
Včerajšnji dan je bil posebno doživetje za prvošolčke, ki so ponosni nad svojo odraslostjo in z malo treme in strahu pred neznanim, prvič stopili čez šolski prag. — Foto: F. Perdan 

Leto XXX. - Številka 67 
TRIDESET LET 1947-1977 
Ustanovitelji: o b č i n s k e konference S Z D L 
Jesenice, Kranj , Radovljica, Škof ja Loka 
in T r ž i č - Izdaja ČP Glas Kranj . Glavni 
urednik Igor Slavec — Odgovorni ured

nik A l b i n U č a k a r 

Kranj, petek, 2. 9. 1977 
Cena: 3 din 

List izhaja od oktobra 1947 kot tednik, 
od januarja 1958 kot poHednik, 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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JESENICE 
Po uspešnem praznovanju 
krajevnega praznika na Blej
ski Dobravi se na kar najbolj 
slovesno praznovanje pri
pravljajo tudi na Javorniku in 
na Koroški Beli. Spominska 
svečanost ob praznovanju 
krajevnega praznika bo v 
soboto, 3. septembra, v parku 
talcev s kulturnim progra
mom v katerem bodo nasto
pali pevci društva upokojen
cev Javornika in Koroške 
Bele, pihalni orkester jese
niških železarjev in recitator-
ji. D. S. 

KRANJ 
Izvršni svet kranjske občin

ske skupščine je na torkovi 
seji (30. avgusta) sprejel sklep, 
da se družbena denarna po
moč žrtvam fašističnega nasi
lja in njihovim družinskim 
članom, ki jo občani prejema
jo na podlagi odloka, uskladi z 
življenjski stroški in po
veča. Lani je znašala ta 
pomoč do 500 dinarjev. Naj
višja denarna pomoč za letos 
pa lahko znaša 566 dinarjev, 
ker so se življenjski stroški 
povečali za 13,1 odstotka. 
Sklep izvršnega sveta velja 
takoj, uporablja pa se od 1. 
januarja letos naprej. A. 2. 

RADOVLJICA 
Včeraj (1. septembra) so se 

v Radovljici sestali predstav
niki radovljiške občinske 
skupščine, republiške skup
nosti za ceste, republiškega 
sekretariata za urbanizem 
in zveze vodnih skupnosti 
Slovenije. Razpravljali so o 
gradnji nove ceste na odseku 
Bohinjska Bela-Soteska. Ugo
tovili so, da je vsa dokumen
tacija v glavnem gotova in da 
so tudi že znani izvajalci del 
za izgradnjo dveh mostov na 
tem odseku. 

KOFJA LOKA 

Jutri, 3. septembra, 900 
članski kolektiv Gorenjske 
predilnice praznuje dan ko
lektiva. Delavci se bodo zbrali 
na vrtu škofjeloškega gradu, 
kjer se bodo pogovorili o delu 
in uresničevanju določil zako
na o združenem delu. Delav
cem, ki delajo v Gorenjski 

Kredilnici 10, 20, ali 30 let 
odo podelili jubilejne nagra

de. - lb 

T R 2 I Ć 
Danes se začenjajo v tržiški 

občini prireditve v okviru 
letošnje šuštarske nedelje. Ta
ko kot pretekla leta bodo na 
sporedu modne revije Pekove 
obutve razstava najnovejših 
modelov v paviljonu NOB in 
šuštarski sejem na Trgu svo
bode v Tržiču. Posebna zani
mivost pa bodo velika tombo
la AMD Tržič v nedeljo ob 14. 
uri pred avtobusno postajo v 
Tržiču, katere čisti izkupiček 
bo namenjen društveni de
javnosti, obuditev starodav
nega običaja sprejema čev
ljarskih vajencev med po
močnike, ki bo danes ob 19. 
uri nad avtobusno postajo, in 
razstava ptic pevk v sindikal
ni dvorani pri tržnici, ki jo 
prireja tržiško Društvo za 
Varstvo in vzgojo ptic. — jk 

Srečanje 
v Martinj vrhu 

V nedeljo, 11. septembra, ob 
11. uri bo na Pučevi kmetiji v 
Martinj vrhu tradicionalno 
srečanje pripadnikov Gorenj
skega vojnega področja in 
borcev škofjeloškega odreda. 
Ob tej priliki bodo na Pučevi 
kmetiji odkrili spominsko plo
ščo , slavnostni govornik pa 
bo komisar škofjeloškega od
reda Tone Volčič. Srečanje, ki 
bo prvo tovrstno v Martinj 
vrhu, bo zaradi predvidene 
udeležbe mladih pomenilo po 
eni strani oživljanje oziroma 
obujanje tradicij NOB, hkrati 
pa bo potekalo v počastitev 
letošnjih jubilejev partije ih 
Tita. Mladi pripadniki enot teritorialne obrambe iz 

kranjske občine so bili na štiridnevnem taborenju 

Ni razlogov za izredno stanje 
Po potresu, ki je sredi julija prizadel dvanajst 
krajevnih skupnosti, so se v kranjski občini sami 
primerno organizirali, zato izvršni svet kranjske 
občine umika predlog za izredno stanje — Za 
zdaj ocenjena škoda okrog 90 milijonov dinarjev 
— S posojili in drugimi viri naj bi zagotovili blizu 
60 milijonov dinarjev za sanacijo — Celotna 

akcija naj bi stekla že prihodnji teden 
Kranj — Izvršni svet kranjske 

občinske skupščine je v torek, 30. av
gusta, ponovno razpravljal o seda
njem stanju na potresnem območju 
v občini in o ukrepih za sanacijo. 
Ugotovil je, da so se v občini po 

potresu sami primerno organizirali 
in zato umaknil predlog predsedstvu 
SR Slovenije za uvedbo izrednega 
stanja. Obravnaval pa je še nekatere 
druge ukrepe. 

Ugotovili so, da je v okviru raz

ličnih prizadevanj za sanacijo priza
detega območja kranjska podružni
ca Ljubljanske banke zagotovila 
okrog 15 milijonov dinarjev potroš
niških posojil na odplačilno dobo 10 
let po 2-odstotni obrestni meri do 
višine 150.000 dinarjev. Nadalje je 
predvideno najetje posojila pri Ljub
ljanski banki za občinsko samo
upravno stanovanjsko skupnost v 
višini 20 milijonov dinarjev. Prav 
tako teče akcija, da bi zaposleni v 
občini ta mesec prispevali enodnevni 
zaslužek za odpravo posledic. Tako 
bi zbrali okrog 5,5 milijona dinarjev. 
Odboru podpisnik6v družbenega do
govora pri republiškem sekretariatu 
za urbanizem pa je predlagano, da se 
sprostijo solidarnostna sredsta zbra
na letos v kranjski občini, kar bi 
zneslo približno dodatnih 5,5 mili
jona dinarjev. Razen tega je tu še 
možnost, da se tako zbrana sredstva 
vložijo v banko in oplemenitijo. 
Skratka, po tako zastavljenem fi
nančnem programu bi v občini zbrali 
oziroma zagotovili za sanacijo okrog 
50 do 60 milijonov dinarjev, kar naj 
bi nekako zadoščalo za prvo fazo 

Nadaljevanje na 16. strani 
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V Iran — Alpinisti radovljiškega planinskega društva so organizirali sa
mostojno odpravo v iranske gore. Stroške odprave krijejo delno alpinisti, 
nekaj pa matično društvo in razna podjetja. Na pot so odšli v sredo, 31. avgu
sta. Pot jih bo z Brnika vodila prek Beograda, Bagdada v Teheran. V Iranu 
se bodo povzpeli na 4820 m visoki Alam-Kuh in na 5670 m visoki Demavend. 
Na to odpravo so se alpinisti dlje časa vestno in skrbno pripravljali zlasti 
kondicijsko. Člani odprave — alpinisti: Joža Peljhan (tehnični vodja), Milan 
Batagelj, Diana Lavrih, Franc Golmajer, Blaž Jereb, Tine Čeme, Rasto 
Furlan, Jani Pfajfar in Zvone Andrejčič (vsi AO Radovljica), Zeljko Perko 
(AO Tržič); ostali: Janez Pretnar (organizacijski vodja), Franci Pretnar, 
Janez Gašperšič, Joža Mulej, Mičo Ješe, Joža Kunčič, Matjaž Čeme, Peter 
Papler (vsi iz Radovljice), Maja Kristan in zdravnica Spela Kristan iz Ljub
ljane. Odprava bo na poti 14 dni. — V. M. — Foto: F. Perdan 

6. STRAN: 
Tudi ljudje 
smo gorenjska 

magistrala 
Vse mogoče srečaš v enem 

dnevu na gorenjski glavni 
cesti od Jeprce do Rateč: 
počasne voznike, ki vlečejo za 
seboj kilometrske kolone, 
divjake, da se ob njihovi 
vožnji naježijo lasje, šoferje, 
ki pozabljajo, da imajo vozila 
luči in da mora biti konjiček 
brezhiben, nepismene za pro
metne znake in slepe za milič
nike, katerih glavni cilj je 
pomagati in opozarjati, kaz
novati pa le skrajneže. Seveda 
pa so na cesti tudi vozniki, ki 
poznajo kodeks prometne kul
ture in etike. 

16. STRAN: 

Žaljivi napisi in črne packe na 
kmetovi hiši sredi Ljubnega in 
zabita vhodna vrata so izjem
no nesramna metoda nezna
nih storilcev 

Obtožena 
kmetijska 
zadruga 

4. STRAN: 
Razprava na seji upravnega 

odbora temeljne zadružne 
enote Tržič, bila je v petek, 26. 
avgusta, je pokazala, da kaže 
probleme iskati v sorazmerni 
zaprtosti trga, obilici solate in 
prepičli usmerjenosti k dru
gim vrstam zelenjave — Pla
nirana proizvodnja edini iz
hod — Predsednik upravnega 
odbora zadružne enote na seji 
najavil odstop 

N a r o č n i k : 

X. JUBILEJNI MEDNARODNI SEJEM OPREME 
OD 10. DO 16. OKTOBRA 1977 



Tito v Pekingu Dogovor 
o posojilih 

Občanom bodo jugoslovanske 
banke ponudile precej širše 
moino8ti za nakup blaga, ven
dar pa bodo zahtevale večje 
vlaganje lastnih sredstev. 

Novi predlog predvideva zvi
šanje posojil za nakup indu
strijskega blaga od 30 na 50 
tisoč dinarjev. Namesto dose
danjega pologa bo moral upo
rabnik posojila prispevati lastni 
delež, ki bo pri nakupu avtomo
bila znašal 30 odstotkov, pri 
nakupu pohištva, gradbenega 
materiala ali izdelkov bele teh
nike 20 odstotkov, 10 odstotkov 
pa bo znašal lastni delež pri 
nakupu drugega blaga. Roki 
vračanja posojila ostanejo nes
premenjeni. Dogovor bo začel 
veljati, ko ga bo potrdil upravni 
odbor združenja jugoslovanskih 
bank. 

Knjiga 
v makedonščini 

V založbi skopske založniške 
hiše Misla je prvič v make
donščini izšla znana biografija 
Vladimira Dedijera Josip Broz-
Tito. Knjiga p življenju in delu 
našega predsednika ima nakla
do 30.000 izvodov. 

Združevanje 
kmetov 

Na področju Srbije je 369 
združenj kmetovalcev, 122 kme
tijskih zadrug in 247 temeljnih 
organizacij za kooperacijo, v 
katerih je združenih več kot 45 
tisoč kmetov. To pa je malo, če 
pomislimo, da bi morala imeti 
vsaka krajevna skupnost tak
šno združenje. Samo v ožji 
Srbiji je 3628 krajevnih skup
nosti in 4185 vasi. Zato, da bi v 
kmetijska združenja vklju
čila čimveč kmetov, je srbska 
zadružna zveza začela izva
jati nov program organiziranja 
kmetijskih zadrug in združenj. 

Nagrade 
Ivo Andrić 

V okviru natečaja za naj
boljšo časopisno zgodbo so po
delili tradicionalno nagrado 
Ivo Andrić, ki jo podeljuje list 
Oslobodjenje, sarajevskemu 
književniku Pandži Šukriji. Na 
tem natečaju, na katerega 
pošiljajo avtorji svoja dela 
pod šifro, je poleg prve nagrade, 
ki jo je dobil za zgodbo Odmor 
na soncu, pripadla omenjenemu 
avtorju tudi tretja nagrada za 
zgodbo Primer. Drugo nagrado 
je dobila Natalija Kulič za 
zgodbo z naslovom Kako pre
magati življenje. 

Nov rudniški 
obrat 

Investicijska dela pri gradnji 
novega obrata rudnika Stari 
trg pri kraju Prvi tunel nedaleč 
od Kosovske Mitrovice potekajo 
uspešno. V tem obratu naj bi 
pridobili milijon ton rude letno. 
Proizvodnja svinčevega kon
centrata pa se bo povečala od 
sedanjih 35 na 58 tisoč ton, 
skladno s tem pa se bo povečala 
tudi proizvodnja srebra, bizmu
ta in kadmija. 

Dovolj soli 
Delavci rudnika kamene soli 

Tušanj in Soni Bunari pri Tuzli 
so šestmesečni proizvodni plan 
presegli za 7 odstotkov. Nako
pali so več kot 41 tisoč ton soli. 

Slovenski 
koncert 

V baziliki sv. Silvestra sta v 
sredo zvečer imela koncert dva 
mlada slovenska glasbenika, in 
sicer čelist Miloš Mlejnik in 
pianist Janko Šetinc. Oba 
imata za sabo vrsto uspelih 
nastopov doma in v tujini. V 
Trstu sta izvajala skladbe 
Boccherinija, Brahmsa, Lipovš-
ka, Mayuzinija in Debussyja. 

Pobratimstvo Kranj — Rivoli 

Most mladih 
Po lanskem obisku skavtov (ta

bornikov) iz pobratenega mesta R i 
voli pri Torinu v Italiji je bila na 
njihovo vabilo letos od 14. do 
24. avgusta tamkaj tudi skupina 
23 tabornikov iz Kranja. Gostitelji 
so bili izredno prijazni. Presenetil je 
že sprejem. Rivolski kolegi so go
stom pripravili vse potrebno v tabo
rišču; od šotorov, kuhinje s plin
skimi kuhalniki, jedilnice, sanitarije, 
celo drva za kres in sploh vse za 
dobro počutje. Sprejeli so nas s top
lim čajem in kompletno večerjo. 

V programu bivanja, ki je bil 
usklajen z več strani, so gostje želeli 
več ogledov kulturno-zgodovinskih 
znamenitosti ter spoznavanja da
našnjih oblik družbenega razvoja in 
vlogo naprednih, zlasti mladinskih 
vrst v tem. Tako smo med drugimi 
obiskali Muzej stare egipčanske kul
ture in razstavo razvoja avtomobi
lizma ter mnoge zanimivosti nadmi-
lijonskega industrijskega mesta To
rino. Veliko zanimivega so organiza
torji pokazali tudi v mestu Rivoli , ki 
je pravzaprav predmestje Torina. 
Posebno so pohvalni današnji napori 
sedanje levičarske (komunistične) 
oblasti za skladen razvoj mesta z 
gradnjami šol, vrtcev, socialnega 
centra, bolnišnice itd. Prejšnji re
žimi, ki so se vrstili na oblasti, so 
hlastali le po trenutnih uspehih in 
s tem hudo zaostrili nekatera ne
skladja. Da bi povečali proizvodnjo 
in s tem pokazali svojo gospodarsko 
sposobnost, so brezglavo izvabljali 
delavce iz nerazvitega juga. To pa je 
povzročilo hudo pomanjkanje stano
vanj in vsega drugega, kar je potreb
no za življenje. 

Zelo poučna in zanimiva sta bila 
dva preživeta dneva z izletom v doli
no Susa do same francoske meje. 
Gostitelji so ondod imeli pokazati 
res veliko zgodovinskega in kultur
nega. Spremljali in pomagali so 
našim tudi pri planinsko-alpinistič
nem vzponu na 3200 m visok greben 
ob francoski meji. 

Vsebinsko bogata pa so bila 
mnoga načrtna in tudi nepredvidena 
srečanja in pogovori s tamkajšnjo 
mladino, s predstavniki raznih stru j 
in strank, z našimi prijatelji, z na
šimi tamkaj živečimi zdomci. Skoraj 
vedno se je pogovor osredotočil na 
oblike našega samoupravljanja, naše 
vloge v neuvrščenem svetu itd. Se 
zlasti ob takratnem obisku našega 
predsednika Tita v SZ ter skrivnost
nega pobega nacističnega zločinca 
Kapplerja iz Rima. Tudi ob pro
gramu izrazito taborniških veščin so 
bili mladi gostitelji navdušeni. Na 
primer za značko partizanskega ku-

Center 
mladinskih 

delovnih 
brigad 

Kranj — Pred nekaj dnevi so se 
srečali na brigadni konferenci briga
dirji mladinskih delovnih brigad 
dr. France Prešeren in Jože Gregor
čič in brigadirji, ki so sodelovali na 
mladinski delovni akciji Sutjeska 77. 
Ocenili so delo kranjskih brigadirjev 
na letošnjih mladinskih delovnih ak
cijah. Za usklajeno delo in boljšo 
organizacijo mladinskih delovnih 
brigad in pripravo na mladinske de
lovne akcije so ustanovili poseben 
center za mladinske delovne akcije 
in brigade. Center bo delal pri občin
ski konferenci ZSMS. L . B . 

Srečanje 
aktivistov 

bivšega 
vipavskega 
okrožja OF 

Na griču Zemono pri Vipavi bo 
v nedeljo, 4. septembra, srečanje 
biviih aktivistov OF vipavske
ga okrožja. To bo prvo takšno 
srečanje po osvoboditvi, na ka
terem bodo hkrati proslavili le
tošnje jubileje partije in Tita. 
Srečanje prireja okrajni odbor 
biviih aktivistov OF za vipavsko 
v sodelovanju z občinsko konfe
renco social ist ične zveze Ajdov
šč ina . Pokrovitelj srečanja bo 
predsednik občinske skupščine 
Ajdovšč ina , slavnostna govor
nika pa bosta dr. Aleš Bebler 
in dr. Joža Vilfan. 

Svečanost se bo začela ob 
10.30. V kulturnem programu 
bodo nastopili učenci osnovne 
šole Vipava, vipavski pevski 
zbor in godba na pihala. Prire
ditelji pričakujejo na srečanju 
okrog 700 biviih aktivistov. 

rirja, ko je treba, da sam premaga 
strah v neki noči pod določenim 
obzidjem gradu, pokopališča . . . , biti 
24 ur brez jedi, ne da bi s kom govo
ril, prenesti tajno pošto skozi so
vražno zasedo. In še in še! Veliko je 
bilo novega, zanimivega zanje, a 
tudi za nas. 

Ob poslovilnem večeru se je ob 
našem tabornem ognju zbralo kakih 
sto prijateljev. Pozdravila j ih je 
naša Ljubinka Simunac, predsed
nica občinske zveze tabornikov, ki je 
lansko in letošnje srečanje ocenila 
kot most mladih med dvema drža
vama, narodoma. Podpredsednik 
občine Rivoli Mastri Carlo pa je 
dejal, da je vsak stik z nami spod
buda zanje, za izgradnjo pravičnej
še, socialistične družbe. 

Kozaračko kolo, Bandiera rossa in 
druge improvizirane pesmi in plesi 
ter igre z obeh strani so strnile vrste 
okrog prasketaj oče ga ognja. Dobro
te ražnja, potice, torte, sadje in celo 
izbrana piemontska kapljica, vse je 
držalo razpoloženje do pozno v noč. 

Še v vlaku nazaj smo ugotavljali, 
da je tolikšno gostoljubje tamkaj 
možno le ob vsestranski spodbudi in 
podpori občine. Vse občinske službe 
od policije naprej, vse nam je bilo 
naklonjeno, na voljo. Taborišče so 
nam uredili v mestnem parku. Dva 
dni (po dolini Susa) smo bili nepo
sredni gostje občine. Za zadnjo, po
slovilno pojedino ob tabornem ognju 
pa so naši gostitelji, prijatelji naše 
družbene ureditve, nanosili skupaj 
toliko dobrot vseh vrst, da je še ve
liko ostalo. Morda bi bilo pretirano 
reči, da je v tem kipelo le bratstvo 
med skavti-taborniki. B i l je to eden 
od izrazov tega pobratenega levičar
skega, delavskega mesta, ki se ob 
hudih naporih prebija skozi sovraž
ne obroče k novim ciljem srečnej
šega svobodnejšega jutri. In v tem, 
kot sami pravijo, črpajo od tov. Tita, 
od naše Z K J , od vseh nas spodbude, 
izkušnje in moči. In k temu cilju so 
tudi kranjski taborniki prispevali 
svoj delež. 

K . Makuc 
slika: I. Šorli 

Na Dobravi 
so praznovali 

Blejska Dobrava — V nedeljo, 
28. avgusta, so krajani krajevne 
skupnosti slavili krajevni praznik, 
ko so tudi letos povabili pobratene 
krajane iz krajevne skupnosti Grgar-
ske Ravne. Krajane so lepo sprejeli, 
kar dokazuje, da se uresničuje vse
stransko plodno sodelovanje na 
osnovi listine o pobratenju. Posebno 
je bila dobrodošla številna delega
cija mladine, ki bo morala nadalje
vati začetne akcije in jih bogatiti 
z novimi načini dela. 

K o so se spominjali najpomemb
nejših dogodkov NOB, ko so prosla
vili jubileje partije in Tita, je v kul
turnem programu nastopil pevski 
zbor Vintgar, mladinke z recita
cijami ter cicibani iz vrtca. Predsed
nik krajevne konference S Z D L je ob 
tej priložnosti podelil prizadevnim 
družbenopolitičnim delavcem pri
znanja OF, predsednik občinskega 
odbora ZZB N ™ ' Nova Gorica pa 
Dušanu Staretu Blejske Dobrave 
spominsko darilo Partizanski dnev
nik za prizadevnost in prispevek pri 
organizaciji pobratenja. A L . 

Obiak predsednika Tita in naše delegacije v DLR Koreji je bil vsestransko uspe
šen in zares prijateljski. Dan pred odhodom predsednika Tita in spremstva is DRL 
Koreje mu je predsednik Kim II Sun g z ukazom centralnega ljudskega komiteja 
DLR Koreje podelil naziv heroja demokratične ljudske republike Koreje. Na slo
vesnosti pa je predsednik Tito izročil predsedniku Kim II Sungu red jugoslovanske 
velike zvezde. Enako slovesno kot je bilo šestdnevno bivanje predsednika Tita v 
Pjongjangu je bilo tudi slovo. Več sto tisoč prebivalcev korejskega glavnega mesta 
je naredilo deset kilometrov dolg ipalir do letališča, od koder je potem v torek do
poldne predsednik Tito s spremstvom odpotoval na obisk v LR Kitajsko, 

i k Na etališču v Pekingu je dopoldne predaednika Tita pozdravil predsednik Hua 
"ko Kuo-feng s podpredsednikom vlade Teng Hsiao-pingom in drugimi najvišjimi vodi 

telji LR Kitajske. Protokolarno gledano je bila predsedniku Titu v Pekingu 
izkazana najvišja motna čast. Običajni protokol namreč določa ceremonial le na 
letališču, tokrat pa je bil tudi v mestu na Trgu nebeškega miru, kjer je prostora za 
stotisoče ljudi. 

Obisku predsednika Tita so sredstva obveščanja te nekaj dni prej posvečala ve
liko pozornost. Objavljeni so bili članki in reportaže o Titu in Jugoslaviji, v 
kinematografih so vrteli jugoslovanske filme. Tako je film Valter brani Sarajevo, 
režiserja Hajrudina Krvavca, te postal uspešnica leta v Pekingu in drugih mestih. 

