 
22-533 vsak dan od 16. do 19. ure. 

3809 
Prodam PONY E X P R E S S . Grmi-

čeva 9, Cirče, Kranj 3810 
Prodam dobro ohranjen M O P E D 

T M Z 12 in kompletne železne VIJA
K E z lesenimi glavami za mizarsko 
mizo (ponk) in orodje za lesene na
voje ter dve O K N I 75 x 130 cm, za-
stekleni in dvoje V R A T s podboji. 
Pot na Jošta 3, Kranj 3811 

Prodam ŠKODO, letnik 1967. 
Pirš. Zasavska 60, K ran i 3812 

Prodam osebni avto M E R C E D E S 
190 D v dobrem stanju. V poštev 
pride tudi zamenjava za manjši 
avto. Naslov v oglasnem oddelku. 

3813 
Prodam Z A S T A V O 750, dobro 

ohranjen. Luže 34, Šenčur 3814 
Prodam M E N J A L N I K , premo s 

kolesi, haube, streho in še druge dele 
za škodo 1000 M B . Zgornje Bitnje 
194 pri Puškami 3815 

Ugodno prodam ZASTAVO 850. 
Mavčiče 7. Ogled možen od 15. ure 
dalje. 3816 

Prodam T R A K T O R VVARSHA-
LOVVSKI. Pristov Franc, Breg 23, 
Žirovnica 3817 

Ugodno prodam ZASTAVO 101, 
letnik 1972. Laušin Ivan, Golnik 19 

3818 
Prostovoljno gasilsko društvo Gozd 

Martuljek proda vozilo FIAT K O M -
P A G N O L A , letnik 1957. Izklicna 
cena vozila je 4000 din. Vozilo ni 
v voznem stanju. Ogled je možen 
vsak dan do 31. 5. 1977. 1. 6. 1977 bo 
bo vozilo prodano najboljšemu po
nudniku. 3819 

Prodam dobro ohranjen B M W 
2002, po zelo ugodni ceni. Vopovlje 
20, Cerklje v 3820 

Prodam P E U G E O T 204 K A R A 
V A N , registriran. Informacije Kranj, 
Vodopivčeva 1 ali tel. 23-696 3865 

Ugodno prodam rogov P O N Y 
E X P R E S S v dobrem stanju. Spod
nji Brnik 54, Cerklje 3821 

Prodam dobro ohranjen M O P E D 
TOMOS 15 SL (7500) in nov 
ŠPRINT 50 elektronik (10000). 
Zupan, Žirovnica 102 3823 

Prodam ZASTAVO 750, registri
rano do januarja 1978. Pegam, Go
dešič 123, Škofja Loka 3824 

Prodam SPAČKA, starejši letnik, 
celega ali po delih. Možina, tele
fon 064-60-091, interna 333 3825 

Prodam ali zamenjam za gradbeni 
material SIMCO 1000 (1965), F IAT 
2100 in plinsko napravo. Ogled sobo
ta, nedelja. Ferlan, Dolenja Dobra
va 4, Gorenja vas nad Škofjo Loko 

3826 
Prodam avto N S U 1200 C, letnik 

1971, odličen, 3 M . Varšek, Kranj, 
Nazorjeva 10 3827 

Prodam VW 1500 po zelo ugodni 
ceni. Jelovčan, Gor. Zetina 3, Polja
ne nad Škofjo Loko 3829 

Prodam N S U P R I N C tip 110 SC, 
letnik 1967. Predoslje 67, Kranj 3829 

Prodam Z A S T A V O 750, neregi
strirano. Ribno 91, Bled 3830 

Prodam P E U G E O T 204, letnik 
1970 december. Hlebce 1 a, Lesce 

3831 

kupim 
Kupim desni vzidljiv ŠTEDIL

N I K nov ali rabljen. Trboje 11 3832 
Kupim K O L O za starost treh let. 

Telefon 26-028, Kranj 3833 
Kupim rabljeno OTROŠKO K O L O 

za 4 do 6 let. Gole, C. Staneta Žagar
ja 55, Kranj 3834 

Kupim M L A T I L N I C O z bobnom 
ali enim tresenjem. Bajželj Anto
nija, Ljubljanska 37, Kranj 3835 

stanovanja 
Nudimo SOBO in H R A N O pridni, 

pošteni ženski za pomoč v gospo
dinjstvu (lahko tudi mlajša upoko
jenka). Ponudbe poslati pod »En
kratna prilika« 3836 

SOBO išče mlad fant nealkoholik, 
lahko tudi delna pomoč pri delu v 
gospodarstvu. Ponudbe pod »Soli
den« 3837 

Oddam SOBO za dve osebi, plačilo 
leto vnaprej. Naslov v oglasnem 
oddelku. 3838 

Oddam SOBO starejši mirni žen
ski. Naslov v oglasnem oddelku. 3839 

Mlad par išče majhno STANO
V A N J E v Kranju ali Tržiču. Ponud
be pod šifro »Skromna« 3840 

Nudim S T A N O V A N J E in H R A 
NO dekletu za varstvo otroka — ki 
dela na dve izmeni. Mirt Stane, 
Škofja Loka, Groharjevo naselje 7 

3841 
Na S T A N O V A N J E vzamem ta

koj dve dekleti za dvakrat tedensko 
nekajurno pomoč v gospodinjstvu. 
Zglasite se prosim takoj v Stari Loki 
2, Škofja Loka 3842 

posesti 
Kupujem manjšo ohranjeno, sta

rejšo HIŠO na Bledu ali v okolici. 
Plačam delno z devizami. Naslov 
v oglasnem oddelku 3843 

V okolici Cerkelj kupim V E L I K O 
NJIVO. Ponudbe pod »Takoj pla
čam« 3844 

30.5. 1977 se odda najboljšemu 
ponudniku v Kranju, C. Kokrškega 
odreda l / I v najem 1000 kv. m SAD
N E G A V R T A . Na vrtu raste med 
drugim zgodnje sadje. Košnja je 
3-krat letno. Šorec Anton, C. Ko
krškega odreda l / I , Kranj 3845 

Visoka šola 
za organizacijo dela 
Kranj 

vas obvešča, 
da si ogledate 
veliko razstavo 

MARKSISTIČNE 
LITERATURE 
v jezikih narodov 
in narodnosti 
Jugoslavije, 

ski je v avli SO Kranj, 
vsak dan do nedelje, 
od 9. do 20. ure. 

Na razstavi lahko knjige 
tudi naročite. 

HIŠA manjša naprodaj v Škofji 
Loki pri Železniški postaji. Intere
senti naj se zglase na naslov: Haf
narjevo naselje 10, Škofja Loka ali 
ne telefon Kranj 26-143 3846 

Kupim ali vzamem v najem HIŠO 
v centru Kranja. Naslov v oglasnem 
oddelku. 3847 

Kupim ZAZIDLJIVO P A R C E L O 
ali nedograjeno HIŠO v okolici Kra
nja. Petrovič Rale, Planina 3, Kranj, 
tel. 21-830 dopoldan, sobota in nede
lja ves dan. 3848 

Prodam takoj vseljivo HIŠO v 
Ljubljani. Poizve se: Drulovka 20, 
Kranj 3849 

Kupim ZAZIDLJIVO P A R C E L O 
ali staro HIŠO v okolici Škofje Loke. 
Naslov v oglasnem oddelku. 3850 

zaposlitve 
Iščem V A R S T V O za 8 mesecev 

staro deklico. Omejc, C. 1. maja 63, 
Planina, Kranj 3698 

Iščem V A R S T V O za en mesec 
starega otroka za dobo enega leta. 
Stanič Milan, Medetova 1, Kranj 

3851 
Gradbeni obrtnik išče delo. Oprav

lja kvalitetno in hitro po pogodbi. 
Ponudbe pod »Resen« 3852 

N A T A K A R I C O zaposlimo takoj 
Stanovanje in hrana možna v hiši. 
Ostalo po dogovoru. G O S T I L N A 
»LAKNER«, Kranj, Cesta na Brdo 
št. 33 3853 

prireditve 
H O T E L ŠPIK Gozd Martuljek 

prireja v soboto, 28.5.1977, ob 
20. uri P L E S . Igra »ALLEGRO« 

3866 
GOSTIŠČE P O S A V E C prireja ob 

lepem vremenu P L E S vsako nedeljo 
ob 17. uri na vrtu. Jedi na žaru. Igra 
A L L E G R O . 3867 

Skupina M A V R I C A igra v soboto 
in vsako nedeljo ob 15. uri ob Zbilj-
skem jezeru. Vabljeni. 3854 

K U D K R V A V E C , Sp. Brnik in 
ansambel S E L E K C I J A vas vabita 
v Cerklje na P L E S , ki bo v petek, 
27. 5., ob 20. uri 3855 

Pred domom P A R T I Z A N A L J U B 
NO bo v nedeljo, 29. maja 1977, ob 
15. uri V E L I K A V E S E L I C A z boga
tim srečelovom in kegljanjem za 
pony kolo. Igral bo ansambel 
T R G O V C I . Vabljeni! 3856 

obvestila 
E K S P R E S ČIŠČENJE itisona, 

tapisoma, preprog, foteljev, kavče ' . 
Pridem na dom. Gogala, Kidričeva 
38, tel. 22-059, popoldan 38E 7 

GOSPODINJE! Za vas sem odp-l 
nov S E R V I S G O S P O D I N J S K I H 
A P A R A T O V . Rok popravila je v 
treh dneh. Gospodinje s področja 
C E R K E L J IN O K O L I C E lahko 
okvaro prijavijo v trafiki pri Pol-
detu. Jenko Janez, Sp. Brnik 52, 
Cerklje 3858 

izgubljeno 
25.5.1977 sem izgubil D E N A R 

NICO z vozniškim in prometnim do
voljenjem. Najditelja prosim, da mi 
jo vrne na naslov: Medetova 1, 
Kranj 3868 

ostalo 
Pozivam opazovano osebo (moški), 

ki je v noči 14. maja vzela zračno 
PUŠKO, naj jo vrne. Vinko Zorman, 
Gasilska 19, Šenčur 3859 

Ljubiteljem živali oddam dva pri 
jazna PSIČKA — križanca, stara 
dva meseca. Zlatnar, Lesce, Alpska 
69, tel. 74-125 3860 



nesreče 
Zapeljal 

skozi križišče 
V sredo, ob 19.15 se je križišču 

Koroške in Kidričeve ceste ter nove 
kranjske obvoznice pripetila pro
metna nesreča zaradi izsiljevanja 
prednosti. Pri tem se je voznik hudo 
ranil, gmotne škode pa je za 10.000 
dinrjev. 

Vincenc Novak, roj. 1922, iz Pre-
bače.vega je vozil po novi obvoznici v 
Kranju od Gorenjesavske ceste pro
ti Primskovem. Ko je pripeljal do se-
maforskega križišča s Koroško in 
Kidričevo cesto, se je postavil na 
vozni pas za vožnjo naravnost. Ker 
semafor ni delal, utripala je rumena 
luč, je zapeljal naprej proti Kidriče
vi cesti, ne da bi se prepričal, če je 
prednostna Koroška prosta. Pri tem 
je izsilil prednost kombiju, ki ga je 
vozil Janez Fabjan, roj. 1935, iz Kra
nja. Voznik kombija je zaviral, ven
dar trčenja ni mogel preprečiti. V 
Novakov avto se je zaletel tako 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame in sestre 

Marije Rezar 
Obstarjeve mame iz Sebenj št. 38 

se zahvaljujemo vsem za izraze sožalja, podarjeno cvetje, 
sosedom za nesebično pomoč v težkih trenutkih. Posebna 
zahvala dr. Martinčiču za zdravljenje, pevcem za zapete 
žalostinke ter duhovščini za tolažilne besede in opravljen cer
kveni obred. Vsem se še enkrat zahvaljujemo za spremstvo na 

njeni zadnji poti. 

Žalujoči: mož, sinovi in hčere z družinami, sestre in bratje z 
družinami ter ostalo sorodstvo. 

Sebenje, 16. maja 1977 

močno; da je tega zasukalo za sto-
osemdeset stopinj. 

V nesreči je voznik osebnega avto
mobila Novak dobil hude poškodbe 
in se zdravi v ljubljanski bolnišnici. 
Vozili nista bili opremljeni z var
nostnimi pasovi. L. B. 

Veter prevrnil 
zmaja 

V zadnjem času postaja letanje z 
zmaji zelo popularno in pridobiva 
vse več ljubiteljev, čeprav strokov
njaki opozarjajo na nevarnosti tega 
športa. *V sredo so se zbrali škofje
loški ljubitelji poletov z zmaji in 
odšli na Lovrenc nad Bašljem, od 
koder so nameravali poleteti in pri
stati na travniku pred domom Rade 
Končar v Bašlju. Okoli 18. ure se je 
prvi odločil za polet Janez Zakraj-
šek, roj. leta 1943, iz Škofje Loke. 
Njegov zmaj je bil izdelan po ameri
ški licenci in ga je izdelal obrtnik 
Niko Zumer iz Železnikov, ki tudi 
sam leta z zmaji. Po zaletu oziroma 
odrivu je Zakrajšek letel dobrih 20 
metrov in se nekaj več kot meter 
dvignil od tal. Tedaj pa je zmanjkalo 
spodnjih zračnih tokov, hkrati pa je 
zapihal veter z vrha in potisnil zmaj 
na tla. Zakrajšek je padel na skale, 
stisnil pa ga je tudi zmaj. Udarec je 
bil tako močan, da se je hudo ranil. 
Prvo pomoč so mu takoj nudili tova
riši, ki so bili z njim na Lovrencu. 
Odnesli so ga do ceste in poklicali 
rešilni avto in zdravnika. Zakrajšek 
se zdravi v jeseniški bolnišnici. 

L. B. 

V S P O M I N 

25. maja je minilo leto dni bolečine in žalosti, leto odkar nas je v 
73. letu starosti tako nepričakovano zapustil ljubljeni mož, oče, 

stari oče in stric 

Janez Benedik 
iz Lavtarskega vrha nad Škofjo Loko 

V trenutku, ko je kljub spoštljivim letom izžareval zdravje, veselje in voljo do dela in ustvarjanja, 
ga je nenadoma smrt iztrgala iz naše sredine. Odšel je nepričakovano in tiho, kruta smrt ga je 
iztrgala sredi vsakdanjih opravil. Prav zato je bolečina ob njegovi izgubi še toliko večja, ostala je le 
kruta resnica, s katero se le težko sprijaznimo. Spomin na njegovo dobroto, ljubezen, spodbudno 
besedo v še tako težkih časih, njegovo pripravljenost da pomaga vsakemu, ki je pomoči potreben, bo 

vedno ostal v naših srcih. 

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in ob njegovem grobu zadržite korak, da bi v tistih 
kratkih trenutkih obudili spomin na njegova plemenita dejanja. 

Žalujoči vsi njegovi! 

ZAHVALA 

Ob smrti preminule 

Frančiške Cof 
se zahvaljujemo sosedom, darovalcem vencev in cvetja, vsem znancem za spremstvo, 
G D Žabnica, pevskemu zboru iz Virmaš za zapete žalostinke, Mariji Jamnik za petje 
pri cerkvenem opravilu in g. župniku za opravljen obred. Posebna zahvala dr. Anto

nu Koširju za dolgoletno zdravljenje. 

Vsi njeni prijatelji 

Sporočamo vam žalostno vest, da je po kratki in težki bolezni preminil naš dragi mož, oče, 
stari oče in tast 

Franc Jeglič 
posestnik iz Dupelj 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 27. maja 1977, ob 16. uri iz hiše žalosti na pokopališče 

v Dupljah. 

Žalujoči vsi njegovi! 

Duplje, 25. maja 1977 

Od 1. junija samo z izpitom 
Od 1. junija traktoristi brez vozniškega dovolje
nja ne smejo na cesto, vozniki koles z motorjem 
pa ne brez potrdila o znanju predpisov o varnosti 

v cestnem prometu 
Zakon o varnosti cestnega pro

meta je izšel novembra 1975, 
vendar so s posebnim republi
škim odlokom odločili izvajanje 
nekaterih č lenov, ki določajo, da 
morajo vozniki traktorjev imeti 
vozniško dovoljenje za vožnjo v 
javnem cestnem prometu, voz
niki koles s pomožnim motorjem 
pa izpit iz znanja cestno promet
nih predpisov. Sedaj so upravni 
organi občin v Sloveniji sporoči
li, da so zagotovili dovolj mož
nosti vsem, ki so želeli te izpite 
opraviti, da jih naredijo in tako 
ni več potrebe, da teh določil ne 
bi upoštevali. Zato bo od 1. julija 
naprej zakon o varnosti v prome
tu veljal v celoti. 

Odslej naprej bo lahko v cest
nem prometu lahko vozil traktor 
samo tisti, ki ima veljavno vozni
ško dovoljenje za vožnjo kmetij
skih strojev ali ima veljavno voz
niško dovoljenje za vožnjo mo
tornih vozil B, C ali D kategorije. 
Delovni stroj, motokultivator in 
kolo z motorjem pa sme voziti v 
javnem prometu samo tisti, ki 
ima potrdilo o znanju predpisov 
o varnosti cestnega prometa ali 
voznik, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil oziroma kmetijskih trak
torjev. 

Zato lastnik oziroma imetnik 
pravice uporabe motornega vozi
la, kot tudi voznik, ki mu je bilo 
vozilo zaupano za vožnjo, ne sme 

dovoliti, da bi vozilo vozil kdo, ki 
nima veljavnega vozniškega do
voljenja ustrezne kategorije ozi
roma potrdila o znanju predpi
sov o varnosti cestnega prometa. 
Za otroke, največkrat gre to za 
vožnjo s kolesi s pomožnim mo
torjem, odgovarjajo starši. 

Potrdilo o znanju predpisov o 
varnosti cestnega prometa lahko 
dobijo otroci za vožnjo s kolesom 
z motorjem, ko dopolnijo 14 let, 
za vožnjo z motokultivatorjem 
pa morajo dopolniti 15 let. Za 
vožnjo delovnih strojev, tako kot 
vseh drugih motornih vozil pa je 
potrebna starost 18 let. 