2e iz prvega srečanja državnikov in iz obeh zdravic je bilo moč ugotoviti, da bo 
prvi obisk predsednika Tita v LR Kitajski presegel vse okvire dosedanjih odnosov. 
Gostitelji pripisujejo temu obisku velik pomen, saj gre za izmenjavo mnenj o vrsti 
žgočih mednarodnih vprašani, in to v času, ko se bo LR Kitajska po ureditvi od
nosov doma in po nedavnem XI. kongresu partije nedvomno še bolj aktivno vključi
la v mednarodno dogajanje. 

Predsednik Tito je potem naslednji dan (v sredo) kot prvi tuji državnik polotil 
venec v mavzoleju pokojnega predsednika Mas. Mavzolej ao prav za to priložnost 
do kraja uredili do tega dne, čeprav je uradna otvoritev mavzoleja predvidena na 
obletnico Mao Ce-tungove smrti. 

Potem so se v veliki palači narodov začeli uradni pogovori, na katerih sta obe 
strani najprej druga drugo obvestili o razvoju v svojih deželah in hkrati ugotovili, 
da dosedanji medsebojni ekonomski odnosi zaostajajo za sodelovanjem na drugih 
področjih in da so na gospodarskem področju motnosti za sodelovanje te velike. 
Pogovori so se potem nadaljevali tudi včeraj. Sicer pa bo obisk predsednika Tita v 
LR Kitajski trajal do 7. septembra. 

, KIPRIANU PREDSEDNIK 
NIKOZIJA - Dosedanji predsednik predstavniškega doma ciprskih Grkov v 

parlamentu republike Cipra Spiros Kiprianu je postal drugi predsednik te otoške 
države. Bil je edini kandidat za začasnega predsednika Cipra po smrti nadškofa 
Makaria, ki je umrl S. avgusta letos. 

Štiri vodilne politične stranke ciprskih Grkov so sprejele 44-Ietnega Kapria-
nuja za skupnega kandidata in ker nasprotnega kandidata za položaj predsednika 
ni bilo, ie po ustavi postal ciprski predsednik.Kiprianu bo to funkcijo opravljal do 
februarja 1978, ko bo potekel petletni mandat pokojnega nadškofa Makaria. Novi 
predsednik je te povedal, da bo Ciper na področju zunanje politike nadaljeval 
politiko neuvrščanja. 

KONEC POLICIJSKE URE 
COLOMBO - Vlada Sri Lanke je odpravila policijsko uro, ki je veljala enajst 

dni od prvih nemirov, ki so izbruhnili z nacionalističnimi izbruhi nad tamilsko 
manjšino. V političnih neredih je umrlo okrog 100 ljudi, zaprli pa so jih 5000. 
Odprto je zdaj le še vprašanje ubežnih Tamilcev. Vlada si prizadeva, da bi jim pri
skrbela najnujnejše za življenje. 

PRVIČ PO 16 LETIH 
HAVANA - Kuba in ZDA sta včeraj prvič po 16 letih in osmih mesecih izme

njali diplomatske predstavnike. Sporočili so te, da je za prvega diplomatskega 
predstavnika na Kubi State Department imenoval Lyla Lana, dosedanjega namest
nika ameriške misije v Peruju. Kubanska vlada pa je poslala v Washington Ramona 
Sanchesa, funkcionarja v zunanjem ministrstvu v oddelku za ZDA. 

Odstranili 
dvojezični napis 
CELOVEC - Dvojezični krajevni napis v Pliberku, ki so ga postavili aktivisti 

obeh osrednjih organizacij minuli petek, so zelo grobo odstranili koroški orožniki 
na ukaz koroške deželne vlade. Žandarmerija je zablokirala vse ceste v Pliberk, 
napis so pod vodstvom namestnika vel ikovškega okrajnega glavarja dr. Holzerja, 
aktivista koroškega Heimatdiensta obkrožili, napravili kordon in s silo odtrgali od 
napisa slovenske aktiviste, ki so se nanj prevezah. Koje okoli sto orožnikov odgna
lo aktiviste od napisa, so se delavci cestnega podjetja napisa lotili z varilnim apa
ratom in ga odstranili. Okoli napisa so se začeli zbirati prebivalci, zato so delali 
zelo hitro. Po tej surovi in brezobzirni akciji so na kraj, kjer je stal napis, postavili 
avstrijsko zastavo z dvema črnima trakovoma. 

Zveza slovenskih organizacij in narodni svet koroških Slovencev sta v skupni 
izjavi sporočila, da sta popolnoma solidarna z akcijo mladincev in občinskih odbor
nikov v Pliberku. Obe organizaciji sta protestirali proti odstranitvi dvojezičnega 
krajevnega napisa in imata pliberško akcijo za protizakonit ukrep koroških 
oblasti, saj je bil napis postavljen na zaaebnem zemljišču, lastnika pa niso obvestili 
s sklepom, da bo napis odstranjen. To je ponovni in javni pritisk na slovensko 
manjšino. Organizaciji sta tudi obsodili izgrede policije, ki ie nastopala zelo brutal
no. 

KRANJ 

Pri Gospodarski zbornici Slovenije se bo danes (2. septembra) v Kranju 
na sedmi redni seji sestal Medobčinski odbor za Gorenjsko. Na seji bodo 
obravnavali gospodarske dosežke na Gorenjskem v letošnjem prvem polletju. 
Podana pa bo tudi informacija o sanacijskih programih tistih delovnih 
organizacij na Gorenjskem, ki so po podatkih iz zaključnih računov ob koncu 
minulega leta zabeležile izgubo. 

Izvršni svet kranjske občinske skupščine je v torek, 30. avgusta, na 
162. redni seji med drugim razpravljal tudi o dopolnitvi dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije od 1976. do 1980. leta za področja družbenih 
dejavnosti. Na seji se s predloženim dopolnilom dogovora niso strinjali, ker 
predlagatelj ni upošteval gradnjo prostorov za Visoko šolo za organizacijo 
dela v Kranju. Imeli pa so tudi več kritičnih pripomb, ker nekateri roki (tako 
za izdajo zakona, kot za nadaljnje postopke dogovarjanja) niso usklajeni. 

A. 2. 

Delegatska vprašanja 
skupščini socialnega skrbstva 

Kran j — Aktiv komunistov pri 
društvu invalidov Kranj je junija 
letos obravnaval nekatera vprašanja 
o delu in aktivnosti društva in 
sklenil, da pošlje skupščini social
nega skrbstva tri delegatska vpraša
nja. 

Na seji aktiva so ugotovili, da 
društvo, ki ima že prek 1000 članov, 
že nekaj let deluje v utesnjenih pro
storih krajevne skupnosti Vodovod
ni stolp. Zaradi povečane aktivnosti 
v krajevni skupnosti (v prostorih K S 
razen tega deluje še šest drugih 
organizacij) se je letos prostorska 
stiska še povečala. Zato v društvu 
menijo, da bi morali za redno in nor
malno dejavnost dobiti ustreznejše 
prostore. Predlagali so, naj se 
ustanovi poseben odbor, ki bi preučil 
možnosti za rešitev prostorskih 
težav tako za društvo invalidov kot 
za druge humanitarne organizacije. 

Skupščina socialnega skrbstva je o 
tem razpravljala in ugotovila, da v 
sedanjem srednjeročnem obdobju ni 
možnosti za rešitev teh vprašanj. 
Strinjali pa so se, da je treba pripra
viti vse potrebno, da se rešitev tega 
vprašanja upošteva v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. 

Drugo vprašanje se nanaša na 
bolj usklajeno dejavnost humani
tarnih organizacij in društev v 
občini. V pismu ugotavljajo, da je 
republiška konferenca SZDL že leta 
1975 opozorila vse občinske konfe
rence S Z D L , da je treba tako v 

, občinah in tudi v pokrajinah 
ustanoviti koordinacijske odbore za 
družbeni položaj in aktivnost invali
dov. Čeprav pogovori o tem tečejo že 
od lani, takšen koordinacijski odbor 
na medobčinski ravni še vedno ni bil 
ustanovljen. Zato predlagajo, da 
občinska konferenca SZDL posredu
je rešitev tega vprašanja pri medob
činskem svetu S Z D L za Gorenjsko. 

Zadnje vprašanje pa se nanaša na 
usposabljanje in zaposlovanje inva
lidnih oseb. Ugotovili so, da je bilo 
pred leti v Sloveniji 23 invalidskih 
delavnic, danes pa jih je le še sedem. 
Po programu naj bi bila ena takšnih 
delavnic tudi v Kranju. Ker pa to 
vprašanje še vedno ni rešeno, aktiv 
komunistov pri društvu invalidov 
predlaga, naj se invalidski delavnici 
Mladi rod v Kranju prizna oprosti
tev plačevanja prispevkov za sa
moupravne interesne skupnosti ozi

roma za tako imenovano skupno in 
splošno porabo. Takšna odločitev bi 
lahko v marsičem pripomogla, da bi 
se v prihodnje v tej delovni organi
zaciji zaposlilo več invalidov. 

Kot rečeno, je društvo na prvo 
vprašanje že dobilo odgovor, na 
zadnji dve pa še ne. 

A. 2. 

208 
diplomantov 

Letos je v vseh šolah železar
sko-izobraževalnega centra na 
Jesenicah končalo šolanje 208 di
jakov, ki se bodo zaposlili v Že
lezarni in v drugih sorodnih to
varnah. V prvi letnik pa se je 
letos vpisalo 180 učencev in sicer 
60 v srednjo tehnično šolo in 120 
v šolo za poklicne delavce in v po
klicno šolo. 

L . B. 



Pod 
programom 

JESENICE - V prvem pol
letju letodnjega leta je gospo
darstvo jesenidke občine za
beležilo ugoden finančni re
zultat, ko je precej porasel 
skupni prihodek, ko se je po
večal družbeni proizvod in 
čisti dohodek v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem. 
Vendar pa je gospodarstvo 
pod planom, ki so ga načrto
vali. 

Izgube so se v primerjavi z 
lanskimi zmanjšale, največjo 
ima še vedno hladna valjarna, 
nekaj pa tudi Elektro Žirovni
ca, LIP Mojstrana, GG Bled-
Jesenice in TOZD hoteli Kom
pas. Pod načrtovanimi pred
videvanji je tudi izvoz ter 
zaradi različnih vzrokov tudi 
naložbe. D . S. 

Nepripravljeni delegati 

Jesenice — Remonti v železarni 
— V jeseniški železarni bodo kmalu 
začeli z remontom plavža. To je 
izredno težka in zahtevna naloga. 
Pri remontu bodo sodelovali številni 
delavci vzdrževanja v železarni, de
lavci Vatrostalne in drugi, ki bodo 
delali podnevi in ponoči. Zaradi de-
montaže in montaže posameznih 
delov so postavili posebno izredno 
visoko iglo iz profilnega jekla — 
Foto: B. B. 

Delavska univerza 
pri zavodu za kulturo in izo
braževanje Tržič 
vpisuje v 

- VSE ODDELKE OSNOVNE SO-
L E 
- 1. LETNIK DVOLETNE ADMI
NISTRATIVNE SOLE 
- 1. LETNIK EKONOMSKE SRED 
NJE SOLE 
- 4. LETNIK EKONOMSKE SRED 
NJE SOLE 
- 2. LETNIK ADMINISTRATIVNE 
ŠOLE 
- ZAČETNI IN NADALJEVALNI 
STROJEPISNI TEČAJ 
- TEČAJ KROJENJA IN ŠIVAN

J A 
- TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 
- TEČAJ ZA KURJAČE NIZKO-
TLACNIH OGREVALNIH NAPRAV 
- TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČAR
J E V 
- TEČAJ ZA SKLADIŠČNIKE. 

Vpisovanje je vsak dan dopol
dne do 9. septembra 1977 od 9. 
do 12. ure, ob, sredah pa tudi 
popoldne od 14. do 16. ure, na 
delavski univerzi Tržič, Šolska 
ulica 2, telefon 50-355. 

Jesenice — K o so v občini ana
lizirali delovanje delegatskega siste
ma v samoupravnih interesnih skup
nostih, so ugotovili, da je udeležba 
na sejah vedno slabša, ne udeležuje
jo se posebno tiste delegacije, ki se 
združujejo v konference delegatov 
in le-te določajo skupnega delegata. 
Delegati se na seje tudi slabo pri

pravljajo in pri obravnavanju posa
meznih problemov večinoma rešu
jejo le interese svoje sredine, manj 
pa zasledujejo interese vse družbene 
skupnosti in nastopajo le z osebnimi 
stališči. Takšni so predvsem zbori 
izvajalcev, ki skoraj dosledno zago
varjajo samo stališča, ki so sprejem
ljiva za njihovo delovno skupnost. 

inšta lac i je 
Š K O F J A L O K A 

P O D J E T J E 
ZA P R O J E K T I R A N J E 
IN I Z V A J A N J E I N S T A L A C I J 
Škofja Loka, Kidričeva 80, 
tel. 60-581 
Ljubljana, Titova 18, tel. 21-876 

razpisuje javno prodajo 
tovornega avtomobila 
kombi IM V1600 super B, 
letnik 1972 
z izklicno ceno 38.000 din 

Javna dražba bo v torek, 13. septembra 1977, ob 12. uri na pro
storu avtoparka podjetja. 
Prometni davek plača kupec. 
Ogled vozila je možen vsak dan v podjetju po 14. uri. 
Prednost pri licitaciji imajo zastopniki družbenega sek
torja s pooblastilom. 

Otvoritev novega društvenega doma v Cerkljah naj bi bila prihodnje leto, ko 
bodo proslavili 25-letnico obstoja društva. — Foto: J. Kuhar 

Gradijo društveni dom 
Cerklje — Eno od najbolj delav

nih avto-moto društev na Gorenj
skem je vsekakor A M D Cerklje, ki 
združuje že prek 500 članov v sed
mih krajevnih skupnostih cerkljan
skega območja in ga že dvanajsto 
leto nadvse uspešno vodi Jože Koro
šec. 

2e dalj časa čutijo potrebo po 
ustreznih društvenih prostorih. Ta 
potreba je vedno pogosteje prihajala 
do izraza na sejah upravnega odbora 
društva, kjer so ugotavljali, da je 
tudi pri njih vedno večja potreba po 
ustrezni prometni vzgoji bodočih 
prometnih udeležencev. Zato so se 
leta 1972 odločili, da pričnejo graditi 
nov društveni dom. Podobno kot 
večina drugih društev imajo tudi 
v Cerkljah le skromna sredstva. 
Zato so se odločili, da bi dom predali 

Metalka Ljubljana n.sol.o. 
TOZD tovarna pil Triglav 
Tržič n.sol.o. 
razpisna komisija 
razpisuje 
prosto delovno mesto individualnega 
poslovodnega organa 

direktorja TOZD 

Pogoji: 
— VSI, praviloma tehniške, ekonomske ali pravne smeri, 5 let delov

nih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, 
— znanje enega svetovnega jezika, 
— zaželeno izpolnjevanje pogojev za opravljanje ZT poslov po DD, 
— organizacijska sposobnost, 
— sposobnost sodelovanja, , 
— družbenopolitične in moralne vrline 
Kandidati naj vlože prijave v 15 dneh po objavi razpisa na razpisno 
komisijo. 
Prijavi je poleg dokazil o strokovnosti potrebno predložiti pro
gram dela in razvoja TOZD. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 
SO dneh po poteku razpisa. 

namenu prihodnje leto, ko bo A M D 
Cerklje praznovalo 25-letnico obsto
ja društva. Ker pa bi radi dom do
končali do tega jubileja, so se odlo
čili z raznimi prireditvami zbrati po
trebna finančna sredstva za dogra
ditev doma. Tako bodo v nedeljo ob 
16. uri pripravili pri zadružnem 
domu v Cerkljah veliko vrtno vese
lico z bogatim srečelovom in keglja
njem za teleta. Za ples in razvedrilo 
pa bo skrbel priznani ansambel Loj
zeta Slaka s Fanti s Praprotna. 

Do nedavnega so imeli v Cerkljah 
zelo delavno tudi športno sekcijo. 
Vsako leto ob 1. maju organizirajo 
paradno vožnjo, katere se udeleži 
preko 100 članov društva, sodelujejo 
pa tudi ob praznovanju krajevnega 
praznika. Organizirajo pa tudi šte
vilne tečaje, prav zdaj poteka tečaj 
za voznike A in B kategorije, pri
pravljajo pa tudi tečaj za voznike 
traktorjev in koles z motorji, ki se bo 
pričel v sredini septembra. 

J . Kuhar 

Občinska konferenca Socialistične 
zveze, ki bo o delovanju delegatske
ga sistema razpravljala na svoji 
prihodnji seji, opozarja tudi na to, 
da so si delegati v delegaciji kar 
razdelili samoupravne interesne 
skupnosti in da delegati potem 
samostojno in brez stališč delujejo v 
skupščinah. 

Tiste skupnosti, ki se vključujejo 
v skupnost socialnega varstva, ugo
tavljajo, da le-ta ni zaživela in nima 
izdelanega sistema vključevanja te 
skupnosti v občinsko skupščino. 
Takšno stanje je v škodo tistih 
skupnosti, ki se združujejo, saj 
praktično nimajo nobenega vpliva in 
možnosti za soodločanje v občinski 
skupščini. 

V dosedanjem delu so zasledili 
nekaj primerov, ko odločajo na 
skupnem zasedanju skupščine samo
upravne interesne skupnosti in 
občinska skupščina. Iz teh primerov 
izhaja, da se v enotnem skupščin
skem sistemu začenja uveljavljati 
ustavno načelo soodločanja, čeprav 
na vseh ostalih področjih v dose
danjem delu ni bilo zadev, v katerih 
bi skupščine interesne skupnosti 
enakopravno sodelovale z občinsko 
skupščino. Skupščine so se le po
redko sestajale, na sejah pa so ob
ravnavale predvsem program dela s 
svojega področja, financiranje in 
druge naloge. Povezovanje v občin
ski skupščini tako še ni popolnoma 
zaživelo. 

Tudi gradiva za skupščine in de
legate so slabo pripravljena, brez 
izvlečkov in alternativ, so preobsež
na, kar je posledica tega, da so 
strokovne službe interesnih skup
nosti razdrobljene in premalo stro
kovne. Zato bi bilo nujno potrebno, 
da se v občini ustanovijo skupne 
strokovne službe. 

D. S. 

Široka potrošnja 
TOZD Tovarna 
elektromotorjev 
in gospodinjskih aparatov 
Železniki 
razpisuje prodajo 
- OSEBNEGA 

AVTOMOBILA 
WARTBURG 353 
TURIST, 

- RABLJENEGA 
INVENTARJA 
KUHINJE 
IN JEDILNICE, 

- DEMONTIRANEGA 
STAVBNEGA 
POHIŠTVA. 

Prodaja navedenih predmetov 
bo 7. septembra 1977 od 12. do 
14. ure v prostorih tovarne, 
Otoki 21 in v skladišču na Ra-
covniku v Železnikih. 

SGPTehnik 
Tozd Gradbeništvo 
Škofja Loka 
objavlja licitacijo 
za prodajo: 

1. TOVORNEGA 
AVTOMOBILA TATRA, 
letnik 1971, v nevoznem 
stanju, 

2. OSEBNEGA A V T A 
ZASTAVA 750, 
letnik 1977, karamboli-
ran 

Licitacija bo 8. septembra 1977 
na dvorišču SGP Tehnik Stara 
Cesta 2, Škofja Loka, za druž
beni sektor ob 7. uri, za zaseb
ni sektor ob 8. uri. 

Projektivno podjetje Kranj, ki pripravlja program ureditve cest v Kranju in 
kranjski občini, je v sredo, 31. avgusta, organiziralo štetje prometa na desetih 
kranjskih križiščih: delo so opravili študenti, ki so ves dan pridno zapisovali 
gostoto prometa. — L. M. — Foto: F. Perdan 

Peter Uzar 
Včeraj popoldne so na po

kopališču v Križah pokopali 
Petra Uzarja, predvojnega 
revolucionarja in komunista, 
udeleženca oktobrske revo
lucije, partizana in inter
ni ranca ter povojnega druž
benopolitičnega delavca. Po
grešali smo ga že na sobotni 
proslavi ob otvoritvi obnov
ljene Titove poti preko Kara
vank, v katero je tudi sam 
vtkal svoje delo, vendar 
nihče ni slutil, da bo drob
nega in živahnega možakar
ja s ponedeljka na torek 
prehitela smrt. 

Pokojni Peter Uzar se je 
rodil 26. aprila leta 1894 v 
bajtarski družini v Sebenjah 
pri Tržiču. Oče je tesaril, 
mati pa gospodinjila. Tako 
kot številni njegovi vrstniki 
se je Peter po končani 
osnovni šoli izučil čevljar
ske obrti in se zaposlil v 
novoustanovljeni tovarni 
Peko v Tržiču. Prva svetov
na vojna ga je gnala na 
vzhodno fronto, kjer je bil 
leta 1915 ujet in odpeljan v 
Taškent. V čevljarski obrti 
je preživljal ujetništvo. Rus
ki revolucionarni dogodki so 
prelomno vplivali na idejno 
usmeritev Petra Uzarja. Že 
februarska revolucija je pri
nesla vojnim ujetnikom več 
svobode. Številni, med njimi 
tudi Peter Uzar, so se vklju
čevali v politično življenje in 
spoznavali ideje Marksa in 
Engelsa. Oktobrska revolu
cija leta 1917 je tržiškega 
vojnega ujetnika še bolj 
prevzela. Postal je njen član 
in se po njeni zmagi vključil 
v sindikalno gibanje ter kul
turno dejavnost. Prepeval je 
v zboru, ki ga je vodil Emil 
Adamič in sprejel knjižico 
Komunistične partije, ki je 
združevala Srbe, Hrvate in 
Slovence. 

Leta 1921 se vrača Peter 
Uzar v Tržič. Iz Taškenta je 
pripeljal domačinko, s kate
ro se je poročil, in prve čla
ne številne družine. V Sov
jetski zvezi skovano revolu
cionarnost je v rojstnem 
kraju še kalil. Leta 1931 je 
moral zaradi tega prvič v 
robijo. Enaki udarci stare 
Jugoslavije so se ponavljali 
in jih je morala prenašati 
tudi njegova žena. Vendar 
Peter ni odstopil od začrtane 
poti. Kot organizator partije 
in delavstva na tržiškem 
območju se je povezoval in 
sodeloval z dr. Jožem Vilfa
nom, Marijo Vilfan, Tonetom 
Čufarjem, Stanetom Žagar
jem, Stankom Toplakom, 
Vido Tomšič, Lidijo Šent-
jurc, Andrejem Stegnarjem 
in drugimi takratnimi revo
lucionarji in partijskimi vo
ditelji. 

Zato leta 1941 njegova 
odločitev ni bila težka. Med 
prvimi je odšel v partizane, 
organiziral odpor in sodelo
val pri diverzantskih akci
jah. Leta 1942 so ga ujeli. 
Potem je Peter prenašal 
trpljenje zapornika v Ljub
ljani, na Rabu, v Gonarsu in 
nazadnje v Renicci v Italiji. 
Po kapitulaciji Italije je 
postal primorski partizan in 
dočakal osvoboditev v Idriji. 

Po vojni je bil pokojni 
Peter Uzar zavzet družbe
nopolitični delavec, izkušen 
aktivist in prenašalec revo
lucionarnih izkušenj na mla
de. Tak je ostal do zadnjih 
dni svojega skromnega, ven
dar po dejanjih bogatega 
življenja. 

In tak bo za nas Peter Uzar 
tudi ostal! 