L. Bogataj 

Veleslalom 
za Koflarjev 

memorial 
Na smučišču pod severno triglavsko steno v 

Vratih je bilo preteklo nedeljo, 22. maja, 
tekmovanje v veleslalomu za peti memorial 
Zvoneta Koflerja. Gorska reševalna služba PD 
1 Jovje-Mojstrana se s tem tekmovanjem vsako 
leto spomni znanega mojstrskega alpinista in 
gorskega reševalca, ki je umrl v prometni 
nesreči ob povratku z uspešno osvojenega vrha 
l8tor-0-Nal. Na tekmovanju je nastopilo tri
deset članov gorskih reševalnih služb. 

Rezultati — posamezno: 1. Franc Rabič, 
JNEZ Brojan, 3. Bogdan Kotnik (vse G RS 
Mojstrana); ekipno: 1. GRS Dovje-Mojstrana 
I, 2. GRS Dovje-Mojstrana II, 3. GRS Ko-
tschach - Koroška, 4. GRS Kamnik, 5. GRS 
Kranjska gora. J. R. 

Samoupravna enota za družbeno pomoč v stanovanjskem go
spodarstvu občine Tržič razpisuje v skladu s 6. členom Pravil
nika o dodeljevanju stanovanj, zgrajenih s sredstvi Samo
upravne enote za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodar
stvu občine Tržič 

J A V N I R A Z P I S 
o zbiranju prošenj prosilcev — 

upravičencev za dodelitev 
najemnih stanovanj 

1. Upravičenci za dodelitev stanovanja so: 
a) mlade družine, 
b) upokojenci, 
c) družine z nizkimi OD. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev stano
vanja: 
a) za mlado družino se štejeta zakonca, če: 

— od sklenitve zakonske zveze do vložitve prošnje še ni preteklo 
5 let; 

— nobeden od zakoncev ni starejši od 30 let. 
b) upokojeni občani imajo pravico do ustreznega stanovanja pod 

pogojem, da mesečni dohodek na člana družine v letu 1976 ni 
presegel 1.800,00 din. 

c) družine z nizkimi OD imajo pravico do stanovanja ustrezne 
velikosti glede na število članov družine pod pogojem, da mesečni 
dohodek na družinskega člana v letu 1976 ni presegel 1.500,00 din. 

č) matere samohranilke oz. samohranilci otrok imajo pravico do 
ustreznega stanovanja pod pogojem, da mesečni dohodek na 
člana družine v letu 1976 ni presegel 1.800,00 din. 

s sredstvi enote za družbeno 
3. Posebni pogoji: 

Pravico do stanovanja, zgrajenega 
pomoč občine Tržič imajo občani: 
— ki do sedaj še niso imeli ustrezno rešenega stanovanjskega vpra

šanja, 
— katerih družine imajo stalno bivališče na območju občine Tržič 

vsaj 3 leta, računajoč od datuma razpisa za nazaj, 
— ki ne stanujejo v stanovanju, iz katerega se je izselil prosilec 

po prioritetnih listah iz prejšnjih razpisov. 

4. Dokumenti, ki morajo biti priloženi prošnji: 
Obvezno: 
a) Potrdilo o skupnem gospodinjstvu in od kdaj prebiva prosilec 

in njegova družina na območju občine Tržič, za mlade družine 
tudi datum sklenitve zakonske zveze. Potrdilo izda Matični urad 
SOb Tržič. 

b) Potrdilo o osebnih dohodkih prosilca in drugih družinskih članov 
za leto 1976 — brez nadur; upokojenci priložijo odrezek od po
kojnine. 

c) Za mlade družine je treba priložiti potrdilo o skupni delovni dobi 
za oba zakonca. Potrdilo izda na podlagi delovne knjižice pod
jetje, kjer sta zakonca zaposlena. 

Neobvezno: 
č) Potrdilo o družbeno-političnem udejstvovanju prosilca. 
d) Zdravniško spričevalo na podlagi ugotovitve zdravniške komisije 

ali specialistične klinike. 

5. ROK ZA VLAGANJE PROŠENJ: 
Prosilci morajo vložiti prošnjo za stanovanje najkasneje do 20. ju
nija 1977 na naslov: Samoupravna enota za družbeno pomoč v sta-
novanskem gospodarstvu občine Tržič, Cankarjeva 1. Prošnje in vsa 
ostala dokumentacija, prispela po tem datumu, se ne bo upoštevala. 
Prosilci, ki so bili lansko leto že točkovani in še niso dobili stano
vanja, naj dostavijo samo nova potrdila o povprečnih osebnih do
hodkih za leto 1976, v kolikor med letom ni prišlo do drugih spre
memb, ki bi vplivale na točkovanje. 
Upravičenim pričakovalcem bo Samoupravna enota za družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu občine Tržič razdelila pred
vidoma 22 stanovanj, ki bodo zgrajena s sredstvi enote za družbeno 
pomoč do konca leta 1977. 



r — 
Trener Srečko Vernig 

ocenjuje odbojkarsko sezono 
Z razburljivim zadnjim kolom, po katerem je ravenski Fužinar osvojil naslov prvaka, se 

je končal letošnji boj za prvenstvene točke v II. zvezni odbojakrski ligi. Bled je pristal na 
koncu na 5. mestu, kar je za izenačeno drugoligaško druščino lep uspeh; še posebej, če 
upoštevamo da je skipa letos nastopala v pomlajeni postavi v primerjavi z lansko sezono. 

Zaključek sezone je čas, ko ocenjujemo sedanje delo in delamo načrte, ki nas čakajo. 
Vendar namen tega sestavka ni le ozko ocenjevanje dela in načrtov blejskega kluba, tem
več osvetliti tudi stanje v odbojkarskem športu v občini. O vsem tem smo se pogovarjali 
8 trenerjem blejskih odbojkarjev Srečom Vernigom. 

»Ligaško tekmovanje v letošnji sezoni je bilo precej bolj kvalitetno kot lansko, 
saj so se potegovale za vrh ekipe Maribora, Fuzinarja, Metalca in Karlovca. Zmago
valec ni bil poznan vse do zadnjega kola, kar je dajalo tekmovanju se večjo drai. 
Napovedi v začetku prvenstva, da bo zmagovalec ekipa, z najmanj tremi porazi, so 
se urenicile. Veseli me, da je zmagal predstavnik Slovenije in si tako z uspehom na 
kvalifikacijah odprl možnost plasmaja v I. zvezno ligo. 

Z uvrstitvijo OK Bled smo lahko zadovoljni, saj je ekipa nastopala v precej 
pomlajeni postavi. Doseženo peto mesto je rezultat trdega in sistematičnega dela. 
V pretekli sezoni 76/77 je bilo opravljeno več kot petsto ur efektivnega dela. V 365 
dneh smo izvedli trening 250 krat, kar je dovolj zgovoren podatek resnega dela 
skozi vse leto. Izredne tekme na domačem igrišču so bile razlog, da so na Bledu 
pokleknile tudi objektivno boljše ekipe (Maribor, Metalac, Karlovac). S tem je Bled 
poleg Maribora ekipa, ki je krojila vrh prvenstvene lestvice predvsem v korist 
novega prvaka Fuzinarja iz Raven. Pozitivna razlika v setih je prav tako dober 
pokazatelj, da se je ves čas prvenstva dobro delalo.« 

O pogojih za delo in načrtih kluba pa je nadaljeval: 
»Igralcem je treba nuditi čimobljšo podporo, da bi bilo delo v klubu uspešno. Tu 

mislim na izboljšanje razmer, v katerih treniramo, kot na širšo družbeno podporo, 
saj klub, ki tekmuje v takem rangu tekmovanja predstavlja tudi občino kot celoto 
in njeno razvitost na športnem področju. 

V naslednji sezoni bomo v klub pritegnili nekaj novih igralcev (Malej, Gasar in 
Močnik z Jesenic) in pa nekaj novih sodelavcev v upravo kluba, saj se je pokazalo, 
da samo širši kolektiv zagotavlja večjo perspektivo in uspeh v tekmovanjih. Če 
hočemo v prihodnji sezoni poseči v boj za sam vrh prvenstvene lestvice, bomo 
morali delati s istematično in dosledno. Glavni poudarek bo na pridobivanju tehnič
nega znanja in pa kondicijske sposobnosti. 

V katkoročnem planu načrtujemo izpeljavo odbojkarske iole na Sobcu v polet
nem času v povezavi z ZTKO občine Radovljica za širše območje. Za delo bi priteg
nili mlade odbojkarske talente osnovnah in srednjih sol. Odbojkarska lola naj bi 
postala vakoletna praksa.« 

Sicer pa je treba takoj dodati, da je tudi sicer odbojka dosegla v občini v zadnjih letih 
viden napredek. 

»V ŠŠD je predvsem pomemben strokoven pristop k delu, za kar je sedaj ovira 
veliko pomanjkanje ustreznega kadra. Dobro bi bilo, da bi na nivoju občine 
ustanovili nekaklno odbojkarsko skupnost, ki bi združevala interese celotnega 
področja in imela vlogo iniciatorja ter koordinatorja dela. Vsekakor bi to morala 
biti delavna skupnost, ki bi resnično delala in ne bi bila nek formalno postavljen 
organ. V okviru odbojkarske skupnosti naj bi delovali tudi strokovni telesi — zbor 
sodnikov in zbor trenerjev. Izdelati bi bilo treba letni načrt razvoja odbojke v ra
dovljiški občini. Tako bi bilo delo uspeinejle in konkretno začrtano in ne bi bilo 
stihijsko ter prepuščeno posameznim klubom ali sekcijam. Ponovno bi bilo treba 
organizirati seminarje za trener je-vadi tel je in za sodnike, saj tega strokovnega 
kadra v občini manjka.« B. Rauh 

< 
Na vrhu Triglav in Šenčur 
V članski občinski ligi sta za presenečenje 

poskrbeli ekipi Primskovega in Filmarji, ki sta 
igrali neodločeno z vodečima ekipama. 

Rezultati: občinska liga Kranj — člani: A 
skupina: Triglav : Filmarji 1:1, Primskovo : 
Šenčur, 2:2, Naklo : Korotan 8:2, Britof : Sava 
2:0. Vodita Triglav in Šenčur, ki imata po 15 
točk. 

Dež zmotil 
Cooperjev test 

TRŽlC - V organizaciji TTKS Tržič je bila 
na atletski stezi pred osnovno šolo v Bistrici pri 
Tržiču TRIM akcija »Vedno mladi - tečemo 
mdi«, ki se je je udeležilo 67 občanov in občank. 
Slo je za znani preskus zmogljivosti, po kate-
«»m je treba v 12. minutah preteči ali prehoditi 
čim večjo razdaljo, ki je določena za posamezne 
startne skupine. Udeležba na akciji bi bila vse
kakor še precej večja, saj se je že ob 15. uri, ko 
se je pričela, ob stezi zbralo precej gledalcev in 
tudi interesentov, ki pa so potem, ko je začel 
močno padati dež, odšli domov, organizator pa 
se je tudi odločil, da akcijo predčasno konča. 
Najstarejši udeleženec je imel 59 let. To je bil 
Janez Grm, drugi pa je bil po tej lestvici Lado 
Brejc z 52 leti. Med ženskami je bila najstarejša 
udeleženka Marija Krajač, ki je imela 51 let. 
Podobno akcijo bodo pripravili tudi v jeseni. 

J. K. 

Streljanje 
v počastitev 

25. maja 
TRZIC — Komisija za šport in rekreacijo pri 

KS Pristava je v sodelovanju z OO ZSMS Pri
stava in krajevno organizacijo ZRVS organizi
rala tekmovanje v streljanju z zračno puško, s 
katerim je počastila 25. maj, dan mladosti. 
Nastopilo je blizu 100 strelcev in strelk. 
Rezultati: 

dekleta do 15 let: 1. Duši Ribarič 34; 2. 
Nuška Želič 14; 3. Marinka Srečnik 4; 

nad 15 let: 1. Romana Fister 74; 2. Dragica 
Pečnik 65; 3. Maja Koželj 60; 4. Andreja 
Hladnik 56; 5. Ivi Radon 54; 

fantje do 15 let: 1. Zvone Bacanovič 61; 2. 
Matjaž Košnjek 58; 3. Robi Zore 53; 4. Roman 
Frantar 44; 5. Zdravko Švab 43; 

nad 15 let: 1. Jože Šparovec 80; 2. Vinko 
Šober 75; 3.-4. Marjan Perko, Rudi Štokelj 71; 
5. — 6. Lado Ličan, Franc Nunar 69 itd. 

J. K. 

B skupina: Trboje : Preddvor 3:1, Grinta ver : 
Primskovo B 0:3; vodita Trboje in Kokrica s po 
8 točkami. 

Mladinci — A skupina: Primskovo : Filmarji 
3:3, Šenčur : Triglav 2:2, Naklo : Korotan 7:0. 
Vodi Naklo z 8 točkami prednosti pred Šenčur
jem. 

B skupina: Trboje : Preddvor 3:1, Kokrica : 
Podbrezje 1:1. Vodi Preddvor z 8 točkami. 

Pionirji: Triglav B : Kokrica 0:5, Triglav A : 
Naklo 2:2, Primskovo : Sava A 1:2, Šenčur : 
oroan 1:5. Vodi Korotan s 7 točkami. 

Medobčinska liga Radovljica-Tržič-Jesenice: 
člani: Tržič : Plamen 5:0, Lesce : Jesenice 2:1, 
Bled : Bohinj 1:2. Vodi Tržič s 7 točkami. 

Mladinci: Lesce : Jesenice 0:4, Bled : Bohinj 
1:2. Vodi Tržič z 8 točkami. 

Pionirji: Lesce : Jesenice 0:2, Bled : Bohinj 
2:4. Vodijo Jesenice s 7 točkami. 

P. Novak 

Teniške novice 
KRANJ — Čeprav se je teniška sezona 

šele začela, so teniška igrišča na stadionu 
Stanka Mlakarja zasedena od jutra do 
poznega mraka. Vse kaže, da bo kaj kmalu 
treba razmisliti o graditvi novih, saj je pet 
peščenih vsekakor premalo, da bi sprejela 
vse ljubitelje tega belega športa. 

Kranjski teniserji so že začeli z regijskem 
tekmovanjem v članski ligi. Triglav tu nastopa 
s TREMI ekipami. V prvih srečanjih je Triglav 
I obračunal s Triglavom II, Triglav III pa je 
moral priznati premoč Kamniku. 

Izida: Triglav I : Triglav II 4:1, Kamnik : 
Triglav 1114:1. 

Za klubsko jakostno lestvico so prvo 
tovrstno tekmovanje imele že članice. Med 
šestnajstimi udeleženkami, med katerimi 
ni bilo Brencetove in Štrukljeve, je zmagala 
Djorčevičeva pred Tratnikovo. Za prese
nečenje je poskrbela prav slednja. Alenka 
Tratnik, komaj dvanajstletna pionirka, je 
bila namreč odlična druga. 

Tako kot članice so svojo klubsko prvenstvo 
sklenili tudi člani. Tu je po pričakovanju prvo 
mesto zasedel Davor Žnidar, drugi je Janez 
Mulej, na preostali dve mesti pa sta se uvrstila 
JezerŠek in Nadižar. Nadižar pa je med štiri
indvajsetimi člani presenetljivo izločil Sodnika. 

Komisija za razpis pri svetu 
delovne skupnosti upravnih organov 

Skupščine občine Jesenice 
razpisuje 
v upravnih organih Skupščine občine Jesenice 
prosti delovni mesti: 
1. REFERENTA ZA VZGOJO IN VARNOST 

V PROMETU 
v oddelku za notranje zadeve 

2. ARHIVARJA 
v oddelku za občo upravo in družbene službe 

Razpisni pogoji so: 
pod 1.: vižja strokovna izobrazba upravne ali prometne smeri, 

izpit za voznika B kategorije in 3 leta delovnih izkušenj; 
pod 2.: srednja strokovna izobrazba upravno-administrativne 

ali ekonomske smeri ter dve leti delovnih izkušenj. 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi 
splošne pogoje za sprejem na delo. 
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo
jev sprejema komisija za razpis pri svetu delovne skup
nosti upravnih organov Skupščine občine Jesenice 15 dni 
od objave razpisa. 

Občinsko prven
stvo v krosu 

Partizan Begunje je bil v soboto, 21. maja, 
organizator občinskega prvenstva v krosu za 
telesnokulturne organizacije občine Radovlji
ca. 

Rezultati: ml. mladinke: 1. Papler Vesna 
(TVD Begunje), 2. Šinkovec Anica (ŠD Dobra
va), 3. Pene Damjana (ŠD Mošnje); 

mlajši mladinci: 1. Hrovat Andrej (ŠD 
Mošnje), 2. Podgornik Rajko (TVD Gorje), 3. 
Gogala Brane (TvD Begunje); 

st. mladinci: 1. Majes Marjan (ŠD Plamen 
Kropa), 2. Kopač Srečo (ŠD Mošnje), 3. Piber 
Ivan (TVD Gorje); 

člani: 1. Sitar Janez (TVD Kamna gorica), 2. 
Burjan Slavko (VP Radovljica) 3. Burgar 
Marjan (TVD Gorje). 

Zmagovalec spomladanskega dela občinskega 
prvenstva v krosu je ekipa SD Partizan Moš
nje s 36 točkami, 2. je T v D Partizan Begunje 
34 in 3. TVD Partizan Gorje 30. točk. Ekipa, ki 
bo zbrala največ točk v spomladanskem in je
senskem krosu, bo osvojila naslov občinskega 
prvaka v krosu za leto 1977. 