J . Košnjek 



Seja upravnega odbora temeljne zadružne enote Tržič 

Obtožena kmetijska zadruga 
Razprava na seji upravnega odbora, bila je v pe
tek, 26. avgusta, je pokazala, da kaže probleme 
iskati v sorazmerni zaprtosti trga, obilici solate 
in prepičli usmerjenosti k drugim vrstam zele
njave — Planirana proizvodnja edini izhod — 
Predsednik upravnega odbora zadružne enote na 

seji najavil odstop 
Križe — V vabilu za sejo uprav

nega odbora temeljne zadružne eno
te Tržič, ki je ena od štirih enot Go
renjske kmetijske zadruge, sklicano 
za petek, 26. avgusta, zvečer, piše, da 
je sestanek sklican na zahtevo pred
sednika upravnega odbora zadružne 
enote Antona Aljančiča in da bo od
nos komerciale zadružne enote do 
kooperantov osrednja točka dnev
nega reda. Večina članov upravnega 
odbora se je sestanka udeležila. 

Predsednik upravnega odbora za
družne enote, kooperant in pridelo
valec zelenjave Anton Aljančič iz 
Kovorja je v uvodnih besedah razlo
žil, zakaj je bil pravzaprav sestanek 
sklican. Dejal je, da so nekateri dol
goletni kooperant je ovirani pri 
odkupu zelenjave. Pred dvema de
setletjema je bilo na tržiškem pod
ročju le šest ali sedem »zelenjavar-
jev«, pa so se že takrat pojavljali 
problemi pri odkupu oziroma proda-

i' i . Z leti se je problem zelenjave 
tohotil in prišel do kritične meje' z 

ustanovitvijo Gorenjske kmetijske 
zadruge, še posebno pa letos. Pro
izvajalcev zelenjave je vedno več, 
novega trga pa odgovorni niso iskai 
Ker je po njegovem razvoj ostalih 
panog kmetijstva zaostal, zelenjava 
pogosto zaman išče trg. Specializi
rati bi se morali, pa teh problemov 
ne bi bilo. Kaže, je dejal Anton 
Aljančič, da se bo moral nekdo 
umakniti: ali dolgoletni pridelovalci 
zelenjave ali mlajši, ki so jim sledili, 
ali pa moramo poiskati drugačne re
šitve. 

Zakaj (spet) 
zaplet? 

Jeseniška železarna pode
ljuje vsako leto tradicionalne 
nagrade za življenjsko delo na 
metalurškem področju in na
grade najbolj uspešnim nova-
torjem in avtorjem tehničnih 
izboljšav v minulem letu. Ze 
dolgo deluje ustrezna strokovna 
služba in komisije, pohvalili pa 
so se tudi lahko, da so imeli 
med prvimi urejene pravilnike 
in druge akte tudi na področju 
inovacij. V kolektivu ni malo 
novatorjev in racionalizatorjev, 
iz leta v leto jih je celo vedno 
več, ki prihranijo milijone in 
milijone. 

Ob podelitvi priznanj in na
grad pa se vedno zatakne, ko ni 
konca in ne kraja dolgotrajnih 
razprav, kdo naj zasluženo 
prejme nagrado Nova tor leta in 
nagrado za življenjsko delo. 
Obe sta moralni in materialni 
spodbudi za nadaljnje delo, za 
obe pa je toliko žolčnih razprav 
in polemik tudi v časopisih, da 
se ti vse skupaj zdi skrajno ne
resno in neodgovorno ih za-
udarja po preveč očitni zavisti. 
Vendar pa se ne prerekajo med 
seboj novatorji, temveč pred
vsem vsi tisti odbori in komisije 
in službe, ki so odgovorni za 
najbolj pošten in pravilen izra
čun največjih prihrankov. 

Čemu vendar služi javni 
obračun, dolgovezne razlage o 
upravičenosti in neupravičeno
sti izračunov posameznih pri
hrankov, čemu so namenjeni 
javni očitki o vseh mogočih po
manjkljivostih praviloma vedno 
tedaj, ko naj bi že podelili za
služena priznanja? Zakaj scene 
in vik in krik celo ob posamez
nih predlogih, tako da vse sku
paj prehaja že na omalovaže
vanje in žalitve? 

Letos ie bila spet ista pesem 
z nekoliko drugačnim napevom, 
vendar se je tradicionalno spet 
hudo zapletlo. Novator leta še 
vedno ni znan in po vseh letoš
njih peripetijah najbrž še dolgo 
ne bo. Strokovna služba je pred
lagala, izračunala, njen pred
log pa ni bil sprejet. Ze res, da 
naj nagrado dobi tisti, ki jo je 
najbolj zaslužil, še kako pa je 
tudi res, da gre zunanjim opa
zovalcem vse skupaj — tudi no-
vatorjem — vsa ta histerija in 
žolčnost, polemike, namigova
nja, očitki in tako naprej že 
pošteno na živce in prav gotovo 
niso nikakršna spodbuda na
daljnji novatorski aktivnosti. 

Darinka Sedej 
J 

Pri odkupu, je menil Anton Aljan
čič, bi kazalo razlikovati nekmete in 
čiste kmete. Slednjim kmetijstvo 
edino reže kruh. Socialna varnost 
kmetov, ki so tudi redno zaposleni, 
in čistih kmetov ni enaka. Ce se mi 
kaj zgodi, je dejal, lahko »grunt« 
prodam. Omenjene razlike bi morala 
zadruga upoštevati in vedeti, da so 
ostali na kmetijah najtrdnejši, ki 
jim je ljubezen do zemlje prirasla k 
srcu. Lahko začnem sam prodajati, 
vendar mi prodaje nihče ne sme mo
titi, je poudaril predsednik upravne
ga odbora tržiške temeljne zadružne 
enote. 

Franc Sajovic, direktor tržiške te
meljne zadružne enote, je odgovar
jal na mnenja Antona Aljančiča. 

Dvoma, ali so kmetje zaradi za
druge ali zadruga zaradi kmetov, ni. 
Vendar statut temeljne zadružne 
enote Tržič pravi, da je član zadruge 
lahko tisti, ki 70 odstotkov proizvod
nje proda prek zadruge. Članstvo pa 
v zadrugi ni obvezno in nečlan lahko 
nemoteno prodaja kot ve in zna. Si
cer pa mnenje Antona Aljančiča po
polnoma ne drži. Zakon o kmetijskih 
zemljiščih točno pove, kdo je kmet 
in zato bi bilo nesprejemljivo neko
ga, čeprav ni čisti kmet, omejevati 
pri proizvodnji in prodaji. Prav tako 
podatki govore o naraščajoči kmetij
ski proizvodnji na tržiškem območ
ju. Pred šestimi leti so na območju 
zadruge evidentirali proizvodnjo 251 
ton vse zelenjave. Lani jo je bilo 
kljub slabši letini 600 ton, letos pa jo 
bo najmanj toliko. Zgledom prvih 
proizvajalcev zelenjave so sledili 
drugi. Predvsem je postajala popu
larna solata, katere gojenje je v pri
merjavi z zeljem, karfijolo, korenč
kom, blitvo in drugimi vrstami 
zelenjave najcenejše. Zato problema 
prodaje in proizvodnje ne kaže raz
širiti na vso zelenjavo, temveč pred
vsem na solato. Letošnje leto je iz
jemno. Prve količine solate so »odre
zali« šele sredi julija, razen tega se 
turistična sezona izteka, šola se Še ni 
začela, proizvodnja pa začenja pri
hajati tudi iz drugih krajev. Povpra
ševanje po solati zmanjšuje tudi 
večje zanimanje za druge vrste zele
njave. To potrjujejo številni primeri, 
predvsem v Ljubljani in na Reki, ki 
so jih zabeležili v tržiški zadružni 
»noti. 

Le-ta pogodbe spoštuje, bodisi do 
proizvajalcev kot do kupcev. Proble
matično ostaja planiranje, saj mar
sikdo prijavi manj zelenjave kot jo v 
resnici pridela ali je pridelek manjši 
od zapisanega v kooperacijski po
godbi. Zadružna komerciala se trudi, 
da bi bilo blago kvalitetno in da so 
količine prodane. Ce ne bi bilo tako, 
potem lanska prodaja ne bi bila le
tos že skoraj dosežena. 

Temeljna zadružna enota prav 
tako spodbija očitke, da je bila dru
ga kmetijska proizvodnja zanemar
jena. Količina klavne živine dosega 
letno že 130 ton. Leta 1961 je oddalo 
tržiško področje 65.000 litrov mleka, 
letos pa ga bo zanesljivo 400.000. V 
šestih letih je kmetijstvo v tržiški 
občini bogatejše za okrog 130 trak
torjev in za številne silose. To so re
zultati intenzivne proizvodnje, vpliv 
pospeševalne službe in posojil za na
predek kmetijstva. 

Petkov sestanek upravnega odbo
ra pa le ni minil zgolj v medseboj
nem obtoževanju, prepričevanju in 
pojasnjevanju, temveč je prinesel 
tudi marsikaj koristnega. 

Za zdaj, je dejal med .drugim naj
starejši in najbolj znan proizvajalec 
zelenjave na Tržiškem Janko Aljan
čič, sadi vsak, kar hoče. Že leta in 
leta predlagam, da se moramo vsako 
leto že januarja dogovoriti, kaj in 
koliko bo kdo sadil in kolikšno proiz
vodnjo bomo lahko brez pretresov 
prodali. Viške, ki jih bomo dosegli, 
pa naj vsak prevzame na svoj riziko. 
Ce jih bo trg sprejel, bomo zadovolj
ni, če pa ne, bodo ob drugi planirani 
in prodani proizvodnji nepomembni. 
Ze januarja prihodnje leto moramo 
sesti za skupno mizo in se dogovoriti 
in ugrizniti v obetajoče, pa čeprav za 
marsikoga kislo jabolko. . 

Večina je soglašala z njegovim 
mnenjem. Prav tako pa ne bi bilo 
napak v tako dogovarjanje vključiti 
tudi komisijo za zelenjavo. Proizva
jalčev cilj ni prodati za vsako tudi 
nizko ceno, ampak mora dobiti za 
blago vsaj toliko, kolikor je vanj vlo
žil dela. Končno pa bo moralo pro
dreti tudi načelo, da solata ni vse in 
bo treba gojiti tudi druge sorte zele
njave, po katerih narašča povpraše
vanje in je solata že pogosto po
stranskega pomena. Vendar so druge 
vrste zelenjave občutljivejše in ter
jajo več skrbi. S takšnim skupnim 
delom se bosta obdržala zelenjava in 
trg, zadruga pa je voljna dogovorje
no usmeritev podpreti! 

Zapisati pa kaže, da so bile na pet
kovi seji v Križah odveč besede o 
uspešnosti sedanjega vodstva zadru
ge oziroma temeljne zadružne enote 
in najavljen odstop predsednika 
upravnega odbora . . . J. Košnjek 

Kranjska gora — Rekonstrukcija ceste — V začetku avgusta so začeli 
delavci Cestnega podjetja Kranj širiti in obnavljati cesto od Kranjske gore 
do Podkorena. Promet zdaj poteka po lepo speljani in asfaltirani cesti na 
trasi nekdanje železniške proge. Nov del ceste bo nared do zime, dela pa 
bodo veljala nekaj več kot 7 milijonov dinarjev. Obvoznice, ki so jo ob tem 
zgradili, ne bodo podrli, ker je bodo uporabljali za smučarske teke ter vožnjo 
z vprežnimi sanmi. — Foto: B. B. 

Več iz domače občine 
Škofja Loka — Čeprav je ob 

predvpisih v srednje šole kazalo, da 
pri SGP Tehnik ne bodo mogli dobiti 
učencev v gospodarstvu, je sedaj 
v začetku šolskega leta drugače. Ob 
predvpisih sta le dva učenca v škof
jeloški občini izjavila, da bi se rada 
izučila za zidarja, za druge poklice 
v gradbeništvu pa sploh ni bilo zani
manja. Zato so se pri Tehniku pove
zali z učenci oziroma njihovimi star
ši in poklicnimi svetovalci na osnov
nih šolah. 

V domači občini so na ta način 
pridobili 9 učencev, od tega 5 za zi
darje, 2 za tesarja in 2 za strojnika 
gradbene mehanizacije. Da bi v ce
loti izpolnili razpis prostih učnih 
mest, so učence poiskali še v drugih 
republikah. Dva se bosta izučila za 
zidarja, 6 pa za tesarje. 

V letošnjem šolskem letu so uvedli 

tudi novost v šolanju.Dva učenca se 
bosta skozi triletni učni program 
usposobila za strojnika težke meha
nizacije. Z omenjenim poklicem 
bosta usposobljena za delo s težkimi 
gradbenimi stroji in za njihovo 
vzdrževanje. Poklic strojnika težke 
mehanizacije je zelo iskan v gradbe
nih podjetjih, zato je Poklicna grad
bena šola Ljubljana tudi odprla 
oddelek za šolanje strojnikov. 

Ob vsem tem pa je razveseljiva 
ugotovitev, da iz leta v leto pridobi
jo več učencev v domači občini, če
prav se absolventi osnovnih šol v vse 
manjši meri odločajo za poklicne 
šole. Ta uspeh pa je plod dobrega 
sodelovanja Tehnika s poklicnimi 
usmerjevalci na Skupnosti za zapo
slovanje, šolskimi svetovalnimi služ
bami ter učenci in njihovimi starši. 

L. B. 

Komisija za medsebojna razmerja delavcev 
v DS — skupne službe v 
SŽ — Tovarna verig Lesce 
objavlja prosto delovno mesto 

vodje materialne službe 

Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva naslednje šol
sko, delovno in funkcionalno znanje: 
— dipl. oec. ali 
— dipl. ing. strojništva 
— 48 mesecev prakse v poklicu ali na delovnih mestih v prodaji ali 

nabavi profila ing. ali tehnik, 
— pasivno znanje nemškega ali angleškega jezika 
— vozniški izpit B kategorije 
— moralnopolitične kvalitete. 

Kandidati naj se prijavijo na naslov SŽ - Tovarna verig Lesce 
— Kadrovska služba v 15 dneh od objave razpisa. 

GIP GRADIŠ Ljubljana 

TOZD LESNO INDUSTRIJSKI OBRAT 
ŠKOFJA LOKA 

razpisuje prosta delovna mesta: 

1. KURJAČA 
(poln delovni čas) 

Pogoj: pooblastilo za upravljanje parnega kotla 

2. BRUSAČA 
(poln delovni čas) 

Pogoj: poznavanje brušenja žagnih listov in rezil 

3. SNAŽILKE 
(nepoln delovni čas) 

4. SERVIRKE 
(nepoln delovni čas) 

Interesenti naj se osebno zglase ali pa pošljejo pismene 

Conudbe do 15. septembra 1977 na naslov: GRADIŠ TOZD 
IO Škofja Loka, Kidričeva c. 56. 

Iskra 

Industrija za telekomunikacije elektroniko 
in elektromehaniko 
Kranj, o.sol.o. 
objavlja 
V TOZD DELAVSKA RESTAVRACIJA 
prosto delovno mesto 

skladiščnika 

Pogoji: dokončana šola za prodajalce in 3 leta delovnih izkušenj 

Pismene ponudbe z dokazili o strokovnosti, potrdilom o 
nekaznovanju in s kratkim življenjepisom je treba poslati 
v 15 dneh odboru za medsebojna razmerja delavcev TOZD 
Delavska restavracija Kranj, Savska loka 1. 

/z\ Komisija za medsebojna razmerja 
delavcev v združenem delu 
Veletrgovine Živila Kranj 
samoupravna delovna skupnost 
skupnih služb 

objavlja naslednja prosta delovna mesta: 
1. SALDA KONTI STA 

1 delovno mesto 
2. KNJIGOVODJE PROMETNEGA DAVKA 

1 delovno mesto 

in ponovno objavlja prosto delovno mesto 

3. RAČUNOVODJE TOZD 
2 delovni mesti 

Pod naslednjimi pogoji: 
pod 1.: srednješolska izobrazba ekonomske smeri, dve leti delovnih 

izkušenj, poskusni rok 60 dni, 
pod 2.: srednješolska izobrazba ekonomske smeri, dve leti delovnih 

izkušenj, poskusni rok 60 dni, 
pod 3.: višja strokovna izobrazba ekonomske smeri, tri leta delovnih 

izkušenj, poskusni rok 90 dni. 

Komisija za medsebojna razmerja delavcev 
v združenem delu 
Veletrgovina Živila Kranj 
TOZD Maloprodaja 

ponovno objavlja prosto delovno mesto 

TAJNICE TOZD 
1 delovno mesto * 

Pogoji: 
srednješolska izobrazba administrativne smeri z znanjem strojepisja in 
stenografije in dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delov
nih mestih. 
Prijave sprejema kadrovska služba, Cesta J L A 6/IV v 15 dneh po 
objavi. 



Ne brezplačni, vendar najcenejši 

Najcenejši učbeniki se dobijo v šoli. — Foto: F. Perdan 

Železniki — Čeprav so se vrata 
hramov učenosti odprla šele včeraj, 
ko se je začelo novo šolsko leto, je 
bilo na osnovni šoli v Železnikih že 
ves teden živahno. Učenci so si v šol
ski knjižnici sposojali knjige, vendar 
ne za čtivo, temveč učbenike za šolo. 

»Pobudo za to, da bi učenci ob 
koncu šolskega leta pustili učbenike 
v Šoli in jeseni dobili druge,« je ob 
našem obisku — na šoli smo se ogla
sili v torek — pripovedoval ravnatelj 

Prane Benedik, »je pred dobrimi šti
rimi leti dala občinska izobraževalna 
skupnost. M i smo se za zamisel ta
koj ogreli in jo že ob koncu leta za
čeli uresničevati. Zbrali smo učbe
nike. Večina učencev oziroma star
šev je bila takoj za to, da jih poda
rijo šoli. Jeseni pa je približno polo
vica učencev prišla po druge. Starši 
namreč takrat še niso bili gotovi, če 
bo otrok učbenike res dobil v šoli in 
so jih še kupovali. 2e naslednje leto 
pa je akcija stekla in tako si večina 
učencev sposoja knjige. Nekateri 
starši pa j ih kljub temu še vedno 
kupujejo, vendar so to izjeme.« 

»Vendar učenci pri vas ne dobe le 
Učbenikov?« 

»Ker poleg učbenikov potrebujejo 
tudi delovne zvezke pa razne plo
ščice, risalne liste in druge pripo
močke, smo se odločili, da bomo še te 

Y*°ka knjiga ima svoj kartonček. 
Nanj vpišejo, kdo si je knjigo spo-

in višino sposojevalnine. — 
Foto: F. Perdan 

kupovali v šoli. Dobimo jih s popu
stom, stroške pa starši povrnejo šoli 
v dveh obrokih skupaj s sposojeval-
nino. Za primer naj navedem, da 
vsako leto naročimo 15.000 risalnih 
listov in imamo pri njih 3 odstotke 
popusta.« 

»Vendar se knjige obrabijo, neka
tere zaradi novih izdaj zastarijo. Kje 
dobite denar za nove?« 

»Takoj, ko smo se odločili za zbi
ranje učbenikov in ustanovitev 
knjižnega sklada, kot to mi imenu
jemo, smo izdelali poseben pravilnik. 
Ta med drugim določa, da morajo 
učenci za vsak učbenik plačati spo-
sojevalnino. Ta je odvisna od ohra
njenosti knjige, izračunana pa je 
tako, da se knjiga v štirih letih 
amortizira. Vendar pa ugotavljamo, 
da bodo učbeniki za višjo stopnjo 
v uporabi lahko vsaj šest do sedem 
let. 

Za nove izdaje učbenikov poskrbi 
občinska izobraževalna skupnost. 
Vendar je novitet zelo malo, pona
tisi posameznih učbenikov pa so 
tako malo spremenjeni, da snov, ki 
v starem učbeniku manjka ali je 
pomanjkljivo opisana, lahko učitelj 
razloži v razredu ali pa jo učenci 
prepišejo. 

Ob tem naj povem še to, da je prvi 
dve leti nakup manjkajočih in zame
njavo preveč obrabljenih učbenikov 
ter dopolnitve knjižnih skladov na 
vseh šolah v občini financirala iz
obraževalna skupnost. Zato smo pri
hranili pri sposojevalnini in smo 
s tem denarjem kupili za učence na 
nižji stopnji še en komplet učbeni
kov, tako da ima vsak učenec dva 
kompleta šolskih knjig. Ene v šoli in 
druge doma. S tem smo ustregli 
predvsem otrokom iz oddaljenejših 
krajev, ker je njihova torbica veliko 
lažja.« 

K O L I K O »STANEJO« 
K N J I G E ? 

Prvošolčki morajo odšteti 
za sposojevalnino, če si spo
sodijo vse učbenike, 15 din, 
drugošolčki 20 din, v tretjem 
razredu 15 din, v četrtem 
30 din, prav toliko v petem, 
v šestem 35 din in v sedmem 
in osmem razredu od 60 do 
70 din. Sposojevalnina je 
lahko za nekaj dinarjev višja 
ali nižja glede na kvaliteto 
učbenikov. 

Teden spomladi 
in teden jeseni 

Sklad učbenikov vodi učiteljica 
Nataša Benedik, ki je v teh letih 
vzgojila posebno skupino fantov in 
deklet, da pod njenim vodstvom po
polnoma samostojno vodijo izposo
janje knjig. Ta skupina spomladi 
pobere po oddelkih knjige, jih sortira 
po predmetih in razredih, vpiše v 
kartice in jih jeseni pripravi za spo-
sojanje. 

Brezplačni učbeniki 
Zamisel o brezplačnih učbenikih se je prvič pojavila pred več kot 

desetletjem, vendar nikdar nismo pokazali toliko zavzetosti zanjo, da bi jo 
uresničili. Ponovno je bila poudarjena na VIII. kongresu ZSS leta 1974 
v Celju. Takrat so delegati celo zapisali v kongresne sklepe, da je treba 
najkasneje v šolskem letu l9Y7/78 pripraviti in podpisati družbeni dogovor 
o brezplačnih učbenikih. Podpisale naj bi ga osnovne organizacije sindi
kata, založbe, zavod za šolstvo, izobraževalne skupnosti in šole. 

Včeraj se je šolsko leto, v katerem naj bi bil omenjeni družbeni dogo
vor podpisan, začelo. Vendar lahko ugotovimo, da za uresničitev kongres
nega sklepa o brezplačnih učbenikih še ni bilo nič narejenega. Pojavljajo 
pa se že izgovori, da ni zanimanja za rabljene šolske knjige, da se učbeniki 
prepogosto menjajo, da bi se jih splačalo kupovati za vse učence, skratka, 
da se akcije ne bi dalo v redu izpeljati. Posebno pa v sedanjem času, ko 
pripravljamo reformo srednjega šolstva in v osnovnem šolstvu na vseh 
koncih manjka denarja, ko se ubadamo s hudimi kadrovskimi težavami, 
skratka, ko nimamo niti časa niti denarja. 

Vendar za cenejše, če ne brezplačne učbenike, ni potrebno veliko časa, 
niti denarja, pač pa veliko volje in pripravljenosti za delo. To potrjujejo 
osnovne šole v škofjeloški občini, ki učbenike že nekaj let posojajo. Res 
niso dosegli tega, da bi bile Šolske knjige zastonj, so pa prav gotovo naj
cenejše. 

»V skupini nas je šest,« je pove
dala Heda Benedičič, učenka 8. raz
reda. »Nekateri smo začeli delati pri 
skladu šele spomladi in se moramo 
še malo učiti. Pred koncem šolskega 
leta smo en dan pobirali knjige po 
razredih, potem smo jih še nekaj dni 
urejevali. V vsako knjigo smo vložili 
kartonček, ta je podoben kot v dru
gih knjižnicah in jih pospravili do 
jeseni. Mentorica pa je pregledala 
knjige in jih razvrstila v štiri kate
gorije, ki so odvisne od obrabljenosti 
učbenika. Od kategorije se določa 
višina sposojevalnine. 

Ta teden knjige sposojamo, in 
sicer po razredih in vpisujemo v kar
tončke, komu smo jih dali. Na ta 
način bomo lahko spomladi takoj 
ugotovili, če so vsi učenci vrnili vse 
knjige in koliko so jih obrabili.« 

Delo pri sposojanju opravijo 
učenci. Nataša Benedikova pa po
tem obračuna sposojevalnino. Za to 
delo in za pregled kakovosti in upo
rabnosti knjig porabi približno 2 uri 
dela na oddelek ali teden dni spo
mladi in teden dni jeseni. Na neka
terih drugih šolah je delo razdeljeno 
med vse učitelje, vendar pravijo v 
Železnikih, da so se za enega men
torja oziroma vodjo knjižnega skla
da odložili zaradi boljše organizacije 
akcije in boljše evidence. 

M d J SIN NE BO IMEL 
»ŠPEHA«! 

Čeprav večina staršev z 
zadovoljstvom sprejema za
menjavo oziroma sposojanje 
knjig v šoli, so vendar še iz
jeme. Učenec si je dopoldne 
sposodil učbenike, popoldne 
pa jih je oče prinesel nazaj 
z obrazložitvijo, da njegov 
sin že ne bo nosil takšnega 
»špeha« v šolo! 

Rekli so . . . 
Matjaž Kuralt, pomočnik 

ravnatelja na osnovni šoli 
Simona Jenka v Kranju: »O 
menjavi oziroma sposojanju 
knjig v šoli smo že veliko raz
mišljali in se tudi že odločili za 
akcijo in jo pred nekaj leti iz
vedli. Ob koncu šolskega leta 
smo zbrali kar lepo zalogo učbe
nikov, ki pa jih jeseni, žal, 
nismo mogli oddati. Ponujali 
smo jih otrokom, ki so iz slabše 
situiranih družin, potem drugim 
šolam, celo Rdečemu križu, da 
jih podari kakšni šoli na manj 
razvitem območju, vendar brez 
uspeha. 

Potem pa smo akcijo drugače 
zastavili. Šolska skupnost sku
paj z mentorji ob koncu šol
skega leta organizira menjavo 
učbenikov med učenci. Bodisi, 
da jih zamenjavajo med razredi, 
prodajajo ali tudi podarijo. Ta 
oblika pa se je izkazala kot zelo 
uspešna in jo mislimo v bodoče 
še razvijati. Za socialno ogro
žene učence pa poskrbi socialna 
služba, da dobijo učbenike brez
plačno.« 

Janez Ribnikar, ravnatelj 
osnovne šole Križe pri Trži
ču: »Tudi na naši šoli smo o 
brezplačnih učbenikih že veliko 
razmišljali. Tudi kupili smo že 
nekatere šolske knjige, vendar 
so starši pokazali zelo malo 
razumevanja za naša prizade
vanja. Za primer naj navedem, 
da smo za vse oddelke od 1. do 4. 
razreda kupili učbenik za mate
matiko, vendar so učitelji s te
žavo oddali letno po 5, 6, kveč
jemu 10 učbenikov. 

Mislim, da pri uvedbi brez
plačnih učbenikov oziroma .me
njavi in sposojanju, ne bodo 
mogle vsega storiti le šole, zlasti 
pa ne vsaka zase. Potrebna bi 
bila široka organizirana akcija, 
ki bi bila izvedena po vsej Go
renjski. Le tako bi lahko prelo
mili miselnost, da mora otrok 
vsako leto z novimi knjigami 
v šolo.« 

Šolska knjiga potrošno blage 
Pot, po kateri pride šolska knjiga do učenca, je dolga in zamotana 

Začne se z razpisom za nove učbenike, na katerega se odzovejo avtorji 
ki so ga pripravljeni izdelati. Potem knjiga nastaja dve do tri leta, saj je 
avtor običajno učitelj s polno obveznostjo. Vendar se s tem pravzaprav 
težave Sele začnejo, čeprav je bilo najvažnejše delo že opravljeno. 

Ko pride šolska knjiga v založbo, želi le-ta čimvišjo naklado, ker več 
izvodov prinese večji dohodek. Po besedah založnikov se ne splača tiskati 
manj kot 2000 izvodov. Manjšo naklado imajo predvsem učbeniki za 
srednje poklicne šole in bi nekateri učbeniki, če bi jih prodajali po polni 
ceni, veljali skoraj 300 dinarjev. Ker pa je ta cena previsoka, založbe 
z notranjo subvencijo pokrijejo stroške. To se pravi, da osnovnošolske 
knjige prodajajo nekoliko dražje in z dohodkom pokrijejo izgubo pri knji
gah za srednješolce. 

Nadalje učbenik dražijo podražitve papirja, tiskarske storitve, višji 
honorarji. Zlasti pa stalni ponatisi. Slovensko berilo za 2. razred gimnazije 
je v prvi izdaji veljalo 48 dinarjev, pri drugi 82 dinarjev. Pregled slovanske 
književnosti se je podražil od 56 na 150 dinarjev po dveh izdajah. Skratka, 
vsaka nova izdaja skoraj podvoji ceno, pa naj gre za učbenik v osnovni ali 
srednji šoli. 

Za vodenje sklada učbenikov je mentorica Nataša Benedikova usposobila 
skupino učenk in učencev. — Foto: F. Perdan 

Za učbenik v poprečju 3 din 
V skladu učbenikov imajo sedaj 

na centralni šoli v Železnikih približ
no 5000 knjig, 1000 knjig pa še na 
podružničnih šolah. Poprečna sposo
jevalnina za učbenik je tri dinarje 
ali 20 dinarjev na učenca, če si spo
sodi vse knjige. To pa je skoraj 
desetkrat ceneje kot bi kupovali 
nove. Če bi starši kupili nove, bi v 

celoti izdali zanje približno 180.000 
dinarjev, oziroma so samo letos pri
hranili več kot 160.000 dinarjev. Tak 
denar pa že nekaj velja, če pa račun 
razširimo na vso Slovenijo, ni treba 
kaj posebno napenjati m o ž g a n , da bi 
izračunali prihranek težkih mili
jonov. 

L. Bogataj 

Dan amaterskega filma 
»Duplje 77« 

V Dupljah že skoraj dve leti de
luje kino klub, katerega člani so 
predvsem mladi iz Dupelj. Ob usta
novitvi je K K D , kot se imenuje na 
kratko, štel 12 članov, danes pa jih 
ima že skoraj 30, kar je nedvomno 
velik uspeh. To pa še ni vse, letos 
marca so kupili nov zvočni kinopro
jektor znamke E U M I G 810D ter 
projekcijsko platno velikosti 2 x 2 
metra, ki ga s pridom uporabljajo na 
klubskih predstavah. Sodelovali so 
tudi že na dveh festivalih, in sicer 
v Idriji in Mengšu. 

V začetku so snemali predvsem 
filme o življenju na vasi, sedaj pa so 
se bolj posvetili dokumentarnim 
filmom pa tudi nekaj igranih so že 
posneli. Fantje so imeli tudi že 8 
uspelih prikazov svojih filmov šir
šemu občinstvu. 

Da pa ne poznajo počitka, so po
kazali letos, ko so se lotili snemanja 
dveh igranih filmov, in sicer film 
Uporni sinovi. Prikazuje zgodbo, ki 
se odvija okrog leta 1810, ko so našo 
deželo zavzeli Francozi. Film prika
zuje življenje dupljanskih rokovnja-
čev v Udin borštu. V filmu sta spret
no povezana domiselna kostumogra-
fija, ki so si jo nekaj sposodili v 
Šentjakobskem gledališču v Ljub
ljani, nekaj pa so jo izdelali sami, ter 
kulturni spomeniki vasi, kot so: Bol-
tarjeva hiša, Jurkova hiša kakor 

tudi kulise v pečinah Udin boršta. 
Avtor Zvone Balantič je uspešno 
združil napete prizore s humorjem, 
pohvaliti pa je treba tudi zvočno 
opremo. 

Drugi film pa je film Nora lju
bezen. Film odlikuje posrečena vse
bina, ki jo je avtor domiselno (za 
amaterske razmere) prelil na celu
loidni trak. Film poživijo komične 
situacije, ki glavnega junaka Gustija 
zapletejo v težave. Zgodba bi bila 
lahko resnična, vendar avtor Ivan 
Meglic pravi, da je to zgolj naključ
je. Viktor Šmid je posnel zelo zani
mivo nanizanko z naslovom Sprehod 
v naravo. Do sedaj je posnel dva 
dela, in sicer Raca mlakarica in Dan 
med labodi. V načrtu ima še filme 
o metuljih in gosenicah tero gozdnih 
živalih. En del je dolg 15 minut in 
zelo zanimivo prikaže življenje živali 
v naravi. 

Mladi kinoamaterji iz Dupelj so se 
odločili te filme in seveda še nekaj 
drugih prikazati na prireditvi pod 
naslovom D A N A M A T E R S K E A 
F I L M A »DUPLJE 77«, ki bo v , 
boto, 3. septembra, ob 20. uri pri go
stišču »TRNOVC« v Dupljah. Prire
ditev bo med posameznimi filmi 
polna skečev. Torej si lahko nade
jamo uro in pol smeha in dobre 
volje. I. Meglic 



S prometnimi miličniki na glavni cesti 

Tudi ljudje 
smo gorenjska magistrala 

Vršilec dolžnosti komandirja 
postaje prometne milice Kranj 
Jože Piskernik 

Kranj — Vesti o gnečah na naših 
irometnicah, o prenatrpanih avto-
•usih in vlakih, o polnih letalih; ki 
ožijo sredi poletja v naša turistična 
redišča, o kilometrskih kolonah vo-
il na mejnih prehodih, o katerih 
>eremo in se sami znajdemo sredi 
ijih, se ponavljajo iz leta v leto. 
Razlika je le v tem, da so kolone 
vsako leto daljše in gneča večja. 
Tega ne opažajo le ljudje, ki morajo 
l a naše najbolj prometne ceste, 
,emveč govore temu v prid tudi šte
vilke. 

V Jugoslaviji je bil razvoj prometa 
litrejši od razvoja drugih gospodar-
ikih panog. Temu primerna pa niso 
tila vložena sredstva v to panogo. 
/ zadnjih tridesetih letih je bilo 
t naši državi zgrajenih 39.000 kilo-
netrov sodobnih cest, povprečna 
etna stopnja rasti števila osebnih 
»vtomobilov pa znaša v zadnjih 
14 letih več kot 26 odstotkov, kar je-
lajveč v Evropi. K temu je treba 
dodati še naraščajoči mednarodni 
Dromet. Nič čudnega ni, če je po na-
iih cestah leta 1975 potovalo kar 
),701.000 potnikov ali štirinajstkrat 
/eč kot leta 1956. Ogromno pločevi-
lasto reko naše ceste, željne popra
vila, posebno poleti težko prebavijo. 

Z miličniki 
na gorenjski cesti 

Gorenjska magistrala od Jeprce 
lo Rateč in s kraki do Korenskega 
jedla, Ljubelja in Jezerskega je po
memben člen jugoslovanske cestne 
mreže, po kateri je šlo leta 1974 sko
raj 35 odstotkov vsega jugoslovan
skega potniškega in blagovnega pro
meta. (Železnica je bila zastopana le 
3 pičlimi 25 odstotki — op. p.) Na 
naši magistrali ni trenutka brez pot
nika ali vozila, sredi poletja pa tudi 
Donoči kolone vozil niso posebnost. 

Redki so dnevi, da se na gorenjski 
magistrali ne bi kaj zgodilo. O tem 
veliko pišemo in beremo, še več pa 
vedo povedati miličniki, ki so njeni 
najzvestejši uporabniki, varuhi reda 
na njej, svetovalci njenim uporabni
kom in za skrajneže, ki se požvižgajo 
na red in njegove varuhe, tudi strogi 
razsodniki. Z njimi, katerih delo je 
odgovorno in terja obilo znanja ter 
sposobnosti realno oceniti položaj, 
smo preživeli pretekli torek, 23. avgu
sta, na gorenjski osrednji promet
nici. 

Promet je bil srednji, niti redek 
niti gost. Omenjeni torek je bil prav 
tako dan, ko so smela na cesto vsa 
motorna vozila brez omejitve. 
V akciji, ki je hotela zaznati vsak
danji utrip gorenjske ceste, so sode
lovali vršilec dolžnosti komandirja 

postaje prometne milice Kranj Jože 
Piskernik, vodja patrulje Vi l i Toma-
žin, miličnik Borut Lužovec, vodja 
skupine Golub Covič, miličnik Bran
ko Vodopivec, vodja skupine Kitan 
Kitanovič, vodja skupine Aleksan
der Trček, miličnik Franc Zadnikar, 
miličnik Friderik Novak, miličnik 
Andrej Zupan in vodja skupine 
Ahmed Grbič. 

Cestni polži 

Franc Tarman iz Loga mora 
pogosto pomagati pri nesre
tan, ravnati skrivljeno ploče
vino in reševati ponesrečene 
na nevarnem ovinku 

Marsikateri voznik še ne ve ali 
noče vedeti, da ima palica cestno-
prometnih predpisov glede hitrosti 
na cesti dva konca: prvi, ki je sicer 
hujši, je namenjen neučakanim, ki 
brez pameti in brezobzirno hitijo ter 
najpogosteje spravljajo v nevarnost 
sebe in druge, in drugi, ki velja za 
počasneže ali tako imenovane »cest
ne polže«. Ne samo gost promet, 
ampak tudi oni so vzrok za kolone. 
Na dan akcije j ih nismo srečali 
malo. Resnično so vozili kot »polži« 
in se držali sredine ceste kot pijani 
plota, umik na desno stran vozišča 
ali na počasni vozni pas, kjer je, pa 
jim še na kraj pameti ni padel. Za 
njimi je bila kljub sorazmerno red
kemu prometu hipoma kolona, kar 
potrjuje, da »polži« le niso tako ne
pomembni pri zagotavljanju reda in 
tekočega odvijanja prometa na cesti. 

Prometni miličniki, razmeščeni po 
odsekih magistrale, so stalno sporo
čali o njih in se tudi medsebojno ali 
timsko dogovarjali o ukrepih. Pove
dati moramo, da je bilo največ opo
zarjanj in krajših izločitev iz pro
meta, strožjih ukrepov, zaradi ka
terih »zaboli« tudi v denarnici, pa ni 
bilo veliko. Miličniki so za toliko 
časa, dokler se kolona ni razpršila, 
na primer izločili iz prometa tovor
njak s prikolico MB-748-96, katerega 
voznik je tarnal, da pač mora na 
cesto, ker je to njegova delovna 
dolžnost in ni nič kaj zadovoljen 
sprejel nenačrtovani počitek. Nje
govega kolego iz Doboja, DO-294-03, 
vozilo koprske registr., KP-484-74, 
ki je vleklo za seboj kilometre dolg 
rep, čeprav je imel voznik pred 
nosom vozni pas za počasna vozila, 
in vozilo KR-492-52, ki je skupaj 
z osebnim avtomobilom s pripeto 

Eočitniško hišico mečkal kot da bi 
il sam na cesti, je čakal enak ukrep. 

Njihova vožnja po skrajni desni ali 
krajši počitek bi spravila vozeče 
v koloni v dobro voljo, tako pa je 
bilo zanesljivo na njihov račun obilo 
negodovanja ali še kaj hujšega ter 
nepremišljenih in nervoznih prehi
tevanj, ki bi se lahko na nevarni 
cesti tragično končala! Še bolj zani
mivo pa je, da se nekateri počasneži 
tudi za miličniško vozilo, ki jim je 
sledilo, niso zmenili. Vozil, ki so 
v torek zaradi počasne vožnje ovi
rala promet, njihovi vozniki pa so 
bili opozorjeni, je bilo še več. Neka
tera pa miličniki niso opazili. Bi l i pa 
so tudi primeri vljudnega umika na 
desno kot na primer tovornjak 
Gradbinca, ki je vozil ob pol dvanaj
stih od Kranja proti Ljubljani. 

V Logu 
past za voznike 

Ovinek v vasi Log na cesti Jese
nice—Kranjska gora je že leta brez 
dvoma ena najbolj črnih gorenjskih 
prometnih točk. Verjamemo bese
dam domačina Franca Tarmana iz 
Loga 9, ki je pripovedoval, da so le 
redki dnevi in noči, ko ne pomaga 
ravnati zmečkano pločevino ali celo 
rešuje ljudi iz njenega objema. Tudi 
v njegovo hišo so se že zaletavali. 
Čeprav imam do soseda le streljaj, 
pravi, grem zaradi nevarne ceste in 
nič manj nevarnih voznikov kilo
meter naokrog. Ovinek bi morali 
bolje označiti in omejiti hitrost! 

Na ovinku v Logu pri hiši številka 
7 se lesketajo drobci stekla! Prava 
past je, saj avtomobiliste zaradi pre
velike hitrosti zanaša levo v nasproti 
vozeča vozila ali bližnjo hišo. Neiz
bežno mora zaropotati. V torek po
poldne ob 15.20 so na primer v Logu 
natovarjali razbiti mercedes za hod-
nonemškega državljana, ki je prejš
njo nedeljo zaradi prehitre vožnje 
treščil v svojega sodeželana. Razbi
tine najverjetneje še niso bile daleč, 
ko sta v nevarnem ovinku trčila ob 
17.20 Zahodni Nemec in Švicar. 
V nedeljo, 28. avgusta, pa je na ne
varnem ovinku spet zaropotalo. 
Z denarjem, je bilo slišati v kasnej
ših pogovorih s prometnimi strokov
njaki in površnimi poznavalci naših 
cest, ki ga moramo odšteti za zava
rovalnine poškodovanih vozil in za 
zdravljenje v nesrečah poškodova
nih, bi ovinek lahko že zdravnaj 
zravnali! 

Pozabljivost 
in spanec 

Najprimernejša izraza za primere, 
ki smo jih v torek srečali na gorenj
ski magistrali, kjer med drugim velja 
omejitev na 100 kilometrov na uro, 
sta. Ena od torkovih patrulj je bila 
pozorna na tovornjak LJ-134-592, ki 
je mirno stal na ovinku v Potokih. 
Natančnejši ogled je povedal, da je 
voznik spal za krmilom in čakal, da 
mu bo kdo popravil odlomljen kar
dan. Miličniki so voznika zbudili in 
s skupnimi močmi spravili gmoto 
s ceste na varno. Voznik osebnega 
avtomobila KR-626-17 pa je ostal ta 
dan brez prometnega dovoljenja, ker 
je »pozabil«, da ima udrto masko 
zaradi karambola in da desni žaro
met sveti levo, kar je še posebno 
nevarno ponoči. Zvečer so miličniki 
povprašali voznika tovornjaka, regi
striranega za največ 6 ton nosilnosti, 
kolikšen tovor prevaža. Zatrjeval je, 
da ima manj od dovoljenega. Steh
tali so vozilo in ugotovili, da ima 
1300 kilogramov preveč. Miličniki 
poznajo celo primere, ko je bila do
voljena teža presežena tudi za 100 
odstotkov. Naivnež bi takšnim trdit
vam zlahka nasedel, miličniki pa 
ubirajo zanesljivejšo pot — vozilo 
stehtajo na najbližji tehtnici! 

Luči, 
postranska stvar 

Bolj se je bližal mrak, manj so se 
vozniki menili za cestnoprometne 
predpise. 

Podnevi že namreč sama« prisot
nost miličnika na cesti umiri duhove 
in prispeva k večjemu redu in var
nosti. Malo pred šesto uro zvečer je 
vozilo KR-473-05 kljub omejitvi na 
50 kilometrov in ovinku ter opaženi 
prisotnosti miličnika prehitevalo na 
Belškem polju nad Hrušico. Dru
gemu vozniku osebnega avtomobila 
pa ni bilo mar, da je na ozki in ne
varni cesti od Jesenic navzgor poča
kal tik za ovinkom, opazoval »na
ravo v mraku« in še vrata odprl na 
stežaj na cesto. 

Prižiganje luči ob zmračitvi ali 
pred predorom je poseben problem. 
Za marsikaterega voznika je po
stranska stvar. Med takšne voznike 
sodijo Zahodni Nemec z oznako 
avtomobila F U A S 833, ki je brez luči 
prevozil predor na Peračici, pa Ljub
ljančanka, ki se je spomnila na žaro
mete šele sredi najnevarnejšega 
srednjega predora v Bistrici pri Trži
ču, in zahodnonemški avtomobil 
z oznako CVV VVZ-59, ki je brez luči 
pripeljal ob 19.10 pred patruljo v kri
žišču na Zlatem polju, v katerem so 
popoldne zaradi gostega prometa 
skrbeli za red miličniki in ne sema
fori. Razen tega pa smo v torkovi 
akciji videli številne primere varne 
in obzirne vožnje, prilagojene raz
meram na cesti, in primere drzne 
vožnje v ovinke, prehitevanja in 
vožnje v prekratki varnostni raz
dalji, da se opazovalcu naježijo 
lasje! Opazovali smo promet pred 
srednjim predorom na cesti proti 
Ljubelju, ki je že terjal žrtve, pa so 
vozniki večinoma po navidezni oceni 
vozili več od dovoljenih 50 kilome
trov na uro in uporabili zavore šele 
sredi predora. 

Žgoč je tudi problem magistralne 
ceste nad Mojstrano, ki jo križa lo
kalna cesta od Mojstrane do Dov-
jega. Voznikom nihče ne prepove
duje krepko stopiti na plin, čeprav je 
na ravnem delu ceste prehod za 
pešce in križišče. T r i smrtne žrtve so 
bile zadnji davek tega dela gorenjske 
magistrale! 

Spoznati enodnevni utrip gorenj
ske glavne ceste je bil naš namen. 
Pa ne le zaradi pisanja, s katerim 
smo napolnili časopisno stran. Vsa
kogar, kdor bo prebiral vrstice, že
limo opozoriti, kaj vse lahko pripelje 
voznika ali sopotnika v nesrečo in 
kje so skrite cestne pasti, ki iščejo 
človeška življenja. To niso le ovinek 
pred Jeprco, Bistrica in Podtabor, 
bistriški predor, Log, Mojstrana in 
drugi kraji, kjer ni bila dovolj le zve-
rižena pločevina. Nevarnost preži 
povsod tam, kjer odpovesta člove
kova razsodnost in razum in zma
gajo objestnost, vozniška nekultura. 
in nespoštovanje predpisov. Proti 
tem pa so nemočni miličniki, pa naj 
bodo še tako strogi, odlične ceste in 
popolna cestnoprometna signaliza
cija. 

Gorenjska magistrala smo torej 
tudi — ljudje! 

Besedilo: J . Košnjek 
Slike: F. Perdan 

Na odseku magistralne ceste nad Mojstrano ni nobene omejitve hitrosti, če-\ 
prav glavno cesto križata prehod za pešce in lokalna cesta. Pred kratkim so 
tod umrli trije ljudje! 

Kljub opozorilnemu znaku, da se bliža nevaren predor in je treba prižgati 
luči, še vedno najdemo voznike, ki se na opozorilo požvižgajo in v temi zdiv
jajo skozi nevaren in za zdaj še neosvetljeni srednji predor na ljubeljski cesti 

Miličniki so počasnega tovornjaka, kije povzročal kolone, za nekaj minut iz
ločili iz prometa, hkrati pa so tudi preverili, če, je vozilo opremljeno po pred
pisih . 