M. Faganel 

Občinska liga 
v košarki 

v Radovljici 
Komisija za košarko pri ZTKO Radovljica je 

razpisala občinsko ligo v košarki. Za nastopanje 
v ligi se je prijavilo osem moštev, ki pričnejo z 
nastopanji v soboto, 28. maja. Pripravljene so 
naslednje ekipe: Plamen Kropa A in B ekipa, 
KK Radovljica, Lacter 1822 (Radovljica), 
Plavalni klub Radovljica, Veriga Lesce, TVD 
Partizan Gorje in Podnart. Tekme se bodo 
igrale v nedeljah dopoldan, razen nekaterih, ki 
so bile prestavljene na soboto zaradi zasedeno
sti igrišča v Radovljici. M. F. 

Jelo
vica : Kvarner 

Jutri bosta v Železnikih oziroma 
v Škofji Loki dve .zanimivi in pomembni drugo-
ligaški srečanji. 

V 20. kolu II ZRL — sever bo izredno zani
mivo srečanje ženskih ekip Alplesa in T vina. 
Gostje so na tretjem mestu lestvice, jeseni pa so 
zmagale z rezultatom 21:10. 

V Škofji Loki pa v srečanju 19. kola II ZRL 
— sever gostuje ekipa reškega Kvarnerja, ki je 
sedaj na odličnem tretjem mestu; takoj za Slo
vanom in Varteksom. 

V soboto so rokometaši Jelovice gostovali v 
Labinu ter nesrečno izgubili srečanje, čeprav so 
ob polčasu vodili že 13:9. Na koncu pri 
rezultatu 21:21 pa jim je še sodnik Ogner iz 
Maribora spregledal sedem met rovko; doma
čini pa so iz napada dosegli še en zadetek in 
zmagali. J. Kuhar 

Duplje: 
Garnizija JLA 

19:19 (9:11) 
Duplje — V prijateljski rokometni tekmi sta 

se na igrišču Partizana v Dupljah pred 50 gle
dalci razšli z neodločenim rezultatom ekipi 
Dupelj in kranjske garnizije, ki se pripravlja za 
prvenstvo ljubljanske armijske oblasti. Naj
boljši strelci: za Duplje Toporš 10, za ekipo 

i šebali po 4. 
Sodila 'sta Rakovec (Golnik) in Jeruc (Dup-

garnizije pa Grašič in ; 
So 

lje). J. K. 

10 8 1 1 143: 63 17 
11 8 1 1 160:107 17 
11 S 0 6 85: 62 10 
10 S 0 7 103:138 6 
11 2 0 e 83:174 4 

Duplje : Sava 
16:17 

Kranj — V ženski mladinski rokometni ligi 
so rokometašice Save premagale v gosteh z 
golom prednosti borbeno ekipo Dupelj, Trži-
canke pa so slavile zmago v Preddvoru. 
Prihodnji teden pa bodo na sporedu še zaostala 
srečanja. 
Rezultati: Predvor : Tržič 8:18 (5:6), Duplje 
: Sava 16:17 (6:10), zaostala tekma Preddvor : 
Sava 14:13(7:8) 

Lestvica: 
Jelovica 
Trti* 
Duplje 
Preddvor 
Sava 

Zaostala srečanja: 
Sava : Jelovica (2. junij ob 18.30 v Kranju), 

Duplje : Preddvor (1. junij ob 19.30 v Dupljah), 
Jelovica : Tržič (1. junij ob 19. uri v Šk. Loki). 

J. Kuhar 

Občinska 
rokometna liga 

Kranj — V osmem kolu občinske rokometne 
je tekmovalna komisija registrirala sreča
nje Duplje-Huje (40:21) z rezultatom 10:0 za 
Huje, ker so Dupljanci nastopili z dvema igral
cema registriranima za RK Tržič. Vodeči ekipi 
Gorenjski sejem in Preddvor sta zabeležili novi 
zmagi. 

Rezultati: 
Žabnica : Besnica 28:25 (12:10), Veterani : 

Gor. sejem 23:28 (13:14), Preddvor : Storžič 
39:21 (18:8), Duplje : Huje 0:10 (b. b.). 

V vodstvu je Gor. sejem s 14. točkami pred 
Preddvorom 13, Veterani in Žabnico po 6 točk 
itd. 

Pari 9. kola: Huje : Žabnica ( v nedeljo ob 10. 
uri v Kranju), Storžič : Duplje (danes ob 19.30 
na Golniku), Krvavec : Preddvor (jutri ob 19. 
uri v Cerkljah), Besnica : Veterani (v nedeljo 
ob 10. uri v Resnici. 

J. Kuhar 

Mladinska 
rokometna liga 

Kranj - V zadnjem 13. kolu mladinske 
moške rokometne lige so v derbi srečanju 
rokometaši Žabnice premagali vodečo ekipo 
Jelovice, v Preddvoru pa sta se razšli z 
neodločenim rezultatom ekipi Preddvora in 
Save. Najbolj disciplinirana je bila ekipa 
Žabnice. 

Rezultati: Duplje : Križe 20:32 (8:14), 
Preddvor : Sava 25:25 (10:11), Žabnica : 
Jelovica 21.13 (14:5). 
Lestvica: 
Jelovica 12 10 0 
Žabnica 12 9 1 
Preddvor 12 5 2 
Sava 12 S 1 
Krite 12 5 1 
Alples 12 4 1 
Duplje 12 1 0 

1 253:181 20 
2 255:179 19 
5 233:260 12 
6 231:241 11 
6 218:233 11 
7 244:244 9 

11 148:246 2 
Lestvica strelcev: Lombar (Preddvor) 43 go

lov, Logar (Žabnica) 38, Bešter J. (Alples) 36, 
Thaler A. (Alples) 33, Ahačič J. (Križe) 28 itd. 

Fair plav: Žabnica brez izključitev, Jelovica 
4 min, Preddvor in Alples po 6, Križe 8. Duplje 

Nogometni klub Britof je priredil v počastitev dneva mladosti pionirski nogo
metni turnir. Nastopile so ekipe NK Save, Triglava, Šenčurja in Britofa (na 
sliki). Zmagala je ekipa Save, 2. je bil NK Triglav, 3. Britof in 4. Šenčur. 
Pokal in priznanja je podelil predsednik SZDL Britof Anton Anžič. — Foto: 
F. Perdan 

Tek 
po ulicah 
Radovljice 

Tradicionalnega teka po ulicah Radovljice se 
je v petek, 20. maja, udeležilo preko 80 tek
movalcev iz 24 telesnokulturnih organizacij, 
mladinskih organizacij in pripadnikov JLA. 
Tek organizira vsako leto Zveza telesnokultur
nih organizacij občine Radovljica v počastitev 
meseca mladosti. 

Rezultati: ml. mladinke: 1. Pene Damjana 
(ŠD Mošnje), 2. Olah Zlatka (ŠŠD Kamna 
gorica), 3. Ovsenik Mija (ŠD Dobrava); 

st. mladinke: 1. Kovač Lidija (TVD 
Ljubno), 2. Cerne Darja (ŠD Radovljica), 3. 
Kos Liljana (ŠC Radovljica); 

članice: 1. Fister Slavica (SC Radovljica), 2. 
Papler Zvonka (ŠD Dobrava), 3. Golmajer 
Marija (ŠD Dobrava); 

ml. mladinci: 1. Džuričič Dušan (ŽIC 
Jesenice), 2. Podgornik Rajko (TVD Gorje), 3. 
Šolar Janez (Veslaški klub Bled); 

st. mladinci: 1. Majes Marjan (ŠD Plamen 
Kropa), 2. Kopač Srečo (ŠD Mošnje), 3. Pibor 
Ivan (TVD Gorje); 

člani: 1. Kotnik Milan (ŠD Plamen Kropa), 
2. Reberšak Janez (PD Radovljica), 3. Kavčič 
Janez (OO ZSMS Dražgoše); 

štafete 3x600 m ženske: 1. ŠŠD Radovljica L, 
2. ŠD Dobrava, 3. SŠ Radovljica II; 

štafeta 3x600 m moški: 1. Odbojkarski klub 
Bled, 2. Veslaški klub Bled, 3. TVD Gorje; 

Ekipni zmagovalec jc ŠŠD »A. T. Linhart« 
Radovljica 49 točk pred ŠD Dobrava 42 točk in 
ŠŠD Šolski center Radovljica 36 točk. 

M. F. 

Oranžna liga 
končana 

V telovadnici osnovne šole France Prešeren 
je bilo drugo oziroma zaključno kolo oranžne 
lige v judu. Nastopilo je 43 tekmovalcev iz 
štirih klubov. 

Vratni red. 1. Ljubljana 14, 2. Triglav I 12, 3. 
Bežigrad 10, 4. Triglav II 4, 5. Šiška 2. Med po
samezniki pa je bil vratni red naslednji: 1. Cer-
nivec 14, 2. Benedik (oba Triglav) 14, 5. Rahne 
10, 6. Sorčan 10, 7. Rekar 10, 8. Omahen (vsi 
Triglav) 9 itd. V. Nežmah 

Judoisti Trigla
va drugi 

Mladi judoisti kranjskega Triglava so nasto
pili na tradicionalnem tekmovanju za memo
rial narodnega heroja Zvonka Runka v Ljub
ljani, kjer je nastopilo 80 tekmovalcev iz šestih 
klubov. 1. mesto je osvojila ekipa Šiške, 
kranjski Triglav pa je zasedel odlično 2. mesto. 