Na ovinku v Logu pri hiši številka 7 drobci stekla pričajo, da nesreče na tem 
delu gorenjske ceste niso redke 

Oster in nepregledni ovinek v Logu in premalo previdna vožnja so bili vzrok 
za trčenje, kije terjalo na srečo le gmotno škodo 



Na sončni strani Velebita KINO 
Kranj CENTER 
2. septembra ital. barv. erot. V E R G I N E L L A 

(mladini do 15 let ogled ni dovoljen) ob 16., 18. 
in 20. uri 

3. septembra ital. barv. erot. V E R G I N E L L A 
(mladini do 15 let ogled ni dovoljen) ob 16., 18. 
in 20. uri, premiera amer. barv. akcij. MAŠČE
V A N J E Z E L E N E G A O B A D A b 22. uri 

4. septembra ital. barv. komed. T U D I A N 
G E L I J E D O FIŽOL ob 10. uri, ital. barv. erot. 
V E R G I N E L L A (mladini do 15 let ogled ni do
voljen) ob 15., 17. in 19. uri, premiera amer. 
barv. drame R O L L E R B A L L ob 21. uri 

5. septembra amer. barv. akcij. MAŠČEVA
N J E Z E L E N E G A O B A D A ob 16., 18. in 20. uri 

6. septembra amer. barv. akcij MAŠČEVA
N J E Z E L E N E G A O B A D A ob 16., 18. in 20. uri 

7. septembra amer. barv. akcij. MAŠČEVA
N J E Z E L E N E G A O B A D A ob 16., 18. in 20. uri 

8. septembra amer. barv. drama R O L L E R 
B A L L ob 16., 18. in 20. uri 

Kranj STORŽIČ 
2. septembra amer. barv. vestem P E T DIV

J I H ob 16., 18. in 20. uri 
3. septembra amer. barv. pust. NEUSTRAŠ

NI VVALDO P E P P E R ob 10. uri, amer. barv. 
vestem P O M A G A J T E ŠERIFU ob 16. uri, 
amer. barv. akcij. MAŠČEVANJE B E L E 
S T R E L E ob 18. uri, amer. barv. krim. B O T E R 
II ob 20. uri 

4. septembra amer. barv. vestem P O M A G A J 
T E ŠERIFU ob 14. in 18. uri, ital.-Span. barv. 
erot. A M A Z O N K E (ni primeren za otroke) ob 
16. uri, premiera amer. barv. vestema Z A K O N 
SOVRAŠTVA ob 20. uri 

5. septembra amer. barv. vestem Z A K O N 
SOVRAŠTVA ob 16., 18. in 20. uri 
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6. septembra amer. barv. vestem Z A K O N 
SOVRAŠTVA ob 16., 18. in 20. uri 

7. septembra ital.-franc. barv. krim. KORZI-
ŠKO MAŠČEVANJE ob 16., 18. in 20. uri 

8. septembra amer. barv. vestem LOV NA 
L J U D I ob 16., 18. in 20. uri 

Trž ič 
3. septembra amer. barv. vestem P E T DIV

J I H ob 16. in 18. uri, amer. barv. vestem ENO-
O K I ŠERIF I N D A M A ob 20. uri 

4. septembra amer. barv. vestern E N O O K I 
Š E R I F IN D A M A ob 15. in 19. uri, amer. barv. 
vestem LOV N A L J U D I ob 17. uri 

5. septembra amer. barv. vestern E N O O K I 
Š E R I F IN D A M A ob 18. uri 

6. septembra amer. barv. krim. B O T E R II ob 
17. in 20. uri 

7. septembra ital. barv. pust. A F R I K A E X -
P R E S S o b l 8 . in 20. uri 

8. septembra ital. barv. pust. A F R I K A E X -
PRESS ob 18. in 20. uri 

Kamnik DOM 
3. septembra amer. barv. pust. NEUSTRAŠ

NI VVALDO P E P P E R ob 16. in 20. uri, amer 
barv. vestem LOV N A L J U D I ob 18. uri 

4. septembra ital. barv. komed T U D I 
A N G E L I J E D O FIŽOL ob 15. in 19. uri, amer 
barv. pust. NEUSTRAŠNI VVALDO P E P P E R 
ob 17, uri 

5. septembra premiera jug. barv. erot. K R O 
N I K A N E K E G A ZLOČINA ob 18. in 20 uri 

6. septembra amer. barv. vestem E N O O K I 
ŠERIF I N D A M A ob 18. in 20. uri 

7. septembra amer. barv. vestem E N O O K I 
Š E R I F I N D A M A ob 18. in 20. uri 

8. septembra amer. barv. krim. B O T E R II ob 
17. in 20. uri 

Skorja Loka SORA - v dvorani KUD na 
S p. trgu 

2. septembra amer. barv. pust. K R A L J E V 
S K I F L A S H ob 18. in 20. uri 

3. septembra amer. barv. pust. ČLOVEK IZ 
D O L I N E ob 18. in 20. uri 

4. septembra amer. barv. pust. ČLOVEK IZ 
D O L I N E ob 18. in 20. uri 

Železniki OBZORJE 
2. septembra amer. barv. pust. ČLOVEK IZ 

D O L I N E ob 20. uri 
3. septembra i t a l barv. pust. K A R I B U S SE

V E R A ob 20. uri 
4. septembra amer. barv. pust. K R A L J E V 

S K I F L A S H ob 18. in 20. uri 
Radovljica ^ 
2. septembra amer. barv. vestem VOJVOD-

K I N J A IN P O T E P U H ob 20. uri 
3. septembra amer. barv. komed. SREČNA 

CIPA ob 20. uri, meh. barv. pust. ŽENE V 
A K C I J I ob 18. uri 

4. septembra amer. barv. pust. K A S I M ob 16. 
uri, amer. barv. komed. SREČNA CIPA ob 18. 
uri, meh. barv. pust. ŽENE V A K C I J I ob 
20. uri 

5. septembra amer. barv. komed. SREČNA 
CIPA ob 20. uri 

6. septembra meh. barv. pust. ŽENE V A K 
CIJI ob 20. uri 

7. septembra amer. barv. pust. K A S I M ob 20. 
uri 

8. septembra amer. barv. krim. ČASTI
V R E D N I G A N G S T E R ob 20. uri 

Bled 
2. septembra franc. barv. krim. NEKOČ J E 

B I L P O L I C A J ob 20. uri 
3. septembra amer. barv. mandrigo ob 18. 

in 20. uri 
4. septembra amer. barv. vestem VOJVOD-

K I N J A I N P O T E P U H ob 16. in 18. uri, amer. 
barv. M A N D R I G O ob 20. uri 

5. septembra amer. barv. pust. K A S I M ob 20. 
uri 

6. septembra amer. barv. komed. SREČNA 
CIPA ob 20. uri 

7. septembra meh. barv. pust. ŽENE V 
A K C I J I ob 20. uri 

8. septembra amer. barv. pust. K A S I M ob 20. 
uri 

Korak 
v novo šolsko leto 

Pri kraju so dnevi počitni
ške prostosti, večje ali manjše 
brezskrbnosti, delovne in 
Športne aktivnosti. Brnenje 
šolskega zvonca ponovno kli
če k pouku, k podajanju in do
jemanju šolske učenosti , k ob
likovanju osebnosti in k pri
dobivanju delovnih navad. 
Učenci so že zasedli v učilni
cah najprimernejša mesta, 
prvi dan ni bilo zamudnikov, 
saj je dobro sedeti v bližini 
bistrih sošolcev, kar se poseb
no kaže tedaj, ko napočijo tre
nutki preverjanja znanja. 
Prve dni pouka je več vneme 
in šolskega zagona, saj z vsa
kim letom učenci prekoračijo 
korak bliže na poti do poklica, 
učitelji pa pridobivajo izkuš
nje in leta delovne dobe. 

V šolskem delu bo oživelo 
znači lno zaporedje izobraže
vanja in vzgoje, ko bodo bolj 
zanimivim uram sledile dol
gočasne, šolski napetosti pa 
trenutki odmora, sprostitve in 
olajšanja. 

Vsako šolsko leto je podob
no športnemu tekmovanju, 
nekakemu šolskemu turnirju, 
v katerem se uveljavljajo mi
selna dojemljivost, čustvena 
zrelost, odpornost do števi lnih 
pritiskov. V šoli je potrebno 
dovolj zbranosti, nekaj tak
tične zrelosti, pa tudi zvitosti, 
dolar mora biti tudi kondicij-
sko pripravljen, saj šolska 
kondicija pripomore k bolj 
uspešnemu dojemanju učne 
snovi in prispeva k večji zbra
nosti. Ta je bolj očitna na za
četku leta, ko je več vedoželj-
nosti, med letom pa se zmanj
šuje zaradi gibalne utesnje
nosti in večjega izliva živčne 
energije. 

V šoli je veliko predmetov, 
preverjanja znanja in nalog. 
Vsako preverjanje znanja pa 
poleg miselne in spominske 
dejavnosti sproži še določeno 

živčno — vegetativno in čust
veno napetost. Učenec se 
mora znati prilagoditi števil
nim šolskim pritiskom, to je 
grožnjam, zastrahovanju in 
tudi zaničevanju, ne smejo ga 
preveč pestiti šo l ske skrbi. 
Toda malo je takih ki bi bili 
brez vsakih skrbi in priprav
ljeni za vsak predmet, saj jih 
preko leta pričakujejo števil
ne naloge, kontrolne vaje in 
spraševanja. 

Da bi bil naš šolar kos šte
vilnim zahtevam, mora biti 
zdrav in treniran, z vadbo in 
igrami mora spodbujati pra
vilno rast, odpravljati hibe v 
razvoju, trajno krepiti živče
vje in doživljati slast mlado
sti. Učenec je v obdobju rasti 
in dozorevanja, v njem se 
oglaša gibalna sla. Tega mno
gi ne razumejo in v vsakem 
najmanjšem gibu vidijo neza
interesiranost. Delno to velja, 
vendar v njem tli gibalni 
ogenj, ki oznanja več gibalne 
svobode. 

Napačno ravnajo tisti, ki 
preveč omejujejo gibalni pro
stor in čas naših učencev. To 
je bilo znači lno za srednjeve
ške samostanske šole. Gibalna 
omejenost in gibalno siroma
štvo kvarno vplivata na odra
sle še bolj pa na doraščajočo 
šolsko mladino. Hromita njen 
razvoj, ob pomanjkanju mišič
ne dejavnosti pa je že prvi 
korak h krajšanju življenja. 
Ko govorimo o ohranjevanju 
zrelostne čilosti , moramo in 
ne smemo pozabiti na ohra
njevanje mladostne vedrine. 

Prav te dni, ko smo začeli 
novo šo lsko leto, ko je na po
hodu usmerjeno izobraževa
nje, in ko se uresničuje celo
dnevno šolanje, moramo zago
toviti učencem dovolj vadbe, 
gibanja in primerno sprosti
tev. 

Jože Ažman 

Iz Ljubljane sva nameravala 
odriniti s potniškim vlakom prek 
Novega mesta, Karlovca in Go
spića, z odhodom ob 16.30, pa je 
Bojan na poti proti kolodvoru trčil 
v neko svojo staro prijateljico, in 
ko je zvedela, v kakšno divjino se 
odpravljava, si ni mogla kaj, da 
naju ne bi povabila k Lovcu na 
pivo in potem še k njej v Bežigrad 
na večerjo. Naj se reveža še zadnjič 
pošteno odžejata in najesta, si je 
najbrž mislila, saj bosta potem 
tako in tako ves čas žejna in lačna. 

Pri Martini — tako je bilo nam
reč ime tej najini prijateljici — sva 
se zadržala debelo uro, tako da sva 
potem komaj komaj še ujela brzec 
za Zagreb—Gospić —Split, ki je šel 
ob pol sedmih. Vlak je bil na pol 
prazen, tako da sva se lahko udob
no namestila v svojem kupeju. 
Najprej sva spraznila vsak svojo 
steklenico piva, ki sva ju vzela 
s seboj na vlak, potem sva nekaj 
časa zagnano debatirala o ženskah 
(najprej na splošno, potem pa kon
kretno o točno določenih ženskah), 
nazadnje sva se zleknila vsak na 
svoj sedež in zaspala. 

Spala sva do pol treh zjutraj 
drugega dne, ko se je v prvem ble
dem jutranjem svitu vlak ustavil 
v Gračacu. S spanjem sva potem 
nadaljevala na trdih lesenih klo
peh železniške čakalnice — do pol 
Šestih zjutraj, ko sva šla na avto
bus proti morju. Tudi avtobus je 
bil skorai prazen. Glede na zasede
nost vlakov in avtobusov bi torej 
lahko sklepali, da je Lika precej 
neobljudena dežela. 

K o se je liška ravnina prevesila 
na primorsko stran, so se obdelana 
polja umaknila skalovju, med ka
terim je poganjalo pritlikavo grmi
čevje in redka, od sonca ožgana 
trava. Malo pred Obrovcem so 
v zemlji zazevale velike rdeče rane 
— dnevni kopi boksita, ki ga potem 
naprej predelujejo v veliki tovarni 
glinice v Obrovcu. Že od daleč je 
videti velike bele oblake prahu, ki 
bruha iz tovarniških dimnikov. Se 
nekaj se človeku vtisne v spomin 
v tej pokrajini: to je globoka tem
no zelena voda v kanjonu Zrmanje, 
ob kateri se na ograjenih pašnikih 
pasejo velike črede ovac. Ta reka 
predstavlja učinkovit kontrast 
kamniti kraški pokrajini okoli nje 
in umazaniji, ki se vali iz tovarne 
glinice v Obrovcu. 

Na križišču blizu morskega pre
liva Novsko ždrilo sva se presedla 
na drug avtobus in po četrturni 
vožnji po jadranski magistrali sva 
končno prispela na izhodišče na
jine velebitske ture — v Starigrad. 

Seveda nisva bila tako nora, da 
bi takoj rinila v hrib. V gostilni sva 
najprej zajtrkovala, zajtrk sva 
seveda zalila z obveznim pivom, 
potem pa sva se ob devetih zjutraj 
zavlekla k obali, da se še zadnjič 
ohladiva v hladni morski vodi, pre
den se zagrizeva v razbeljene vele
bitske pečine. 

K o sva se okopala in posušila, je 
Bojan ostal na obali in stražil 
prtljago, jaz pa sem šel na lov po 
starigrajskih trgovinah, da bi na
kupil še zadnje stvari, ki so nama 
manjkale. Na prvem mestu je bila 
seveda hrana. Morala sva nakupiti 
vsaj za tri dni konzerv in prepe-

čenca, saj v Velebitu ni tako kot 
v naših Julijcih, kjer se vsakih 
nekaj ur hoje lahko oskrbiš v pla
ninski koči s toplo ali mrzlo hrano, 
da o pijači niti ne govorimo. — To 
o pijači sem rekel zato, ker sem 
imel že večkrat priliko občudovati 
naše vrle slovenske hribolazce, 
kako se v nedeljah zvečer na mrtvo 
pijani valijo v Bohinj in Mojstrano 
iz naših številnih visokogorskih 
»hramov«. 

Na črpalki sem nabavil tudi go
rivo za svoj izposojeni bencinski 
kuhalnik. Čistega bencina niso 
imeli, moral sem vzeti »super« in to 
dva litra, ker mi črpalkar manj ni 
hotel natočiti. Seveda sem polovico 
že takoj za prvim vogalom zlil 
proč. Nisem si mogel privoščiti niti 
pol kilograma odvečne teže v na
hrbtniku. 

No, zdaj sva imela že vse ure
jeno, pisala sva tudi nekaj kartic 
sorodnikom in prijateljem, vendar 
še zmeraj nisva odrinila, ker ura 
nit i še dve popoldan ni bila, sonce 

{'e žgalo kot hudič, nobene sapice ni 
tilo od nikoder in sva sklepala ta

kole —: če že tukajle pri morju, na 
odprtem tako žge, kako bo šele 
v suhem, skalnatem kanjonu Pak-
lenice, če že ime samo pove, da ne 
more biti drugače kot »pakleno«. 

Zato sva raje šla še za dve uri 
sedet na senčnat vrt najbližje go
stilne in se še zadnjič predajala 
civilizacijskim užitkom: pitju piva, 
v glavnem. Ob štirih popoldne pa 
se je sonce že toliko nagnilo proti 
zahodu, pa tudi veter je zapihal, in 
hočeš nočeš sva morala dvigniti 
svoje težke zadnjice iz udobnih go
stilniških stolov in si oprtati na
hrbtnike. Z asfalta sva krenila na 
makadamsko pot proti Veliki Pak-
lenici in tako se je začel najin 

PRVI DAN NA VELEBITU 

Starigrad — Velika Paklenica 

V predgovoru k svoji knjigi o Ve
lebitu piše znani velebitolog dr. 
Zel j ko Poljak ta*kole: 

»Kar je Olimp Grkom, Lovčen 
Crnogorcem, Triglav Slovencem, 
to je Velebit Hrvatom. Velebit je 
največja hrvaška planina, in če
prav ne imponira z višino svojih 
vrhov, je z močjo svoje pojave in 
nedogledno dolžino vrezal globoko 
sled v telesni in duhovni kulturi 
našega (hrvaškega op. p.) naroda, 
v njegovi zgodovini, književnosti, 
gospodarstvu in znanosti. Velebit 
je že od davnih časov privlačil raz
iskovalce raznih strok zaradi svo
jih izrednih prirodnih značilnosti, 
prostranstva, polnih raznolikosti,, 
zaradi svojega obmorskega polo
žaja in kontrastov svojih pobo
čij . . . Cela plejada uglednih stro
kovnjakov velebitologov je ustva
rila s svojo neutrudno terensko 
obdelavo in objavljenimi najdbami 
zaokrožen sklop znanja, ki bi ga 
mogli imenovali velebitologija . . .« 

No, midva z Bojanom nisva šla 
v planino s kakšnimi izrazitimi 
znanstvenimi ambicijami (daleč od 
tega!), niti ne z alpinističnimi ali 

tamarskimi; vse skupaj je dosti 
»olj preprosto: hotela sva pač kaj 

zanimivega doživeti, ker sva bila že 
oba naveličana brezdelnega posto
panja po mestu in jalovih gostilni
ških debat. No, seveda, jaz imam 

Eri takih podvigih zmeraj še prido-
itniške ambicije: napisati o vsem 

skupaj kakšen potopis, reportažo, 
feljton, zgodbo — in to čimdraže 
prodati kakšnemu časopisu. Sem 
pač bolj človek peresa, kot človek 
dejanja (čeprav, priznam, bi rajše 
bil to drugo) in moj jedilnik je pri
lagojen višini in (ne)pravočasnosti 
mojih honorarjev. 

No, vrnimo se spet k Velebitu, 
natančneje — k Veliki Paklenici. 
Če zdaj, na koncu poti primerjam 
tole najino prvo turo iz Starigrada 
do Ramića kuće v zgornji Pakle
nici, s tistim, kar naju je čakalo 
v naslednjih dneh, se mi zdi še 
najbolj podobna nedeljskemu spre
hodu. Do skoraj polovice kanjona 
(boli bi ustrezalo ime graben, ker je 
spodnja Paklenica brez vode) vodi 
široka makadamska cesta, po ka
teri prašijo izletniški avtomobili, 
od tam pa, kjer se cesta neha in se 
pokaže v prej suhi strugi voda in 
zašumi gozd, pa vodi lepa tlako
vana pot, ki se tam, kjer je strmi
na, spremeni v kamnite stopnice. 
Da se ne bi obiskovalci slučajno 
preveč upehali, so tu in tam posta
vili v senco celo kakšno leseno 
klop. Očitno se teh klopi kar pridno 
poslužujejo, saj je okoli njih po
vsod nasmeteno s praznimi kon-
zervnimi škatlami, papirji in tetra-
pak vrečkami. Po vsem tem, če ne 
po drugem, se vidi, da je Paklenica 
nacionalni park in turistična zna
menitost. 

In ker je Paklenica zares zname
nita, moram o njej povedati nekaj 
več: to sta dve sosednji, brezvodni 
kamniti dolini, ki se na spodnjem 
koncu končujeta v morju, na zgor
njem koncu pa sta povezani z 
vzdolžno pogozdeno dolino, nad 
katero se strmo dvigujejo najvišji 
vrhovi Velebita: Debelo brdo (1602 
metra), Rapavac (1617 m), Babin 
vrh (1741 m), Vaganski vrh (najviš
j i vrh v Velebitu — 1758 m) in Sve
to Brdo (1753 m). Področje Pakle-
nice zajema praktično vse, kar je 
mogoče videti na Velebitu: strme 
gorske vrhove, suhe doline, nad ka
terimi se vzdigujejo prepadne kam
nite stene, podzemeljske jame 
(Manita peč nad Veliko Paklenico) 
in celo gozd in stalno tekoče vode, 
kar je za primorsko stran Velebita 
že prayo razkošje. Zato ni čudno, 
da so te divje naravne kulise pred 
leti uporabili za snemanje jugo-
švabske indijanarice Zaklad pri 
srebrnem jezeru po povesti Karla 
Maya (posamezne scene so delali 
tudi na Plitvičkih jezerih) in da se 
poleg običajnih turistov in planin
cev podajajo sem tudi alpinisti. 
Njihov najpogostejši cilj je navpič
na, 400 m visoka stena Anica kuka, 
ki je — mimogrede povedano — 
terjala tudi že nekaj človeških živ
ljenj. 

Mala Paklenica je bližnja soseda 
svoje večje in znamenitejše sestre 
Velike Paklenice. Čeprav je manjša 
in krajša, je znatno teže prehodna. 
Zaradi tega tudi nima toliko obi
skovalcev. 

Utrujeni ob najmanjših napo
rih smo v naši družini sklenili, 
da moramo začeti z rekreacijo. 
Moramo se gibati. Konec naj bo 
z bolečinami v sklepih, zbada-
nju v hrbtu in križu zaradi 
sedenja v službi in poleževanja 
doma. 

Potem smo ugotavljali, kaj bi 
bilo za nas najbolj primerno. 
Plavanje odpade. Letni bazeni 
so premrzli in bi se prehladili. 
Ogrevani v hotelih so predragi. 
Planinarjenje bi šlo, vendar 
nimamo opreme. Mogoče bi jo 
tudi kupili, a vsak dan beremo v 
časopisih o nesrečah v gorah. 
Smučanje je le za zimo. Za trim 
imamo premalo časa pa še nič 
posebnega ni, če se preganjaš do 

stezi. Pri balinanju se pije in je 
le za moške, kegljišča so v go
stilnah ... 

Vtem je prišel sosed. 
»Gobe!« je dejal. »Vse polno 

gob. Jurčki pod vsakim dreve
som, lisičk, da je kar rumeno. O 
sivkah in golobicah ni, da bi 
govoril. 

Samo za ,mesta' je treba 
vedeti.« 

Takoj smo bili odločeni. 
»Gobe bomo nabirali. Naho-

dili se bomo, na svežem zraku 
bomo in še pri družinskem 
proračunu bomo prihranili. 
Noben telečji zrezek ni tako 
dober kot fina pohana mare-
la'.« 

G O B E 

Čeprav je bilo v soboto krmež-
Ijavo vreme, smo šli. Po več kot 
uri vožnje smo avto porinili ob 
cesto in se pod drevjem podali v 
hrib. Z vej so se otresale dežev
ne kaplje, megla je silila v 
pljuča. Hodili smo uro, hodili 
dve. Obleka se je premočila, v 
čevljih je klokotalo in, ko smo se 
proti poldnevu odločili, da ima
mo dovolj, smo imeli v košari 
dva kilava jurčka, za pest li
sičk in zeleno golobico. Bilo jih 
je ravno prav za »steak« pri 
večarji. 

»Nabirali smo gobe,« smo 
potem pripovedovali sosedom in 
znancem, ki so nas pobarali, kje 
smo bili za vikend. 

»Vse polno jih je. Jurčki fini, 
trdi, ravno pravšnji za vlaganje. 
Lisičk, da je kar rumeno. Pa 
marele in golobice. Samo za 
prava mesta je treba vedeti.« 

Sedaj spet poležavamo doma. 
Žena s hudim prehladom in 
nahodom, jaz z angino in vro
čino in še slišati ne smem o 
rekreaciji. 