V. Nežmah 

Za dan 
mladosti 

tudi 
vaterpolisti 

KRANJ — Letos že tretjič zapored bo 
letni bazen ob organizaciji komisije za 
vaterpolo pri tukajšnji TKS prizorišče 
zanimivega vaterpolskega turnirja. V 
počastitev dneva mladosti, jubilej Tita 
in partije se bodo pomerile ekipe Kam
nika, Radovljice ter moštvi reprezen
tance Kranja in sindikalne reprezen
tance občine. 

Torej v nedeljo se bodo vaterpolisti 
ob 8. uri v letnem bazenu prvič pred
stavili ljubiteljem vaterpola. Takrat se 
bosta v prvem srečanju pomerila repre
zentanca Kranja in Radovljice, ob 8,40 
pa bosta svoje moči v drugem predtek-
movanju merili Kamnik in sindikalna 
reprezentanca. Nato se bosta ob 10.30 
poraženca potegovala za uvrstitev za 
tretje mesto in ob 11.15 še zmagovalca 
za prvaka. -dh 

S skupščine 
vaterpolskih 
sodnikov SRS 

V novo sezono 
z novimi 
pravili 

KRANJ — Do starta v prvi zvezni 
vaterpolski ligi nas loči komaj teden 
dni. Od 3. junija naprej bodo iz tedna v 
teden najboljša vaterpolska moštva 
Jugoslavije spet s svojo igro navduše
vala privržence tega vodnega športa. 
Še večjo draž pa bodo v slanih in ne
slanih bazenih dajala nova pravila igre, 
ki so s svojimi spremembami še bolj 
pridobila na učinkovitosti , hitrosti in 
seveda kvaliteti. Le-ta so taka, da ekipe 
ne bodo mogle igrati statični »jugo« 
vaterpolo, temveč bo treba plavati 
skozi vse štiri četrtine na vso moč in ae 
boriti za vsako žogo. Lenuharjenju v 
vodi je namreč odzvonilo. 

In ravno zaradi novih pravil in 
načina igre je zbor sodnikov SR Slove
nije s sedežem v gorenjski metropoli 
pripravil za vseh petdeset slovenskih 
mož v belem seminar in skupščino. Med 
temi petdesetim je kar sedem tistih — 
Oman (Koper), Alujevič (Celje), Piču-
lin, Chvatal, Didič (vsi Kranj), to ao 
sodniki, ki bodo vodili prvo ligo ter 
Gorsič (Celje) in Podversček (Kranj) 
na listi druge lige — ki bodo v parih • 
svojim znanjem in avtoriteto delili pra
vico na naših bazenih širom zemlje. Na 
tem seminarju, ki sta ga vodila pred
sednik zbora sodnikov SRF Jugoslavije 
Bosko Jugovič (Beograd) in član stro
kovnega sveta zbora VZ Vladimir 
Ivkovič (Zagreb), so natančno obrav
navali sprejeta pravila in se dogovorili 
o dvojnem in enotnem kriteriju sojenja. 
V to sezono bodo stopili v sojenje v 
parih in to prav gotovo narekuje, da res 
dobro poznaš vse člane novih pravil, ki 
so bila sprejeta na mednarnodni ravni. 

Po plodni razpravi so nato slovenski 
sodniki pregledali dosedanje delo, ki ni 
bilo slabo, in si zadali nove smernice za 
Ae boljše. Prva njihova naloga je 
ustanovitev novih sekcij v regijah — 
predvsem v tistih, ki jih še ni — in na 
pridobitvi novih sodniških moči. Zato 
bodo v najkrajšem času pripravili se
minarje, da bi se tako njihov petdeset-
članski kolektiv podzveznih, republiš
kih, zveznih in mednarodnih še pove
čal z mladimi. 

Novemu sekretariatu zbora sodnikov 
SR Slovenije bo v tem mandatnem 
obdobju predsedoval Petar Didič, po
magali pa mu bodo še Borut Alujevič, 
Gustelj Oman, Gorjan (Nova Gorica) 
ter Marjan Pičulin. 

Torej pred sodniško organizacijo SR 
Slovenije so nove in dokaj zahtevne 
naloge. Kako pa jim bodo kos in kako 
bodo premostili vse zadane si naloge, 
bomo lahko kaj kmalu videli. 

D. Humer 

10, Sava 11. J. Kuhar 

Kvalifikacij ski 
turnir 

za slovensko 
odbojkarsko ligo 

V Bohinjski Bistrici bo v soboto, 28. maja, 
kvalifikacijski turnir ženskih ekip za vstop v 
slovensko ligo. Na turnirju nastopijo ekipe OK 
KOPER, ŠŠD Merkur Nova Gorica in prvi dve 
ekipi iz medobčinske lige Radovljica-Jesenice. 
To sta ekipi TVD Partizan Gorje in Bled. Upo
števaje koncept razvoja vrhunskega športa v 
Sloveniji je komisija za odbojko pri ZTKO 
predlagala Odbojkarski zvezi Slovenije, da na 
turnirju dovoli nastopati dvema občinskima 
selekcijama, ki bi bili sestavljeni iz najboljših 
igralk iz občine. Organizator turnirja je od
bojkarski klub Bohinj 

M. Faganel 

Ekipa 
Heliosa druga 

V organizaciji Kemijskega kombinata iz 
Zagreba je bilo v Umagu X. športno srečanje 
proizvajalcev barv in lakov Jugoslavije, na ka
terem je sodelovalo nad 300 tekmovalcev in 
tekmovalk iz šestih delovnih organizacij. Naj
več uspeha so imeli športniki prireditelja, ki so 
s tretjo zaporedno zmago osvojili pokal v trajno 
last. Od slovenskih zastopnikov je velik uspeh 
dosegla ekipa domžalskega Heliosa, ki je prese
netila z osvojenim drugim mestom, dočim je 
ekipa Colorja iz Medvod osvojila peto mesto. 
Ekipne zmage so dosegli v streljanju Color, 
v košarki Helios v moški konkurenci ter v na
miznem tenisu Color v ženski konkurenci, med 
posamezniki pa je bil v streljanju najboljši Hri-
bernik (Color), v kegljanju pa Hrovat (Helios). 
Naslednje srečanje bo prihodnje leto v Med
vodah, -fr 

Partizanski 
mnogoboj 
v Tržiču 

TRŽIČ - Občinski sindikalni svet in 
Partizan Tržič bosta jutri od 9. do 12. ure na 
igrišču pred osnovno šolo hereja Bračiča v 
Bistrici pri Tržiču organizirala p r i Partizanski 
mnogoboj, s katerim bosta poča.tila jubileje 
tovariša Tita in partije ter meseca nladosti. To 
bo množično tekmovanje, ki s i ga lahko 
udeleže vsi stari nad 14 let. Tekmovalci in tek
movalke, ki se bodo pomerili v šestih panogah: 
teku na 50 m, teku na 2400 m za moške in 
1500 m za ženske, dviganju telesa s tal, skoku v 
daljino z mesta, globokem predklonu s klopi in 
streljanju z zračno puško, bodo razdeljeni v 
starostne skupine. Prijavili se boste na startu. 
Vsak udeleženec bo prejel značko »Trim«, tisti, 
ki pa bodo dosegli skupno oceno »odlično«, pa 
še posebno diplomo. Akcija ima naslov »Zdravo 
telo — Življenje lćpo!«. 

J. K. 



Valen t in Jane, 
upokojenec 
iz Slatne: 

Vasi od Begunj do Tržiča, vasi 
Pod gorami leže na naravno 
lepem in privlačnem prisojnem 
pobočju. Večina vaščanov se je 
nekdaj preživljala s kmetijstvom, 
zdaj pa mladi odhajajo na delo v 
tržiško industrijo ali pa v 
Begunje in Radovljico. V vaseh, 
kjer je tudi še danes precej 
kmetijstva, je videti vedno več 
kmetijskih strojev in tudi vedno 
več osebnih avtomobilov. Prebi
valci teh vasi gradijo, obnavljajo, 
staro se umika novemu in vasi 
niso več tako zelo oddaljene od 
Begunj ali Tržiča, nič več tako 
zelo na samem, saj jih navsezad
nje veže — cesta. 

Deset kilometrov jo je, a Še vse 
makadamske, vedno znova luk
njaste in poškodovane po zimskih 
mesecih. Iz leta v leto jo krpajo, 
da je vožnja po njej nekako 
znosna, ljudi, prebivalce teh vasi 
od Begunj do Tržiča pa žuli. Jezi 
jih makadam, jeze jih obljube, da 
cesta že bo, da bo kmalu in 
skoraj. Cesta je stalni problem. 
Cesta je še kako vsestranskega in 
življenjskega pomena posebno za 
takšne vasi, ki so oddaljene, za 
takšne vasi kot so vasi Pod go
rami. Idilika je eno; stvarno, 
vsakdanje življenje pa nekaj 
povsem drugega. 

»Vaščani zares potrebujemo 
širšo in boljšo cesto, saj je na teh 
desetih kilometrih Pod gorami 
vedno več prometa. Zadnja leta 
prihajajo izletniki ob sobotah in 
nedeljah, tudi tuji turisti, ki jim 
je všeč okolica. Nemalo pa je tudi 
domačih voznikov, ki si radi 
izberejo prav to cesto med 
Tržičem in Begunjami. Novo 
cesto narekuje prav številnejši 
promet Pod gorami, saj je 
sedanja neprimerna, s številnimi 
ozkimi ovinki. Lani so že izmerili 
traso in letos so zakoličili. Mislim 
da si vaščani od vsega žele izpol
nitve obljub, da cesta vendarle 
kmalu bo.« 

Tončka Noč, 
gospodinja 
iz vasi 
Slatna: 

»Cesto vsekakor nujno potre
bujemo, stalno o njej govorimo, 
na vseh sestankih je omenjena. 
Ze leta je tašn prašna poleti, 
vsa luknjasta pozimi. Vaščani 
imajo vedno več osebnih avto
mobilov in jezi jih, da cesta ne 
more in ne more dobiti asfalta. Iz 
Slatne se vozimo po nakupih v 
Begunje, otroke prevaža šolski 
kombi. Ozka je, posebno za 
številni nedeljski promet skrajno 
neprimerna. Pravijo, da bi zgra
dili novo traso mimo Slatne, a mi 
smo mnenja, da bi sedanjo lahko 
razširili in bi bila skozi vas sicer 
malo ožja. Ko bi popravili staro, 
bi bilo ugodneje in manj stro
škov.« 

Lado 
Bohinc, 
zaposlen 
pri Cestnem 
podjetju 
Kranj, 
doma iz Leš: 

»Sedanjo cesto urejam, poseb
no po neurju in po zimskih 
mesecih je potrebna popravila. 
Vaščani vseh vasi od Begunj do 
Tržiča se zares stalno hudujejo in 
negodujejo nad slabo cesto, 
posebno ob močno povečanem 
prometu. Od Leš do Tržiča 
večkrat dnevno vozi tudi avto
bus, vaščani pa imajo vedno več 
osebnih avtomobilov. Pozimi 
cesto' plužijo, a radi bi asfaltno 
prevleko. Sedanja cesta je na 
nekaterih mestih zares ozka, 
ovinkasta, z novo traso pa bi 
lahko postala še bolj prometna, 
za vožnjo po njej bi se odločalo 
več ljudi. Cesta je že v načrtih in 
upam, da bo kmalu razširjena in 
asfaltirana.« 

D. S. 

Spominska obeležja pod Stolom 

rc dni po svetu 
DELOVNA AKCIJA 

Skoraj dva milijona in pol članov 
poljske združene delavske partije se je 
pred kratkim odzvalo pozivu central
nega komiteja in je sodelovalo v delov
nih akcijah po vsej deželi. 

HUDA PROMETNA NESREČ A 
Več kot trideset ljudi je umrlo v prometni 

nesreči pri mehiškem mestecu Nuevo L sre
do. Prevrnil se je avtobus, ki je vozil letal
ske potnike. Ti so potovali na liniji 
Mežico—Nuevo Laredo, toda njihovo le
talo se je zaradi slabega vremena moralo 
spustiti na drugo letališče in so jih do 
Nueva Lareda prepeljali z avtobusom. Zal 
ne do cilja. 

VIKINŠKE NAJDBE 
V angleškem mestu York obnavljajo 

tri lesene vikinške stavbe, katerih 
ostanke so naili v zemlji, ko so podrli 
neko tovarno. Vikingi, veliki pomor
ščaki, ki so prihajali iz Skandinavije in 
so v obdobju med 8. in 10. stoletjem 
osvajali dežele ob severnih morjih, so 
se pogosto naseljevali v krajih, ki so jih 
osvojili. 

NOVA AFERA 
Tiskovni predstavnik avtomobilske 

družbe British Leyland ni hotel komenti
rati trditve, da je ta firma, ki je last 
britanske vlade, izplačala velike vsote de
narja, da bi si zagotovila naročila v tujini, 
vendar ji je poskus spodletel. 

Trditev je izšla v konservativnem lon
donskem dnevniku Daily Mail, po katerem 
je ta firma predvidela izplačilo nad 11 mili
jonov funtov šterlingov, da bi omogočila 
prodajo svojih vozil v tujini. V Londonu 
domnevajo, da je v ta poslovni škandal 
vpletena tudi vladajoča laburistična stran-

8TAVKE V BOMBAYU 
Stavka pristaniških delavcev, ki je 

ohromila indijsko pristanišč« Bombay 
in rafinerijo v Gudftaratu, ogroža pre
skrbo Indije s nafto. Bombavski pri

s tan i šk i delavci zahtevajo obnovitev 
delovnih pogojev, ki naj bi bili takšni 
kot pred razglasitvijo izjemnega stanja 
junija 1075. Stavka traja ie več kot 
deset dni in nič ne kaie, da bi bil spor 
kmalu izglajen. 

VEC UČENCEV, MANJ UČITELJEV 
Statistična letna publikacija organizacije 

ZN za izboraževanje in kulturo — UNE
SCO — navaja, da je na svetu vse večje šte
vilo ljudi, ki se šola in vse manj učiteljev. 
V obdobju od 1965. leta do leta 1973 je 
skupno število študentov na svetu poraslo 
od 420 na 532 milijonov. Število otrok 
vpisanih v osnovne šole narašča letno za 2,4 
odstotka, v srednješolske ustanove za 3,9 
odstotka, število deklet v šolah v državah 
v razvoju pa je v tem času poraslo od 40 na 
43 odstotkov. 

Medtem pa stalno upada število učite
ljev. V osnovnih šolah v Afriki je prišlo leta 
1973 na 39 milijonov učencev komaj mili
jon učiteljev. V Evropi pa na 51 milijonov 
dijakov 2,29 milijona predavateljev. 

V poprečju so na svetu leta 1965 porabili 
za šolanje vsakega posameznika 40,3 dolar
ja, leta 1973 pa je ta vsota znašala že skoraj 
90 dolarjev. Razlike v kontinentih pa so 
zelo velike. V Severni Ameriki porabijo na 
učenca v poprečju 413 dolarjev, V Evropi 
203 dolarje, v AZIJI 19 in v Afriki 12 dolar
jev. 

SKLEPI SE ZARASTEJO 
BREZ MAVCA 

Sovjetski kirurg Arnold Sepo iz Esto
nije je dosegel lepe uspehe pri operaci
jah sklepov po slomih. Znano je, da 
je pri kompliciranih zlomih bolnik ob
sojen na večmesečno letanje v gipsu. 
Prve tedne so količine kalcija in 
fosforja, nujno potrebnih snovi za 
zrasčanje kosti, še normalne, potem pa 
se pri bolniku zmanjšujejo. Ker se 
količina fosforja in kalcija zvišuje z 
gibanjem, je kirurg opustil uporabo 
gipsa, namesto tega pa vsaja v sklepe 
poseben aparat, ki pospešeno spaja po
lomljene kosti. Bolnik se lahko giblje ie 
po nekaj dneh, to pa pospeši izločanje 
fosforja in kalcija in s tem zdravljenje. 

Na dan mladosti so mladi osnovnih šol Žirovni
ca, Lesce, Radovljica in Begunje, nekdanji borci 
Kokrškega odreda pripravili kulturne programe 
ob na novo odkritih spominskih obeležjih pod 

Stolom 
Begunje - Pododbor štaba 

Kokrškega odreda in Zvezi združenj 
borcev Begunje in Žirovnica so pri
pravili na dan mladosti srečanje v 
Dragi in v Titovi vasi ter ob pri
sotnosti številnih mladih iz žirov-
niške osnovne šole, osnovne šole iz 
Lesc, Radovljice in Begunj odkrili 

spominska obeležja. Borci Kokrške
ga odreda so se najprej zbrali v 
Dragi, kjer so na slovesnosti počas
t i l i letošnje jubileje in 85-letnico 
tovariša Tita, nato pa odkrili spo
minsko obeležje v Vratih, kjer je bila 
v letih 1944 in 1945 spretno zakrita 
partizanska bolnica, imenovana B 

BEGUNJE — V Dragi pri Begunjah so borci Kokrškega odreda in učenci 
osnovnih šol pripravili lep kulturni program v spomin na borbe in zmage 
Kokrškega odreda, ki seje v letih 1944 in 1945 zadrževal v gozdovih Drage in 
Begunj. S proslave so odnesli vence na spominska obeležja, potem pa odkrili 
spominsko obeležje partizanski bolnici v Vratih in spominsko obeležje na 
Ledeni trati, kjer je bil sedež štaba Kokrškega odreda. - Foto: F. Perdan 

777. Te bolnice niso Nemci v svojih 
hajkah nikoli odkrili, bila pa je tudi 
ena najboljših partizanskih bolnic, 
predvsem po zaslugi prizadevnega in 
sposobnega zdravniškega osebja, 
obveščevalcev in vseh tistih, ki so 
bolnico neprenehoma oskrbovali. 
Vanjo so prinašali težje ranjene 
borce iz bitk pod Stolom. Slovesnost 
je v Dragi potekala v spominih 
nekdanjih borcev — ranjencev na 
bolnico, na bitke Kokrškega odreda, 
ki so mu na Ledeni trati postavili 
spominsko obeležje. Na Ledeni trati 
v Dragi je bil sedež štaba Kokrškega 
odreda. 