Kljub vsemu pa sem zadovol
jen. Škodoželjno se smejim ob 
misli, da smo vsaj nekaj znancev 
navdušili za »gobjo rekreacijo.« 
Izdali smo jim namreč naša »si
jajna gobja mesta.« 

-Ib 



Kruhova 
omleta 

Potrebujemo: 4 rezine starega kru
ha, lOdkg sira (grojer ali edamec), 
6 jajc, sol, poper, maslo, po želji tudi 
strok česna. 

Kruh narežemo na rezine, ki jih po 
želji natremo s česnom. Tudi sir na
režemo. Kruh popečemo v ponvi na 
maslu, medtem pa razžvrkljamo 
jajca, j ih solimo, popramo in pri
mešamo na kocke narezan sir. K o 
kruh lepo razumeni, ga zalijemo z 
jajci in s sirom ter pečemo na majh
nem ognju, da se sir razpusti. Po
nudimo zelo vroče. 

Kam s posteljnino? S tem se 
večkrat ubadamo, posebno še, 
če je spalnica tudi dnevni ali 
bivalni prostor. Pomagamo si 
s predalom, na katerega mi
zar pritrdi kovinska kolesca. 
Če tega ni mogoče narediti, 
potem posteljnino spravljamo 
v pleteno košaro, ki čez dan 
rabi kot sedež: lahko pa k le
žišču ob strani, ki je ne upo
rabljamo veliko, namestimo 
nekakšen zaboj v dolžini po
stelje, vanj spravljamo postelj
nino, čez dan pa vrhnji del 
uporabljamo kot odlagališče 
za razne predmete — svetilko, 
knjige, rože, gramofon itd. 

Iz pisanih ostankov bombaž
nega blaga ukrojimo rokavice 
za prijemanje vroče posode: 
lahko odrežemo več plasti bla
ga ali pa naj bo vmesna plast 
penasta guma. Prišijemo še 
trak za obešanje in uporabimo 
v kuhinji ali pa na pikniku, ko 
pečemo na žaru. 

Če spanca ni 
Nespečnost je zelo neprijetna 

nadloga. Včasih je vzrok za to že 
prelagodno, nenaporno življenje, pol 
urice spanja čez dan, zvečer pa ni 
prave zaspanosti. Največkrat pa se 
nas nespečnost poloti prav zaradi 
bremen, ki so se nam nagrmadila 
preko dneva. Če bomo zvečer še pre

mišljevali, kaj vse moramo naslednji 
dan postoriti, razmišljali o neprijet
nostih na delu itd., potem spanca 
prav gotovo ne bo kaj hitro. Zdravilo 
v takem primeru je le spremenjen 
način življenja, saj preobremenje
nosti ne kaže podaljševati na račun 
zdravja. 

Tudi posebno razburljivih pogovo
rov ne načenjajmo prav pred spa
njem, pač pa odložimo to na nasled
nji dan: tudi posebno razburljive, 
napete televizijske oddaje, grozljiv
ke in sploh surovi prizori z malega 
ekrana nam lahko, če smo bolj 
občutljivi, odnesejo spanec. 

Večkrat pravimo tudi, da smo zve
čer tako utrujeni, da niti zaspati ne 
moremo. To se dogaja, zdravilo pa je 
— kdo bi si mislil — kratka nenapor-
na telovadba z dihalnimi vajami ob 
odprtem oknu. 

Nespečnost pa ima lahko tudi 
drugačne globlje vzroke: lahko smo 
povsem nezadovoljni s sabo, s svo-

iim življenjem, lahko smo jezni, uža-
jeni, žalostni, strah nas je pred pri

hodnostjo. Znano zdravilo zoper 
take tegobe so pogovori s prijatelji, 
ki j im lahko zaupamo svoje težave. 
V hujših primerih pa seveda pomaga 
le zdravnik, ki bo morda predpisal 
tudi zdravila. 

Če zvečer takoj ne moremo zaspa
ti, še ni potrebno takoj vzeti uspa
valno tableto. Zjutraj bo glava 
težka, zaspani bomo, zvečer pa spet 
ne bo spanca. Samega sebe je treba 
prepričati, da lahko zaspimo tudi 
brez tabletke. Bolj zdrava uspavala 
so pomirjevalni čaji, toplo mleko, 
med, mirna lahka glasba ali stran ali 
dve kake dolgočasne knjige. 

Utrjevanje 
Kadar imamo delo takšne vrste, 

da večino časa prebijemo v zaprtih 
prostorih, se neredko dogaja, da nam 
že daljše bivanje na svežem zraku, 
veter ali ploha načneta zdravje. Pra
vimo, da nismo utrjeni, da nam 
škodi že vsak prepih, hladna pijača 
ali večerni hlad, ki nas ujame brez 
toplega oblačila. 

Čez poletje si navadno naberemo 
nekaj utrjenosti, tako da tja do zime 
telo zdrži tudi večje temperaturne 
razlike, manjše ali večje ohladitve in 
podobno. Kaj nas torej utrjuje? 
Svež zrak je najcenejše utrjevanje. 
Dojenček, ki vsak dan spi pri odpr
tem oknu ali ga vozimo na sprehod 
v zelenje, se zlepa ne bo prehladil. 
Če pa ga bomo skrivali iz strahu 
pred svežim zrakom med štirimi ste
nami, bo staknil nahod tisti hip, ko 
bomo recimo z njim šli v trgovino. 
Podobno je z odraslimi. N i boljšega 
zdravila zoper prehlad, kot je giba
nje na svežem zraku. Če pa le ni
mamo časa na pretek, si pomagamo 
z masažo — s suhim krtačenjem te
lesa ali drgnjenjem s frotirko. Tudi 
izmenične hladne in tople kopeli, 
nekakšno knajpanje, je imenitno 
sredstvo za utrjevanje, kar je že 
stara in zelo znana stvar. Dobra cir
kulacija krvi oskrbuje telo z zadost
no količino kisika in to nas varuje 
pred nadležnimi prehladi in še pred 
čem drugim. 

Tudi spanje je odlično sredstvo za 
utrjevanje. Utrujenost ne načenja le 
živcev, ampak povzroča, tudi krčevi-
tost mišic, poglablja gube itd. Zato 
naj bo spanja vedno dovolj, in to pri 
odprtem oknu, če ne stanujemo rav
no ob magistralni cesti. 

Tudi prehrana ima svojp vlogo pri 
utrjevanju. Preko vsega leta bi mo
rali misliti na uravnovešeno prehra
njevanje: v jeseni, ko je največ sadja 
in zelenjave, dobi telo vitaminov in 
rudninskih snovi dovolj, v zimskih 
mesecih pa nekoliko manj. Na žalost 
se vitaminov ne moremo najesti na 
zalogo, zato naj bo prehrana pravil
no sestavljena preko celega leta. Ob 
prehodu zime v pomlad, ko razsajajo 
gripe, je dosti prepozno misliti na 
utrjevanje. 

DRUŽINSKI POMENKI 

Breda V . iz Kran ja — Iz 
črtastega indijskega blaga bi 
rada imela obleko za vsak dan. 
Prosim, svetujte mi model. 
Stara sem < 27 let, visoka 
170 cm, tehtam pa 65 kg. 

Marta — Obleka je spredaj 
in zadaj po sredini rezana za
radi širine blaga. Krojena je 
ravno, od bočne višine pa rah
lo navzven. V stranskih šivih 
sta žepa, izrez ob vratu je 
okrogel in spredaj po šivu 
odprt. Na ramenih je ozko se-
delce, rokava pa so kratka z 
zavihki. Dolžina je čez kolena. 

S ŠOLSKIH KLOPI 

Pogumno v novo 
šolsko leto! 

Dragi šolarji 
Vsega lepega je enkrat konec, pravijo. Tudi počitnic. Kar prehitro 

so minile, kajne? Spet ste oprtali težke šolske torbe in se odpravili iskat 
novo znanje. Ni pa vse tako črno, kot je videti prvi hip. Srečali se boste 
s svojimi prijatelji, sošolci, izmenjali vtis in doživetja iz brezskrbnih 
dni, potem pa se resno lotili učenja. 

V uredništvu smo tudi prepričani, da se boste marljivo lotili 
pisanja za našo in vašo rubriko »S šolskih klopi«. Pišite o čemerkoli in 
nam takoj pošljite. 

Letos nameravamo rubriko nekoliko popestriti. Tako bomo vsak 
mesec obiskali in vam predstavili po en šolski krožek na Gorenjskem. 
Vsak mesec bomo izbrali tudi najboljši prispevek in ga nagradili. 

Že danes pa razpisujemo tudi »temo meseca«, kot smo jo imeno
vali. Za začetek naj bi bil njen naslov enostaven: Moje počitnice. 
Napišite, kako ste preživeli počitnice in nam spise pošljite najkasneje 
do 23. septembra na naslov: ČP Glas Kranj, 64000 Kranj, Moše Pija-
deja 1 - S šolskih klopi. Novinarji našega uredništva bodo izbrali 
najboljši prispevek, katerega avtor bo prejel lepo nagrado. 

Na vsebino rubrike pa boste seveda najbolj vplivali sami z vašimi 
prispevki. Ti pa so lahko: domišljijski spis, zapis nekega dogodka, 
pesem, šala, fotografija, risba in še marsikaj. 

Tako, dovolj bo. Želimo, da bi bilo naše sodelovanje čim tesnejše. 
Pa pridno se učite! 

Urednica 

Kruh, ljubezen, dobrota 

Majski sonet 
Sonce je zašlo v zarji za gorami. 
Tema se spušča na polja, na mesta. 
Spet se prebuja naša Rimska cesta 
in spet zvezde zažarijo nad nami. 

Premišljujem ... Maj je, kot vsako leto. 
Pa vendar še nikdar nisem opazila, 
kako se pred njim zima je skrila. 
Letos pa — kot da bi bilo zakleto: 

rože cveto kot druga leta v maju, 
ptice pojo kot drugikrat v tem raju, 
pa vendar se vse drugače zdi meni. 

Prej neviden napis v zarji rumeni, 
ki razumljiv je samo nam, mladini, 
zdaj vedno lahko preberem v sinjini. 

Nuša Povšnar, 8. c r. osn. šole 
Davorina Jenka, Cerklje 

Kruh, na tone kruha vsak dan 
v smeteh. Otroci ga zaničljivo 
brcajo, starejšim je vseeno, kaj 
se z njim dogaja. 

Na drugi strani zemeljske oble 
tavajo po mestu otroci in iščejo 
delo, garajo, kradejo, jočejo. Vse 
zaradi ščepca riža. Zvečer se 
vračajo onemogli in utrujeni, 
prašni in umazani, v svoja 
zatohla bivališča, v tiste plesni-
ve luknje, ki so v sramoto 
človeštvu, v posmeh astronav
tom na Mesecu in vedno straš-
nejšemu vojaškemu orožju. Dan 
za dnem, večer za večerom, jutro 
za jutrom. 

New York. Vsako minuto nov 
zločin. Vsakih nekaj minut umre 
mladenič, katerega življenje se 
še tako rekoč začelo ni. Vzrok 
smrti: prevelika količina zauži
tih mamil. T i ljudje nimajo niko
gar, pokopali jih bodo na poko
pališču beračev, zločincev, reve-
žev. Edini spomin nanje bodo 
slike v policijskih kartotekah. A 
le nekaj kilometrov od tod, v pre
krasnih zelenih gajih, kjer vedno 
pojo ptice, stoje ogromni mar-

I s k a l s e m š k o l j k e 

Tudi letos smo bili učenci četrtih 
razredov gorjanske šole na morju. 
Solo v naravi imamo vsako leto v 
Ankaranu. 

Bilo je lepo, vroče popoldne. Ko
pali smo se na plaži pod taborom. 
Odločil sem se, da grem iskat školj
ke. Prijatelj mi je posodil masko. 
Potopil sem se v globino kaka dva 
metra. Zagledal sem velikega raka, 
ki se je skrival med algami. Najprej 
sem se ga ustrašil, nato pa sem 
splaval še bliže. Ko me je tudi rak 
opazil, je smuknil za skalo in se ni 
več prikazal. Odplaval sem naprej. 
Pred seboj sem zagledal leščurja. B i l 
je zelo lep. Medtem sem splaval na 
površje, ker sem moral zajeti zrak. 
K o sem se spet potopil, sem videl 
veliko pokrovačo, ki se je pravkar 
zapirala. Potem pa še ostrigo, bodi
častega voleka in lepotko. Morje 
skriva veliko zanimivosti, še posebno 
je privlačno za nas, ki smo doma na 
Gorenjskem. 

Se veliko lepega in zanimivega 
sem doživel v šoli v naravi. 

Igor Brečko, 4. b r. osn. šole 
bratov Zvan, Gorje 

mornati spomeniki, zasuti s cvet
jem. 

Vse te slike; žalostne, temne; 
pa bleščeče, okrašene z zlatom 
in diamanti, se imenujejo svet, 
civilizacija. Zajedajo se v nas, ne 
dajo nam miru, oblegajo nas po
noči in podnevi. A mi zatiskamo 
oči pred njimi, krčevito se jih 
otresamo, bežimo stran. To se ne 
more več dolgo nadaljevati, kajti 
č loveštvo bo izumrlo, delo naših 
dedov propadlo, če ne bomo 
hitro in učinkovito ukrepali. 

Kruh, ljubezen, dobrota. V teh 
besedah se skriva rešitev v vseh 
težav človeštva. 2e če bi ena od 
teh besedic zmagala in zavladala 
svetu, bi bilo osrečenih stotine 
milijonov ljudi. Mora zmagati! 
Zmagati morajo vse tri! 

Marko Petrič, 8. a r. osn. šole 
Staneta Žagarja, Kranj 

Koledar * 
1. septembra 
185» se je rodil hrvatski pisatelj Vjen-

ceslav Novak 
1906 je bil rojen slovenski literarni 

zgodovinar Fran Petre 

4. septembra 
1852 se je rodil slovenski pisatelj 

Janko Kersnik 
19S1 je umrl ameriški književnik 

slovenskega rodu Louis Adamič 

5. septembra 
1767 ie bil rojen nemški pisatelj 

August Wilhelm Schlegel 

7. septembra 
1813 se je rodil pesnik in zbiralec slo

venskih narodnih pesmi Emil 
Korvtko 

8. septembra 
1474 se je rodil italijanski pesnik Lo-

dovico Ariosto 
1908 je umrl srbski pisatelj Stjepan 

Miletić 

»Danes bomo pisali prosti spis z 
naslovom Če bi bil direktor,« je 
rekla učiteljica v drugem raz
redu svojim učencem. Vsi so se 
takoj lotili dela, le Andrej ni 
prijel nalivnega peresa. »Zakaj 
pa ne pišeš, je pretežko?« ga je 
vprašala učiteljica. »Ne,« je od
govoril Andrej, »čakam na taj
nico!« 



Črtomir Zoreč: 
POMENKI O NEKATERIH KRAJIH 
RADOVLJIŠKE OBČINE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 • 19 • 20 

21 22 • 23 24 • 
26 27 28 29 • 3 0 

31 32 33 

34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 

44 • 46 47 • 49 

50 • r 53 • 
55 56 57 58 

59 60 

VODORAVNO: NAGRADNA KRIŽANKA 
1. glina najboljše vrate, ki se uporablja za izdelavo porcelana, 7. risane zgodbe z besedili, 
13. kdor se poklicno ukvarja z apretiranjem, 15. udelovanje, 17. kratica za Narodna 
obramba, 18. mali otok v Južnokitajskem morju jugovzhodno od Južnega Vietnama, 
20. obmejni industrijski kraj pri Novi Gorici, 21. prestol, 23. viseća vrv, 25. kraj v Italiji 
med Teramom in Pescaro, 28. govorniški oder; zvišen prostor za gledalce, 28. Nušičeva 
komedija, 30. sala v pogovornem jeziku, 31. gospodar, uslužbenec, ki skrbi za potrošne 
predmete in inventar, 32. zidak, izdelek opekarne, 34. zelo močan veter, 36. planinski kraj 
v osrednjem delu Švice , prva črka W, 39. število z dvema ničlama, 40. Ljudevit Gaj, 
42. v starogrški mitologiji velika, široka svetovna reka, ki obliva Zemljo, 44. zrna, dobljena 
iz semen kavovca in pijača iz teh zrn, 46. človek od rojstva do začetka spolnega zorenja, 
48. mesto v notranji Dalmaciji na robu Kninskega polja, 50. v starogrški mitologiji sedež 
Zevsa in drugih bogov, 52. ličinka trakulje, tudi majhna ikra, 54. znak za kemično prvino 
lutecij, 55. spomenik, nagrobnik umrlemu v tujini ali neznano kje, postavljen v domovini, 
57. prebivalec vzhodnobolgarskega mesta Dralfa, 59. kubanski politik in državnik, Fidel, 
60. prebivalka Arabije. 

NAVPIČNO: 

1. nemški filozof, utemeljitelj kriticizma, Immanuel, 2. prinos ustreljene divjadi k lovcu, 
3. oranje, 4. samorasla, necepljena jablana ali njen sad, 5. del psevdonima prve jugoslo
vanske filmske igralke Ide Kravanje, Rina, 6. starorimski bog morja, 7. pristaniško 
mesto v Egiptu na južnem koncu Sueškega prekopa, 8. kratica za Telovadno društvo, 9. Ro
ni ulov brat-dvojček, Remua, 10. mestece v Zahodni Romuniji ob reki Muren, 11. tempelj 
deviške boginje Atene na atenski Akropoli, 12. majhen iver, trščica, 14. prislov prav, 
16. ljubkovalno žensko ime, Ana, 19. angleški izraz za skupinsko delo, prva črka je T, 
22. orehov les, 24. Anton Dermota, 27. grad pri Ptuju, 29. jutranja padavina, 33. vrsta 
nalivnega peresa, 34. nadomestitev nenadoma obolelega igralca, 35. pripadnik nekdanjih 
rodov v Italiji, 37. skladni, ubrani glasovi, zvoki, sozvočje, 38. orodje za sekanje, 41. kratica 
za Glavni odbor, 43. močan človek, 45. drugo ime češkega vzgojitelja in filozofa Jana 
Komenskega, 47. krajše ime Tifona, velikana iz grškega mitološkega podzemlja, 49. redov
nica, 61. kratica za pošto, telegraf in telefon, 53. nekdanji ruski vladar, 66. sto kvadratnih 
metrov, 68. France Bevk. 

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE Z DNE 26. AVGUSTA: 1. strast, 7. enačaj, 13. Kvarner, 
14. neresec, 16. Rim. 17. anapeat, 19. ksi, 20. Alan, 22. Otrin, 23. deit, 24. Parun, 26. A eda, 27. 
otka, 28. Adam, 30. Žagar, 32. at, 33 OK, 35. Ivana, 37. Asen, 39. Dors, 41. ravs, 43. amini, 46. 
snet, 47. Akkem, 49. Ikar, 50. E-TT, 51. osredek, 53. ora, 54. kronika, 56. enkalon, 58. 
aromat, 59. Jamnik. 
PREJELI SMO 103 REŠITVE. IZŽREBANI SO BILI: 1. nagrado (70 din) dobi FRANC 
MAGDIC, 64000 Kranj, Sorlijeva 3; 2. nagrado (60 din) DUŠAN STARE, 61240 Kamnik, 
Usnjarska c. 12; 3. nagrado (50 din) EVA HLEBEC, 64000 Kranj, Ljubljanska banka Kranj. 
Nagrade bomo poslali po pošti. 

Rešitve pošljite do torka, 6. septembra, na naslov: Glas Kranj, Moše 
Pijadeja 1, z oznako Nagradna križanka. Nagrade: 1. 70 din, 2. 60 din, 
3. 50 din 

OD VSEPOVSOD OD VSEPOVSOD 

Najpogumnejši Jugoslovan 
V letošnji mednarodni akciji »Plus ultra«, kjer proglasijo vsako 

leto tudi najpogumnejšega Jugoslovana, starega od sedem do petnajst 
let, je ta naslov dobil 15-letni Milan Antosijević. Doma je v Malih 
Rudarih v bližini Kosovske Mitrovice in je dijak prvega letnika eko
nomske srednje šole. 

4. januarja letos se je Milan kot po navadi vračal domov iz šole 
okrog 18. ure, malo pred prihodom brzega potniškega vlaka iz Kra
ljeva. Prvi trenutek niti ni opazil, da na progi leži velika skala. Potem 
pa je pograbil baterijo in stekel proti progi in z baterijo dajal znake 
strojevodji brzovlaka, ki se je hitro bližal. Strojevodja je Milana opazil 
in ustavil. 

Tako je pogumni fant rešil življenje 120 ljudem, potnikom vlaka, 
za kar je prejel priznanje v jugoslovanskem delu akcije »Plus ultra«. 
Skupaj z drugimi izbranci iz 15 evropskih držav bo za nagrado mesec 
dni potoval po Italiji, Španiji, Mehiki in ZDA. 

Največ političnih zapornikov v Urugvaju 
Predstavnik Velike Britanije v podkomisiji Združenih narodov 

za preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin je povedal, da ima 
Urugvaj največ političnih zapornikov na svetu. Po njegovih ocenah 
pride v tej deželi en politični kaznjenec na vsakih šeststo prebivalcev. 

Španci proti nudistom 
Španski policaji so v minulih dneh na zahtevo domačinov v okolici Ibise 

na Balearskih otokih prijeli okoli 50 turistov-nudistov in jih pregnali z lepih 
plaž tega znanega letovišča. 

Blaznež ubil šest ljudi 
20-letni Emil Benoist je prejšnji petek ustrelil šest ljudi, ki so se 

sprehajali po kolesarski stezi ob železniški progi v Haketstownu 
v New Jerseyju (ZDA). Ko so ga policaji obkolili, se je Benoist, sicer 
transportni delavec, ustrelil. 

Pahomova in Gorškov trenerja 
Še lani sta Ljudmila Pahomova in Aleksander Gorškov uspešno zasto

pala Sovjetsko zvezo v umetnostnem drsanju. Letos pa sta se pojavila v vlo
gah trenerjev. Gorškov vadi mladinsko reprezentanco SZ, Pahomova pa 
poleg študija poučuje še mladi plesni par Karamišonova-Sinicin. 

Lopovi med policaji 
V nekem mestecu na severovzhodu brazilske države Alagoas so 

aretirali vse policaje, ker so sprejemali podkupnino od lastnikov 
kockarnic. i 

Dr. Barnard še presaja srca 
Kirurgi bolnice Groote Shuur v Capetownu so pod vodstvom Christiana 

Barnarda izvedli že 28. operacijo presaditve srca v tej bolnici. Tudi tokrat 
fe Barnard vsadil srce dajalca tako, da je v prsnem košu pustil tudi bolno 
srce. Dr. Barnard je prvič presadil srce v isti bolnici 1969. leta. 

I Od izliva do izvira Gangesa 
Edmund Hillary, ki je prvi zavzel Mount Everest, se je tokrat 

podal na osvajanje reke Ganges. S posadko v treh motornih čolnih 
namerava od izliva v Bengalski zaliv prispeti do izvira indijske svete 
reke. Za nameček pa obljublja še osvojiti gorski vrh Narain Parbat, 
visok več kot 5000 m,pod katerim izvira Ganges. 

ŠAHOVSKI KROŽEK 

Še o opoziciji kraljev 
Bistvo oddaljene opozicije je v tem, da 

omogoči prehod v bližnjo, z bližnjo opozi
cijo pa izsilimo odstop nasprotnikovega 
kralja od mesta, ki nas zanima. Sicer pa 
lahko govorimo o VERTIKALNI, HORI
ZONTALNI IN DIAGONALNI OPOZICIJI 
(gl. diagrama 56 in 57). Diagonalna opo
zicija lahko preide v vertikalno ali hori
zontalno in obratno. 

• J 

Diagram 56 

A prikazuje horizontalno in B diagonalno 
opozicijo. 

Poznavanje moči opozicije lahko korist
no izrabimo v kmečki končnici (gl. dia
gram 57). 

Diagram 57 

A Remi 
B Beli dobi 

Na diagramu 57 je v obeh primerih črni 
kralj v vertikalni opoziciji belemu. Vendar 
pa beli lahko opozicijo prekine tako, da 
igra s kmetom. Ali mu bo to omogočilo 
zmago? Poglejmo. 

Najprej rešimo primer na diagramu 57 A. 
1. c4 + Kc5 
2. Kc3 Kc6t 
3. Kd4 Kd6! 
Opozicija. 
4. c5 + 
5. Kc4 
6. Kd5 
7. c8 + 
8. Kc5 

Kc6 
Kc7! i 
Kd7! 
Kc7 
Kc8! 

Edina pravilna poteza, kajti na ta način 
si črni ohrani možnost, da prestreže na
stop belega kralja na eni ali drugi strani 
kmeta. 

9. Kd6 Kd81 
10. c7+ Kc8 
11. Kc6 pat (gl. diagram 58 A). 
Rešitev situacije na diagramu 57 B je 

naslednja. 
1. f4 Ke7 
2. Kg6 Ke8 
Ali 2. ... K18, 3. ffi Kg8, 4. ftt Kffl, 6. f7 

Ke7, 6. Kg7) in kmet lahko nadaljuje f8D. 
3. f5 Kffl 
4. Kf8! 
Na 4. ffi bi bil le remi, zaradi Kg8I, 

5. f7 + K(8, 6. Kf8 pat. 
4. . . . Kg8 
5. Ke7 Kg7 
6. f8 + (gl. diagram 58 B) in nato f7 ter 

f8D, pretvorba v damo. , 

Diagram 58 

A Pat 
B Beli bo pretvoril kmeta v damo 

dr. Srdjan Bavdek 

IZBRALI SMO ZA VAS 

(34. zapis) 

Nadaljujem s pripovedjo o ljuben-
skih velmožeh. 

Anton Cvenkel (1880-1930) je 
bil v svojem času pomemben gorenj
ski gospodarstvenik. Vodil je radov
ljiški živinorejski odsek pri Kmetij
ski družbi in kot tak zgradil na Jelo
vici velike stanove, ki še sedaj stoje 
na Vodiški planini. S svojimi jasni
mi, vzornimi in praktičnimi članki je 
izobraženi mož sodeloval v Kmeto
valcu, Sadjarju in Čebelarju. S svo
jim publicističnim delom je bil 
Anton Cvenkel pravi učitelj napred
nih gorenjskih kmetov. Njegova 
modra beseda je bila razumljiva — 
predlogi za izboljšanje dela in na
prav pa vselej dobro utemeljeni. 
Zgovoren mož je bil rojen propaga
tor umnega sadjarstva. Na vseh 
koncih Gorenjske je predaval, na
vduševal omahljivce, bodril začetni
ke. Najbrž ni naključje, da je Go
renjska še danes en sam sadovnjak 
— vsaj v ugodnih legah — saj so tu 
delovali taki zaslužni učitelji sadjar
stva kot so bili Franc Pire v Pod-
brezjah, Martin Humek v Bohinju 
in Anton Cvenkel v Ljubnem. 

Inž. Ciril Jekovec (roj. 1881), 
tretji med velmožmi — Ljubenčani, 
je morda najzanimivejša osebnost — 
a najmanj znana. Celo tega ne vemo 
(tudi domačini ne, niti uredništvo 
Krajevnega leksikona Slovenije), če 
mož še živi ali je že umrl, kdaj, kje? 

Pa vendar je bil inženir Cir i l Je
kovec v svojem času pomemben 
publicist in narodni delavec med ro
jaki v Južni Ameriki. Izdajal je 
nekaj let celo list »Gospodarstvo«, 
takrat — ob prelomu stoletja — 
edini slovenski časopis v Južni Ame
riki. 

Kot gradbeni in geodetski inženir 
je bil zaposlen v vojaškem geograf
skem institutu v Buenos Airesu. 
Kaže, da je bil inž. Jekovec veljaven 
mož, saj je bil v času ustanovitve 
stare Jugoslavije celo prvi sekretar 
našega generalnega konzulata v 
Buenos Airesu. Svoje zaslužno na
rodno udejstvovanje je tedaj lahko 
razširil tudi med naše izseljence v 
Urugvaju, Paragvaju in v Braziliji. 
V teh deželah je bil inž. Jekovec 
znan že iz let prve svetovne vojne 
(1914-1918), ko je vodil akcije za 
podporo boju k osvoboditvi jugoslo
vanskih narodov izpod avstroogrske 
monarhije. 

In če še to povem, da je inž. Cir i l 
Jekovec v času svojih študijskih let 
v Pragi pisal leposlovno prozo v ne
katere naše revije in da je bil njegov 
oče eden od prvih ljubenskih uči
teljev — tedaj sem povedal o njem 
skoraj vse; žal, da tako malo. 

ČASNIKAR I N G L A S B E N I K 
ogodi se mi večkrat, da mi šele 
med pisanjem pride na misel 

'to in ono, kar preje, prvotno 
nisem imel v načrtu. 

Tako moram mimo treh zaslužnih 
Ljubenčanov, ki sem jih omenil, vsaj 
še besedo, dve povedati o učitelju, 
publicistu in prevajalcu Ivanu Ka-
kerju (roj. 1875, tudi zanj leto 
smrti ni znano!). Zgodaj je zapustil 
domovino (pa tudi trd učiteljski 
kruh) in se izselil v Združene države 

Majolike in Iatvice iz odlične kerami
ke, poslikane s prelepimi slovenskimi 
narodnimi ornamenti, imajo napro
daj v Murk i nem ELGU v Lescah. 

Cena: od 44,70 do 261,15 din Za jesen so pri ALMIRI te spletli 
nekaj modelov. Tale ženski komplet 
krila in puloverja, imenovan TIKI, se 
dobi v drap, opečnem, sivem, mišje 
sivem in rjavem melanžu. Material je 
pol volna, pol sintetika. V njihovi 
industrijski prodajalni v Radovljici se 
dobe. 

Cena: 571 din 

Namizne prte, lepo vezene, lahko te 
dni nekoliko cenje kupite v GLOBU
SU na Kokrinem oddelku dekorative 
v kleti. 

Skladatelj Ivan 
Pogačnik (1855-
1934) 

Gospodarstvenik 
Anton Cvenkel 
(1880- 1930) 

Amerike. S članki je sodeloval v 
tamkajšnjem naprednem, socialno-
demokratskem tisku, zlasti pri »Pro-
letarcu«. Dlje časa je bil tudi ured
nik teh delavskih listov. 

Pomembno Kakerjevo delo je prvi 
slovenski prevod »Džungle« Uptona 
Sinclair ja. 

In še poslednjega moža, o katerem 
skoraj moram kaj napisati, vpletam 
v družbo zaslužnih kulturnih delav
cev — Ljubenčanov: to je skladatelj 
Ivan Pogačnik (1855-1934). Je 
bil sicer rojak s Posavca — ta zase
lek še zdaj sodi k Ljubnemu — a nič 
ne de, saj je kraj skoraj na ljuben-
skem pragu! 

Pogačnik je pomemben v cerkveni 
glasili, bil je njen pravi reformator. 
Skušal je cerkveno petje pri obredju 
dvigniti na višjo, umetniško raven. 
Prav v tem je njegov trajen pomen. 
Bi l pa je Pogačnik tudi profesor 
petja na srednjih šolah, pevovodja 
in skladatelj nekaterih svetnih 
pesmi. — Leta 1915, sredi okrutne 
prve svetovne vojne, je Pogačnik 
zložil glasbo za prelepo »Slovensko 
mašo za triglasni ženski zbor z orgla-
mi«. Skladbo so tedaj tudi strokov
njaki visoko ocenili. 

Stara ljubenska šola po prvi, a tik 
pred drugo adaptacijo (razširitvijo); 
stavba pa je stara že čez 100 let! 

mm 

Cena: 74,60 do 118 din 

i 
Prijetne otroške predpasnike odro
ma poloblekce smo videli pri ZARJI-
NEM K E K C U na Jesenicah. TUe s 
čipko spodaj so za velikosti dveh in 
treh let. 

Cena: 88 din 

Zdajle je čas , ko so sadovnjaki polni 
in sadni sok nam bo čez zimo še 
kako prav prišel. Najbolj enostaven 
način priprave sokov je s sokovni
kom. V Murkinem ELGU v Lescah 
smo jih videli. 



10. stran — Glas RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI SPORED Petek, 2. septembra 1977 

RADIO 

SOBOTA 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.00 »Odgovoren sem 

samo svoji partiji« 
8.45 Iz naših studiev 
9.05 Pionirski tednik 
9.35 Mladina poje 

10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem 

11.03 Sedem dni na radiu 
12.10 Godala v ritmu 
12.30 Kmetijski nasveti: 

Tudi jesenska pasa 
je pomembna 

12.40 Veseli domači napevi 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Iz dela Glasbene 

mladine Slovenije 
14.25 S pesmijo in besedo 

po Jugoslaviji 
15.45 S knjižnega trga 
16.00 Vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Gremo v kino 
18.45 Zabaval vas bo 

orkester Raphaele 
19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Mojmir Sepe 
20.00 Sobotna glasbena 

panorama 
21.30 Oddaja za nase 

izseljence 
23.05 S Pesmijo in plesom 

v novi teden 
0.30 Zvoki iz naših krajev 
1.03 Kaleidoskop 

zabavnih melodij 
2.03 Plesni ritmi 

na koncertnem odru 
3.03 Glasbena skrinja 
4.03 S popevkami 

v novi dan 
Drugi program 
8.00 Sobota na valu 202 

13.00 Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 

13.33 Danes vam izbira 
14.00 Odrasli tako -

kako pa mi 
14.20 Z vami in za vas 
16.00 Nas podlistek -

J. G. Ballard: 
Vulkanov ples 

16.15 Z majhnimi 
zabavnimi ansambli 

16.40 Glasbeni casino 
17.40 Popevke 

jugoslovanskih 
avtorjev 

18.00 Vročih sto kilovatov 
18.40 Z ansamblom 

Latinos 
18.50 Svet in mi 
Tretji program 
19.05 Zborovska glasba 

v prostoru in času 
19.30 Glasovi časa 
19.45 Znani skladatelji — 

sloviti izvajalci 
20.35 Stereofonski 

opemi koncert 
22.30 Sobotni 

nočni koncert • 
23.55 Iz slovenske poezije 

TELEVIZIJA 

T V Ljubljana 
8.00 Profesor Baltazar -

risanka 
8.10 Modri plašček -

otroška serija 
8.40 Čudeži živalskega 

sveta — serija 
9.05 Moj dom -

dokumentarna 
oddaja 

9.45 D. Guardamagna: 
Krištof kolumb — 
nadaljevanka 

15.40 Atletska tekmovanja 
za svetovni pokal 
— posnetek iz 
Dusseldorfa 

16.40 Poročila 
16.45 Nogomet „ 

Velež: Olimpija — 
prenos (Sa) 

18.35 Odrske luči -
zabavno glasbena 
oddaja 

19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
19.50 Tedenski 

zunanjepolitični 
komentar 

20.00 Operacija Šakal -
ameriški film 

22.15 Moda za vas 
22.25 T V dnevnik 
22.45 625 

Oddajniki II. TV mreže 
19.15 Športna sobota 
19.30 DUsseldorf: atletska 

tekmovanja za 
svetovni pokal — 
prenos 

21.00 24 ur 
21.10 Ohridsko poletje 77 
21.50 Poslednja velika 

pošast — dok. oddaja 

T V Zagreb 
15.30 Poročila 
15.35 T V koledar 
15.45 Otroška predstava 
16.45 Nogomet Velež : 

Olimpija — prenos 
iz Mostarja 

18.45 Zabavno glasbena 
oddaja 

19.30 T V dnevnik 
20.00 Humoristična oddaja 
20.40 Poslednji Ferchauz 

— celovečerni film 
22.30 T V dnevnik 
22.45 Glasbeni dnevi v 

Budvi — 
posnetek festivala 

NEDELJA 

T V Ljubljana 
9.10 Poročila 
9.15 Za nedeljsko 

dobro jutro: 
Oblaki so rudeči 
(Kvartet DO) 

9.42 625 
10.02 S. Karanovič: 

NEDELJA 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.07 Radijska igra 

za otroke: Vzorček 
8.44 Skladbe za mladino 
9.05 Se pomnite, tovariši 

10.05 Nedeljska panorama 
lahke glasbe 

11.15 Naši poslušalci 
čestitajo in 
pozdravljajo 

13.20 Nedeljska reportaža 
13.45 Obisk pri orkestru 

in zboru 
Bert Kaempfert 

14.05 Nedeljsko popoldne 
16.00 Zabavna radijska 

igra — VV.Gerteis: 
Inšpektor Jones 
pripoveduje 

19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Glasbene razglednice 
20.00 V nedeljo zvečer 
22.00 Skupni program J R T 

— studio Novi Sad 
23.05 Literarni nokturno 

— K. Kusenberg: 
Takšna knjiga 

23.15 Plesna glasba za vas 
0.05 V plesnem ritmu 
0.30 Pop, ročk, beat 
1.03 Če še ne spite 
2.03 S pevci jazza: 

Dakota Staton 
2.30 Zvoki godal 
3.03 Plošča za ploščo 
3.30 Romantični valčki 
4.03 Lahke note 

velikih orkestrov 

Drugi program 
8.00 Nedelja na valu 202 

13.00 Cocktail melodij 
13.35 Iz roda v rod 
13.45 Zvoki iz studia 14 
14.00 Pet minut humorja 
14.05 Glasba ne pozna 

meja 
15.00 Mladina sebi in vam 
15.35 Instrumenti v ritmu 
15.45 Naši kraji in ljudje 
16.00 Iz filmov in 

glasbenih revij 
16.33 Melodije po pošti 
18.40 V ritmu Latinske 

Amerike 

Tretji program 
19.05 Večerni glasbeni 

studio 
20.35 Nastopa hornist 

Jože b alout 
21.00 Naši znanstveniki 

pred mikrofonom: 
dr. Svetozar Ilešič 

21.15 N . R. Korsakov: 
odlomki iz opere 
Carska nevesta 

23.00 Vaši priljubljeni 
skladatelji 

23.55 Iz slovenske poezije 

PONEDELJEK 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 

Na vrat, na nos — 
nadaljevanka 

10.58 V iskanju življenja 
— serija 

11.30 Kmetijska oddaja 
(Zg) 

12.15 Poročila 
14.15 Atletska tekmovanja 

za svetovni pokal — 
posnetek iz 
Dusseldorfa in 
prenos 

17.20 Okrogli svet 
17.36 Moda za vas 
17.45 Poročila 
17.50 Kralj potepuhov — 

ameriški film 
19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
20.00 S. Stojanovič: 

Več kot igra — 
nadaljevanka 

20.55 Skrivnosti Jadrana: 
Ladjevje kralja 
Krešimira 

21.25 T V dnevnik 
21.40 GloriaGaynor -

zabavno glasbena 
oddaja 

22.10 Svetovno prvenstvo 
v tekmovanju 
s kajakom in 
kanujem — 
reportaža 
iz Sofije (N. Sad) 

22.25 Športni pregled (Zg) 

Oddajniki II. TV mreže 
17.30 Vaterpolo 

Mladost — 
Industrogradnja : 
K O P K - nrenos 

18.20 G. Verdi: Trubadur 
— 2. del opere 

19.30 T V dnevnik 
20.00 Celovečerni film 
21.20 24 ur 
21.35 Zabavno glasbena 

oddaja 

TV Zagreb 
9.50 Poročila 

10.00 Otroški spored 
11.00 Narodna glasba 
11.30 Kmetijska oddaja 
14.40 Gledalci in T V 
15.15 Atletska tekmovanja 

— prenos 
17.15 T V dnevnik 
17.30 Kratek film 
18.00 Vasiljica prekrasna 

— film 
19.30 T V dnevnik 
20.05 F. 2ižek: Ipavci 
21.20 Ljudje in ladje 
21.50 T V dnevnik 
22.10 Kajak in kanu 
22.25 Športni pregled 

PONEDELJEK 

T V Ljubljana 
17.15 Vrtec na obisku: 

Na tržnici 
17.28 Čudeži živalskega 

sveta — serija 
17.53 Obzornik 
18.08 Iz sveta oblikovanja 
18.30 Dogovorili smo se 
18.45 Mladi za mlade 

(N. Sad) 
19.15 Risanka 

8.08 
9.05 
9.20 

9.40 
10.15 

11.03 
12.10 

12.30 

12.40 

13.30 
14.05 
14.30 

15.30 

16.00 
17.00 
18.05 

18.25 
19.35 
19.45 

20.00 
20.10 
22.20 

23.05 

23.15 

Glasbena matineja 
Ringaraja 
Pesmica za mlade 
risarje 
Vedre melodije 
Kdaj, kam, kako 
in po čem 
Za vsakogar nekaj 
Veliki revijski 
orkestri 
Kmetijski nasveti: 
S kakšnimi 
čebelnimi družinami 
bomo šli v zimo 
Pihalne godbe na 
koncertnem odru 
Priporočajo vam 
Pojo amaterski zbori 
Naši poslušalci 
čestitajo in 
pozdravljajo 
Melodije in ritmi 
z majhnimi ansambli 
Vrtiljak 
Studio ob 17.00 
Iz tuje glasbene 
folklore 
Zvočni signali 
Lahko noč, otroci 
Minute z ansamblom 
Dobri znanci 
Kulturni globus 
Operni koncert 
Popevke 
z jugoslovanskih 
studiev 
Literarni nokturno 
- T. Peršak: 
Povesti o sebi 
Za ljubitelje jazza 

Drugi program 
8.00 Ponedeljek 

na valu 202 
13.00 Iz partitur velikih 

zabavnih orkestrov 
13.35 Ponedeljekov 

križemkraž 
13.55 Glasbena medigra 
14.00 Književnost 

jugoslovanskih 
narodov 

14.20 Z vami in za vas 
16.00 Kulturni mozaik 
16.05 Jazz na II. programu 
16.40 Za mladi svet 
17.40 Godala v ritmu 
18.00 Glasbeni cocktail 
18.40 Lahka glasba 

slovenskih avtorjev 

Tretji program 
19.05 Od baroka 

do moderne 
19.45 V utripu valčka 
20.35 Zoltan Kodaly: 

Duo za violino 
in violončelo 

21.00 Vidiki sodobne 
umetnosti 

21.15 Večeri pri slovenskih 
skladateljih 

23.00 Iz domačega 
opernega arhiva 

23.55 Iz slovenske poezije 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 

19.30 T V dnevnik 
20.00 T. Partljič: 

O tažvah s 
Kalmanovim 
truplom in o 
neprimerni ljubezni 
med Frančeićom 
in Gelo — T V drama 

20.55 Kulturne diagonale 
21.35 Mozaik kratkega 

filma: V aleji 
velikanov 

21.45 T V dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 T V dnevnik 
17.35 T V koledar 
17.45 Potovanje okrog 

sveta 
18.00 Reci mi, reci! 
18.15 Nove knjige 
18.45 Mladi za mlade 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Športna oddaja 
20.30 Izkušnje 
21.00 Poročila 
21.15 Peščena ura - film 

T V Zagreb 
do 20.00 isto kot na odd. 

II. T V mreže 
20.00 Z. dirnbach: 

Harmonika — 
T V drama 

21.25 Kultura in umetnost 
Slavonske Požege 

22.10 Dokumentarni film 
22.25 T V dnevnik 

T V Ljubljana 
17.10 Pustolovščine 

morskega konjička 
— serija 

17.25 Pika Nogavička -
konec 

17.55 Obzornik 
18.10 Nenavaden poklic: 

Mirko Sparemblek 
18.40 Jugoslovanski 

trimski test 
19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Oči kritike 
20.45 Novele Grahama 

Greena — nanizanka 
21.40 G. B. Pergolesi. 

Služkinja — 
gospodarica, 
predstava Varšavske 
komorne opere 

22.30 T V dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže 
17.30 Vaterpolo Partizan 

: K P K — prenos 
18.30 Zagrebška kronika 
18.45 Glasbeni solisti 
19.30 T V dnevnik 
20.00 H . I osen: 

Hedda Gabler -
2. del drame 

20.50 24 ur 
21.10 Muppetshow 
21.40 Skrivnosti morja 
T V Zagreb 
17.15 T V dnevnik 
17.35 T V koledar 
17.45 Majhna čudesa 

velike prirode 
18.00 Beli delfin 

8.08 Glasbena matineja 
9.05 Radijska šola 

za srednjo stopnjo: 
Tri pesmi kakor ena 

9.30 Iz glasbenih šol: 
Domžale 

10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem 

11.03 Poletni promenad m 
koncert 

12.10 Danes smo izbrali 
12.30 Kmetijski nasveti: 

Pravočasna trgatev 
zagotavlja boljšo 
kakovost pridelka 

12.40 Podomače 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 V korak z mladimi 
15.30 Glasbeni mozaik 

z majhnimi ansambli 
16.00 Vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Poletni sprehod 

z našimi solisti 
19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Collegium 
Singidunum 

20.00 Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi 

20.30 Radijska igra -
L. Aškenazv: 
Mala strast 
in aprilski sneg 

21.27 Zvočne kaskade 
22.20 Skupni~program J R T 

- studio Skopje 
23.05 Literarni nokturno 

- E. Sabato: Tunel 
23.15 P opevke se vrst i j o 
0.05 Dixieland parada 
0.30 Popevke za vse 
1.03 Nočni operni koncert 
2.03 Kaleidoskop 

zabavnih melodij 
3.03 Majhni ansambli 
3.30 Paleta akordov 
4.03 Proti jutru 

Drugi program 
8.00 Torek na valu 202 

13.00 Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 

13.33 Danes vam izbira 
14.00 Radijska šola 

za višjo stopnjo: 
Prvi slovenski roman 
in druge reči okoli 
njega 

14.33 Z vami in za vas 
16.00 Pet minut humorja 
16.05 Modemi odmevi 
16.40 Kiosk s ploščami 
17.40 Z ansamblom 

JanezGregorc 
in Andrej Arnol 

17.50 Ljudje med seboj 
18.00 Lahka glasba 

na našem valu 
18.40 Popevke slovenskih 

avtorjev 

Tretji program 
19.05 Koncert tria 

Pro m uska rara 
19.30 Znanost in družba 
19.45 Iz jugoslovanske 

operne literature 
20.35 Motivi razpoloženj 

v zborovski glasbi 
21.00 Dvignjena zavesa 

18.15 

18.45 
19.30 
20.00 

20.50 
21.00 
23.00 

Ana Marfoze — 
dok. oddaja 
Glasbeni solisti 
T V dnevnik 
Ladja miru — 
dok. oddaja 
Akcije: Turizem 
Idealist — film 
T V dnevnik 

T V Ljubljana 
17.17 B. Žužek: O lisici -

deklici 
17.40 Glasba z obrobja 
18.00 Obzonik 
18.15 Na sedmi stezi 
18.47 Orkester -

glasbena oddaja 
19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Film tedna. 