Borci in pionirji iz šol pa so se 
zbrali tudi na Rodinah, od koder so 
krenili v nekdanjo Titovo vas pod 
Stolom, tja, kjer je bil v letih 1944 in 
1945 I. bataljon Kokrškega odreda. 
V Titovi vasi pod Stolom, ki je bila 
zgrajena oktobra 1944. leta in kjer se 
je v desetih barakah zadrževal 
Kokrški odred in načrtoval akcije, so 
pripravili kulturni program in obu
dili spomin na vojne dni pod Stolom. 
Titovi vasi, ki so jo Nemci odkrili in 
zažgali, borci pa so se po boju 
umaknili, so postavili spominsko 
obeležje. Obenem pa so postavili 
spominsko obeležje tudi na Poljski, 
na Smokuški planini ter pri lovski 
koči v Srednjem vrhu. 

Dva tisoč učencev osnovnih šol in 
nekdanjih borcev pa se je popoldne 
zbralo v Završnici na prijateljskem 
srečanju ob dnevu mladosti. V Za
vršnici so odkrili ploščo, pomnik 
konferenci komunistov jeseniškega 
okrožja. 

Tako v vaseh, na planinah in v 
gozdovih pod Stolom, kjer se je med 
vojno zadrževal in boril Kokrški 
odred, na njegove težke bitke spo
minja več obeležij, odkritih na 
letošnji dan mladosti. V spomin na 
boj, v spomin in v spoštovanje 
mladim, ki naj ob njih cenijo in 
ohranjajo revolucionarno izročilo. 

D. S. 

Mojstranški alpinisti v Ande 
Dvanajst naših alpinistov, največ Mojstranča-
nov, te dni potuje proti Jirishanci v Andih — 
— Pogumni alpinisti računajo s puhlim snegom, 
krušljivimi skalami, višinsko boleznijo in tudi z 
bremenom zavesti in odgovornosti do družbe, ki 

jih pošilja 
Mojstrana — Janez Dovžan, 

Janko Ažman, Miha Smolej, Mar
jan Manfreda, Jože Rožič, Kristelj 
Langus, Dorči Kofler, Dušan Polaj
nar, Ljubo Nemeček, Peter Soklič 
(zdravnik), Rado Riedl (snemalec) 
in Mato Podrekar potujejo v dveh 
skupinah za pet tednov v južno 
Ameriko, da bi dosegli kar največ: 
povzpeti se nameravajo na Jiri-
shanco po jugovzhodnem grebenu, 
po smeri, ki je odklonila že najboljše 
svetovne alpiniste. Sedem naših 
»himalajcev« in ostalih pet preizku
šenih alpinistov, večinoma Moj-
strančanov, bo v dveh skupinah od
potovalo danes, 27. maja, in v petek, 
3. junija, z letalom. Odhajajo kot 
Slovenska alpinistična odprava v 
organizaciji Planinskega društva 
Dovje-Mojstrana, ki letos praznuje 
50-letnico ustanovitve in ki po bo
gati in uspešni tradiciji alpinizma 
sodi med najboljše pri nas. 

Vodja odprave je Janez Dovžan, 
ki ima za seboj številne vzpone v 

• 
Otvoritev 

Park hotela 
Bled — Danes, 27. maja, popol

dne bodo na Bledu svečano odprli 
Park hotel. V novozgrajenem hote
lu, ki ima 340 postelj, so že minuli 
mesec sprejeli prve goste. Sicer pa je 
sedanji Park hotel nedvomno velika 
pridobitev za turistično ponudbo 
Bleda, za katero se je kolektiv 
Viatorjevih hotelov na Bledu vedno 
zavzemal. 

Železnikarji 
gostili 

prijatelje 
V soboto je v Železnike pripoto

vala skupina 15 otrok iz italijan
skega mesta Medicina, ki je pobra
teno s Škofjo Loko. Otroci so bili 
v gosteh pri otrocih tamkajšnje 
osnovne šole, ki so jim razkazali 
domače mesto, Škofjo Loko in njene 
zanimivosti, peljali so jih v Dražgoše 
in jim pripravili razne prireditve in 
zabavne večere. Otroci iz Medicine 
so se včeraj vrnili domov. 

V nedeljo pa je v Medicino od
potovala skupina petnajstih otrok iz 
ZaiegnMco*'.^ .pjjj*}, fA .f. ?L*B£ j 

domačih stenah, v Dolomitih, v Za
hodnih Alpah, v Yosomitih in na 
Himalaji s V. in VI . J A H O . 

»Kako ste se p r ipravl ja l i?« 
»Priprave so trajale več kot leto 

dni. Najbolj težko je bilo zbrati de
nar, kajti stroški so precejšnji. Naši 
prošnji so takoj prisluhnili pri Pla
ninski zvezi Slovenije, izvršnem sve
tu, v jeseniški in v radovljiški občini, 
v Železarni Jesenice (osem dopu
stov), obenem pa so prispevale tudi 
organizacije in zasebniki. Odzvalo se 
je petdeset delovnih organizacij, 
med njimi Toper, Totra, Polzela, ki 
so prispevale material ter številna 
druga podjetja po Sloveniji. Brez 
njihove pomoči naše odprave ne bi 
bilo, zato smo jim dolžni zahvalo. 

Alpinisti sami smo dobro priprav
ljeni, trenirali smo, odprava ima pre
cej izkušenj, vse pa je odvisno od 
razmer, predvsem od muhastega vre
mena.« 

»Zakaj J i r i shanca v Andih? 
K a k š n a je izbrana smer?« 
Planinska zveza ima program vzpo
nov in med njimi smo si izbrali 6126 
metrov visoko Jirishanco, jugo
vzhodno smer, težavno, ki je zavrni
la že svetovno znane alpiniste. Te
žave bodo zaradi izredne strmine, 
višinske bolezni, prhlega snega, ki ga 
nismo vajeni. V spodnjem delu je 
greben skalnat, v vrhnjem delu pa 
ovešen s seraki, skalnatimi odseki, ki 
so izredno krušljivi. To je vzpon vi
soke težavnostne stopnje, zato smo 
temeljito preučili literaturo, v Moj
strano pa povabili na pogovor tudi 
svetovno znanega alpinista Riccar-
da Cassina. Pot tako poznamo, 
upam le, da nam grebeni in zasneže
ne stene ne bodo prehuda ovira. 
Prihajamo v zimo, hitro menjamo 
letni čas.« 

»Odhaja te z dobro opremo?« 
»Da. Odhajamo dobro opremljeni, 

s tisoči metri vrvi, derezami, klini, 
šotori. Načrtujemo tri višinske ta

bore. Naše izhodišče je Lima, od tod 
se bomo peljali s kamionom do zad
njega mesteca na severu. Tu bomo 
najeli nosače. Navezali smo stike s 
klubom Andino, z našim veleposla
ništvom, predstavniki naših podjetij, 
tudi prva skupina odpotuje z 
opremo in zaradi organizacije že 
prej, tako, da se bomo lahko čimprej 
začeli vzpenjati.« 

»Kako je z nosači? J i h je težko 
dobiti?« 

»Vsekakor težje kot v Himalaji. 
Mislimo, da bo potrebno trideset os
lov, ki bodo tovorih do tabora. Po
tem se bodo vračali, z nami pa bo 
ostal v stalni zvezi kurir, ki bo pre
našal pošto v dolino. Ljudje so za
nesljivi in ponosni, Indijanci so, oo-
tomci Inkov.« 

« Janko Ažman : Janez Doq£an 

Dušan Polajnar Dorči Kofler 

»Stena še n i k lon i l a . J o boste 
ukrot i l i?« 

»Poskusili bomo vse in največ. Po 
vseh teh pripravah komaj čakamo, 
da odpotujemo, čeprav vzpon ne bo 
nikakršen alpinistični izlet. Ze res, 
da si ponosen in vesel, če uspeš, 
obenem pa je še kako tudi res, da si 
ob neštetih nevšečnostih neznane 
gore tudi psihično obremenjen, ker 
se čutiš poslanega, odgovornega pred 
družbo, ki ti je vzpon omogočila. En 
sam plaz ti lahko uniči vse delo, vse 
upe in pričakovanja. Ob vseh na
porih je tudi zavest in odgovornost 
precejšnje breme.« 

Pogumni alpinisti so torej pred iz
redno napornim vzponom, ki bo tra
jal dva do tri tedne. S seboj nosijo 
bogate izkušnje, predvsem pa voljo, 
da se prvi povzpno po najtežji smeri 
na šesttisočak, na Jirishanco v An
dih, brez kisikovih aparatov, pozimi 
in v težkih razmerah. 
" Srečno! D. Sedej 