Gustav Mahler — 
angleški film 

22.00 T V dnevnik 
22.15 Včeraj, danes, jutri: 

Odporništvo 
italijanskega 
ljudstva — 5. del 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 T V dnevnik 
17.35 T V koledar 
17.45 Pionirski T V studio 
18.00 Zgodbe o Afriki 
18.15 Znanost 
18.45 Narodni običaji 

na Braču 
19.30 T V dnevnik 

21.20 Koncertna srečanja 
22.55 Sezimo v našo 

diskoteko 
23.55 Iz slovenske poezije 

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

in zgodb 
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 nasveti: 

Semenska plantaža 
macesna v 
Markovcih 

pri Ptuju 
12.40 Pihalne godbe 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Ob izvirih ljudske 

glasbene umetnosti 
14.30 Naši poslušalci 

čestitajo in 

Pozdravljajo 
lasbeni intermezzo 

15.45 Spomini in pisma: 
Pisma Ivanu 
Trinku-Zamejskemu 

16.00 Loto vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Utrinki iz slovenske, 

jugoslovanske in 
svetovne zborovske 
glasbe 

18.30 Štiri ogrske rapsodije 
Franza Liszta 

19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Silvo Stingl 
20.00 Glasbeni večeri 

R T V Ljubljana 
22.20 S festivalov jazza 
23.05 Literarni nokturno 
23.15 Revija 

jugoslovanskih 
pevcev zabavne 
glasbe 

0.05 Iz domače 
simfonične literature 

0.30 Za pozne plesalce 
1.03 Zaprite oči 

in poslušajte 
2.03 Note v ritmu 
2.30 Glasbeni listi iz tuje 

in domače glasbene 
literature 

3.03 Kaleidoskop 
zabavnih melodij 

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 J R T 

14.00 Radijska šola 
za srednjo stopnjo: 
Tr i pesmi kakor en« 

20.00 Demis Rousos -
zabavno glasbena 
oddaja 

20.50 24 ur 
21.05 Narkomani — 

dok. oddaja 
21.35 Glasbena oddaja 

T V Zagreb 
do 20.00 isto kot na odd. 

II. T V mreže 
20.00 Izbor v sredo: 

Dan mornarice 
22.30 T V dnevnik 

8 ČETRTEK 

T V Ljubljana 
17.30 Profesor Baltazar -

risanka 
17.38 Obzornik 
17.55 Med ognjem in 

ledom — serija 
Skrivnosti morja 

18.45 Modri plašček -
otroška serija 

19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Prijatelji in sosedje 

— nanizanka 
20.35 Zato, ker imam rad 

naše morje 
21.17 Svet 1900-1939 -

konec 
22.05 T V dnevnik 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 T V dnevnik 
17.35 Tv koledar • 
17.45 Mali odred 

ta teden na TV 

Sobota 
Za film čistih zvrsti je zelo pomembna dramaturško 

dognana zgodba. Le na tej osnovi je mogoče graditi 
napet, razburljiv film. O P E R A C I J A ŠAKAL je delo-
thriller angleškega pisatelja Fredericka Forsytha in 
predstavlja pravo mojstrovino pri tovrstni literaturi. 
Zinnemannu je bilo treba ob solidnih igralcih le verno 
slediti predlogi in uspeh je bil vnaprej zagotovljen. 
Večinoma gledalci vedo, za kaj gre pri tem filmu. To je 
priprava in poskus atentata na De Gaula, ki ga je orga
nizirala teroristična organizacija OAS, izpeljal pa naj bi 
ga plačani morilec, še danes neidentificirani »Šakal«. 
Film prav lahko primerjamo z Zinnemannovo mojstro
vino Točno opoldne. V obeh gre za tekmovanje v času, 
kjer pride do izraza dinamika dovršene dramaturgije. 

Sreda 
Današnja oddaja N A S E D M I STEZI bo imela na

slednje prispevke: svetovna atletika po Dusseldorfu, 
težave letalskega kluba v Ljubljani, ritmična gimna
stika v Sloveniji, letenje z zmaji, v zaključku pa bo 
Metka Leskovšek predstavila Sportnika-invalida Mar
jana Peternela. 

Petek 
Dve oddaji z naslovom ŽIVLJENJE V VAŠIH 

R O K A H govorita o preprečevanju raka na dojki. Ogled 
priporočamo vsem ženskam — mladostnicam, mladim 
materam in ženam v zrelih letih, saj je s pravočasno 
preventivo mogoče doseči dobre uspehe in tudi more
bitni rak je ozdravljiv. 

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 M usica noster amor 
20.35 Poje sopranistka 

Regine Crespin 
21.30 Georg Friedrich 

Handel: Koncert 
za pozavno in godala 

21.40 Sodobni literarni 
portret 

22.00 Razgledi po sodobni 
glasbi 

23.15 Strani iz kvartet ne 
literature 

23.55 Iz slovenske poezije 

8 ČETRTEK 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Radijska šola 

za višjo stopnjo: 
Prvi slovenski roman 
in druge reči okoli 
njega 

9.35 V družbi malih 
slovenskih vokalnih 
ansamblov 

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: 

Zaščita in 
. prezimovanje 

okrasnih rastlin 
12.40 Od vasi do vasi 
13.30 Priporočajo vam 
14.05 Koncert za mlade 

Kislušalce 
ehurčki 

15.30 Melodije in ritmi 
z majhnimi ansambli 

16.00 Vrtiljak 
17.00 Studio ob 17.00 
18.05 Iz repertoarja 

mez zosopranistke 
Alenke Dernač-
Bunta 

19.35 Lahko noč, otroci 
19.45 Minute z ansamblom 

Bojan Adamič 
20.00 Četrtkov večer 

domačih pesmi 
in napevov 

21.00 Literarni večer — 
Lirika skozi čas 

21.40 Lepe melodije 
22.20 Dubrovka Tomšič-

Srebotnjakova 
igra Chopina 

23.05 Literarni nokturno 
- B. Jokič: 
Rumenko 

23.15 Paleta popevk 
in plesnih ritmov 

0.06 Lahka kri 

18.15 Sedanjost in 
prihodnost naše 
prirode 

18.45 Odgovor na vse 
19.30 T V dnevnik 
20.00 A. Huxley: 

Kontrapunkt 
življenja 

20.50 24 ur 
21.10 Od glave do pete 
22.25 Michigan -

dok. oddaja 

T V Zagreb 
do 19.30 isto kot na odd. 

II. T V mreže 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Paralele 
20.50 Kletka - balet 
21.15 Svet 1900 - 1939 
22.10 T V dnevnik 

TV Ljubljana 
17.12 Križem kražem 
17.28 Morda vas zanima: 

M ar jetka Falk 
18.00 Obzornik 
18.15 Jazz na ekranu: 

Kvartet Stan Getz 
18.45 Življenje v vaših 

rokah — serija 
Sodobna medicija 

19.05 Cesta in mi 
19.15 Risanka 
19.30 T V dnevnik 
19.50 Tedenski 

notranjepolitični 
komentar 

20.00 Proslava ob 
35-letnici 
jugoslovanske vojne 
mornarice — prenos 
iz Splita (Zg) 

21.10 D. Guardamagna: 
Krištof Kolumb — 
nadaljevanka 

22.25 Policijske zgodbe-
serijski film 

23.15 T V dnevnik , 

Oddajniki II. TV mreže 
17.15 T V dnevnik 
17.35 T V koledar 
17.45 Kapetan 

Mikula Mali 
18.15 Lepe pozdrave iz 

Amerike 
18.45 Dnevnik 10 
19.05 Kulturni pregled 
19.30 T V dnevnik 
20.00 Kulturna oddaja 
21.00 24 ur 
21.15 Dubrovniške 

poletne prireditve 

T V Zagreb 
9.50 Začetek zagrebškega 

velesejma 
od 17.15 do 19.30 isto kot 

na odd. II. T V mreže 
19.30 T V dnevnik 
20.00 proslava ob 

35-letnici 
jugoslovanske 
vojne mornarice 

21.10 Serpico — serijski 
film 

22.05 Portreti: 
Claude Debussv 

23.05 T V dnevnik 

0.30 Pop, ročk, beat 
1.03 Koncert po polnoči 
2.03 Kaleidoskop 

zabavnih melodij 
3.03 Jazz s plošč 
3.30 Nepozabne popevke 
4.03 Proti jutru 

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 S popevkami 

po Jugoslaviji 
17/40 S Plesnim orkestrom 

R T V Ljubljana 
18.00 Čustveni svet 

računalnika Ruperta 
18.40 Z velikimi zabavnimi 

orkestri 

Tretji program 
19.05 Kaj si za spored 

pesmi izbirajo 
jugoslovanski zbori 

19.30 Zunanjepolitični 
feljton 

19.45 Charles Gounod: 
odlomki iz opere 
Faust 

20.35 Vprašanja 
telesne kulture 

20.40 Osmi festival 
baročne glasbe 
v Mariboru 
1976. leta 

22.00 Glasbeni klub 
23.55 Iz slovenske poezije 

Prvi program 
4.30 Dobro jutro 
8.08 Glasbena matineja 
9.05 Radijska šola 

za nižjo stopnjo: 
Peter in volk 

9.30 Iz glasbene tradicije 
jugoslovanskih 
narodov in 
narodnosti 

10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem 

11.03 Po Talijinih poteh 
12.10 Z orkestri in solisti 
12.30 Kmetijski nasveti: 

Kdaj in kako 
gnojimo sadnemu 
dreviu 

12.40 

13.30 
13.50 
14.05 
14.20 

14.30 

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 

Pihalne godbe 
vam igrajo 
Priporočajo vam 
Človek in zdravje 
Glasbena pravljica 
Naši umetniki 
mladih poslušalcem 
Naši poslušalci 
čestitajo in 

K)zdravljajo 
apotki za turiste 

Glasbeni intermezzo 
Naš gost 
Vrtiljak 
Studio ob 17.00 
Mesta prijatelji 
Lahko noč, otroci 
Minute z ansamblom 
Borisa Kovačiča 
Stop pops 20 
Oddaja o morju 
in pomorščakih 
Besede in zvoki 
iz logov domačih 
Literarni nokturno 
Jazz pred polnočjo 
Ples do enih 
Iz slovenske 
komorno glasbene 
literature 
Nočni znanci 
Mojstri jazza — 
Glenn Miller 
Revija popevk 
Vokalna glasbena 
lirika 
Paleta akordov 
Majhni ansambli 

Drugi program 
8.00 Petek na valu 202 

13.00 Iz partitur velikih 
zabavnih orkestrov 

13.33 Zvoki dežel 
ob Mediteranu 

14.00 ̂ Radijska šola 
za nižjo stopnjo: 
Peter in volk 

14.25 Z vami in za vas 
16.00 Prometni leksikon 
16.05 Vodomet melodij 
16.40 Top albumov 
17.40 Odmevi z gora 
17.50 Prijetni zvoki 
18.00 Stereojazz 
18.40 Glasba za vsakogar 

Tretji program 
19.05 Radijska igra -

C. Malaparte: 
Koža »Črni veter« 

19.55 Glasbene miniature 
20.15 Z jugoslovanskih 

koncertnih odrov 
22.00 V nočnih urah 
22.30 Mednarodna 

radijska univerza 
22.40 Iz manj znane 

opeme literature 
23.55 Iz slovenske poezije 

TRŽNI PREGLED 
J E S E N I C E 

Solata 7^0 din, cvetača 14,40 din, korenček 8,80 din, 
česen 25,65 din, čebula 8,45 din, fižol 12 din, pesa 5 din, 
kumare 3,60 din, paradižnik 5 din, paprika 7 din, slive 
10,75 din, jabolka 9 din, hruške 13,40 din, grozdje 12 do 
15,65 din, limone 26,45 din, ajdova moka 18,30 do 
20,45 din, koruzna moka 5,78 din, kaša 18,03 din, surovo 
maslo 79 din, smetana 35,65 din, skuta 26,56 din, sladko 
zelje 3 din, jajčka 2 do 2,20 din, krompir 4,05 din 

K R A N J 
Solata 10 do 12 din, špinača 20 do 22 din, cvetača 

14 do 16 din, korenček 8 do 10 din, česen 26 do 30 din, 
čebula 8 din, fižol 10 do 12 din, pesa 6 do 8 din, kumare 
6 din, paradižnik 8 din, paprika 10 do 12 din, slive 8 do 
10 din, jabolka 6 do 8 din, hruške 14 din, grozdje 12 do 
14 din, breskve 14 do 18 din, buče 8 do 10 din, pomaranče 
16 din, limone 18 din, žganje 60 din, med 55 din, ajdova 
moka 18 din, koruzna moka 6 do 7 din, kaša 16 din, 
surovo maslo 68 din, smetana 28 do 30 din, skuta 20 
do 22 din, sladko zelje 5 din, kislo zelje 8 do 10 din, 
klobase 25 din, orehi 150 din, jajčka 2 do 2,20 din, krom
pir 4 do 5 din g 

TR2IČ 
Solata 10 do 12 din, špinača 8 din mer., cvetača 15 do 

20 din, korenček 12 din, česen 30 din, čebula 10 do 
12 din, fižol 14 do 15 din, pesa 10 din, kumare 8 do 
10 din, paradižnik 8 do 10 din, paprika 12 din, slive 
12 din, jabolka 12 din, hruške 16 din, grozdje 16 do 
18 din, breskve 18 din, limone 24 din, ajdova moka 
17 din I, koruzna moka 8 din 1, kaša 20 din 1, smetana 
8 din mer., skuta 26 din, sladko zelje 6 din, kislo zelje 
10 din, jajčka 2 din, krompir 4 do 5 din 

Ena najbolj nasprotujočih si osebnosti 
v filmskem svetu je prav gotovo Ken 
Russel. Njegovi filmi so skorajda pravi
loma šokantni, obenem pa zbujajo pri 
enem delu gledalcev navdušenje, pri dru
gem zgražanje. Pri tem je zanimivo, da to 
velja tudi za filmsko kritiko. Gustav 
Mahler ni izjema, nasprotno, je eden glav
nih predstavnikov russelovske ustvarjal
nosti. Gustav Mahler je znan komponist, 
o katerem so si mnenja tudi deljena. Film 
zajema njegovo življenje v obliki retro
spektive. Med Mahlerjeve spomine so po
mešane njegove vizije, ki so docela fanta
zijske, nestvarne, poudarjajo pa in ilustri
rajo svojsko ozračje in vizijo, kot jo ozna-
njuje Russel: »Moj film je predvsem film 
o tistem, kar čutim, ko razmišljam o 
Mahlerjevem življenju in poslušam nje
govo glasbo.« 



Kropa — V srednjeročnem programu razvoja cest
nega omrežja je predvidena tudi ureditev ceste od 
Podnarta do Lipnice in Krope. Delavci Cestnega 
podjetja Kranj so že uredili odsek do zadnje hiše 
v Podnartu v smeri proti Kropi. U redili so tudi odcep 
ceste proti Češnjici in Besnici. Od Podnarta naprej pa 
so za zdaj opravili le nekaj zemeljskih del in zgradili 
nekaj opornih zidov. Prebivalci Krope, Lipnice in 
Kamne gorice želijo, da bi bila čimprej končana tudi 
preostala dela na tej cesti. Na sliki: Del ceste, ki so jo 
letos uredili do konca Podnarta. — B. B. 

RD KRANJ BO RAZVILA PRAPOR 
Kranj — Ribiška družina Kranj, ki že več kot tri

deset let uspešno upravlja vode na svojem območju 
in je posebno v zadnjih letih močno povečala tudi 
članstvo, bo prihodnji teden razvila svoj prapor. Ob 
tej priliki bo v soboto, 10. septembra, zjutraj na spod
njem bajerju v Bobovku ribiško tekmovanje v ulovu 
rib s plovcem. Za pokal kranjske občinske skupščine 
bodo tekmovale ekipe ribiških družin Gorenjske in 
ekipa ribiškega društva iz italijanskega mesta Rivoli. 
Posamezniki pa bodo tekmovali za pokal ribiške 
družine Kranj. 

Svečano razvitje prapora ribiške družine pa bo 
v nedeljo, 11. septembra, ob 10. uri na športnem igri
šču nogometnega kluba Kokrica ob bajerju Bobovek. 
Ob tej priliki bodo podelili tudi odlikovanja Ribiške 
zveze Slovenije in razglasili rezultate sobotnega tek
movanja. Nato bo na športnem igrišču tradicionalni 
ribiški piknik za člane in njihove svojce. A. Ž. 

mostu čez Savo Bohinjko v Ribnem. Na most so 
položili asfalt, zdaj pa urejajo makadamski cesti na 
obeh straneh mostu in parkirni prostor za okrog 100 
avtomobilov. Pred otvoritvijo, ki je predvidena 
najkasneje za dan republike letos, bodo zgradili še 
kamniti prag za ublažitev vodnega toka oziroma za 
zavarovanje mostu pred poplavami. 

Dela bodo veljala okrog 950.000 dinarjev. Krajevna 
skupnost bo prispevala 350.000 dinarjev, občinska ko
munalna skupnost 300.000, GG Bled in Kmetijska 
zadruga Bled pa po 150.000 dinarjev. Precej pa so k 
izgradnji mostu prispevali tudi krajani, ki so s 
posekom in spravilom lesa zbrali denar med drugim 
tudi za asfaltiranje mostu. JR 

PREDAVANJE V LJUBNEM 

Ljubno — V petek, 9. septembra, ob 18. uri bo v 
dvorani Partizana v Ljubnem v radovljiški občini 
občni zbor krajevne organizacije Rdečega križa. Tako 
bodo po nekajletnem zatišju skušali ponovno oživeti 
organizacijo R K v kraju in hkrati pridobiti čimveč 
novih, predvsem mladih članov. Po občnem zboru bo 
tudi predavanje prof. dr. Mirka Derganca iz ljubljan
skega Kliničnega centra o prvi pomoči. Prof. dr. Mirko 
Derganc je tudi avtor knjige Osnove prve pomoči za 
vsakogar. Pričakujejo, da se bo tako občnega zbora 
kot predavanja udeležilo veliko krajanov. 

JR 

Jesenice — Delavci SGP Gradbinec dograjujejo na 
Plavžu stolpnico S-l, v kateri bo 91 stanovanj. 
Poslopje je že nared, sedaj urejajo le še parkirni 
prostor in zelene površine. — Foto: B. B. 

Naklo — Domači in tuji vozniki dobro poznajo gosti
šče pri Marinšku v Naklem. Prav gotovo je to eno naj
bolj obiskanih gostišč ob cesti Kranj—Jesenice. Ker 
je zraven gostišča še turistični biro in manjši buffet, so 
parkirni prostori v tem delu Gorenjske ob cesti skoraj 
vedno polni. — B. B. 

NOV MOST V RIBNEM 
Ribno — Skoraj sedem let je trajalo, da so konec 

avgusta letos končali začeta dela pri izgradnji 60 
metrov dolgega in 5,5 metra širokega betonskega 

Kropa — Delavci Splošnega gradbenega podjetja 
Radovljica grade v Kropi novo halo in dodatek k ob
stoječi za tovarno Plamen. Z izgradnjo novih prosto
rov bo Plamen v prihodnje še bolj povečal proizvod
njo. Z gradnjo so začeli spomladi, objekta pa bosta 
zgrajena predvidoma do zime. — B. B. 

KAM NA IZLET 

PONOVLJEN IZLET NA 
KOROŠKO 

Za naslednjo soboto, 10. 
septembra, smo skupaj z A L -
P E T O U R O M za naše naročnike 
spet pripravili prijeten izlet na 
Koroško, ki ga bo vodil dober 
poznavalec Koroške in koroški 
partizan Silvo Ovsenk. Več o 
tem, katere kraje bomo obiskali, 
berite v torkovem G L A S U . 
Prijave sprejemajo vse Alpeto-
urove poslovalnice in pri naših 
malih oglasih (cena 250 din). 

V MOJSTRANO, 
K PERIČNIKU, V VRATA 
Vrsta planincev se bo te dni 

podala iz Mojstrane v Vrata in 
od tu bodo potem krenili po raz
lično zahtevnih poteh proti 
Kredarici, Vodnikovi ali Stani-
čevi koči. Da bi doživeli vsaj 
malo »planinskega«, boste mo
goče tudi vi ob koncu tega tedna 
obiskali to prelepo dolino pod 
Triglavom. Saj ne mislimo, da 
bi kam plezali in se potili v hrib. 
Lahko se iz Mojstrane do Peric -
nika in Vrat zapeljete z avtom. 
Lepo pa bi bilo, če hočete uži
vati v čistem gorskem zraku in 
se dodobra sprehoditi, da avto 
pustite v Mojstrani in greste 
peš. 12 kilometrov je od Moj
strane do Vrat, torej okrog tri 
ure hoje, Peričnik je pa nekje na 
sredi poti. V bifeju pri Peričniku 
in v Aljaževem domu v Vratih 
se boste lahko tudi dobro okrep
čali. 

Radovljica — Nekoč razvito in 
dobro organizirano taborniško živ
ljenje v odredih v Bohinju, na 
Bledu, v Radovljici, Lescah in v 
drugih krajih v radovljiški občini je 
v zadnjih nekaj letih skoraj povsem 
zamrlo. Izjema je le taborniški odred 
Triglavskega jezera v Bohinju, ki že 
20 let uspešno deluje. K razvoju in 
ohranitvi taborništva so ves čas 
veliko prispevali še vedno aktivni 
organizatorji Beno Lazar, Frida 
Mihelič, Andrej Sodja, Marija Smit, 
Ančka Šolar in Ančka Vojvoda. 
Njim gre tudi zasluga, da so po več 
letnem mrtvilu spodbudili ustanovi
tev občinske taborniške zveze in po
novno oživitev taborništva v drugih 
krajih v občini. 

Letos so se taborniki že udeležili 
majskega pohoda prijatejstva ob žici 
okupirane Ljubljane, velikega junij
skega pionirskega in mladinskega 
srečanja v Dražgošah in devetega 
zbora gorenjskih aktivistov v Zasipu 
pri Bledu. Sodelovali so tudi pri 
organizaciji štafete mladosti. Razen 
tega je na zletu tabornikov na Mut i 
sodelovalo 20 članov organizacije z 
Bleda, 140 tabornikov iz Bohinja pa 
je julija letovalo v svojem taboru v 
Fazani. So pa taborniki sodelovali 
tudi na drugih proslavah v občini in 
ob takšnih prilikah prižgali kresove. 

Junija je bila na Bledu tudi 
ustanovna konferenca zveze tabor
nikov občine Radovljica. 40 dele
gatov iz vseh krajev v občini je 
sklenilo, da bodo ponovno oživeli 
nekdanje odrede na Bledu, v Lescah 
in v Radovljici. Zvezi bodo priklju-

ZANIMIVA RAZSTAVA V GORIČANAH 
V gradu Goričane so v nedeljo odprli razstavo Predkolumbijska 

umethost Peruja. V zelo zanimivi zbirki nacionalnega antropološkega 
muzeja iz Lime je 350 izredno dragocenih predmetov iz lesa, tkanin, 
zlata in keramike, starih več tisoč let. Muzejska zbirka spada v vrsto 
razstav Slovenskega etnografskega muzeja o kulturi neuvrščenih dežel, 
odprta pa bo do 20. septembra, nakar jo bodo prenesli v Pariz. -fr 

čili tudi odred iz Gorij, ki je zdaj 
deloval v okviru jeseniškega odreda 
Jeklarjev. Jeseni bodo za vodnike 
odredov organizirali tudi tečaje in 
taborniške mnogoboje za vse enote v 
občini. Sodelovali pa bodo tudi na 
vseh pohodih in proslavah v občini. 
Pr i tem seveda pričakujejo pomoč in 
sodelovanje občinske konference 
ZSMS in občinske konference soci
alistične zveze in krajevnih organi
zacij ZRVS. Na'več pa pričakujejo 
od vodstev osne nih šol, kjer imajo 
mentorje in poverjenike organiza
cije. 

Na konferenci so izvolili tudi 
devetčlanski izvršni odbor občinske 
zveze in za predsednika Andreja 
Sodjo, davčnega inšpektorja iz Ra
dovljice. Za zdaj bo sedež občinske 
organizacije v prostorih krajevne 
skupnosti Bled. J R 

P i s m a b r a l c e v 

AVTOBUS NAJ BI PELJAL 
KASNEJE 

Začelo se je novo šolsko leto. 
Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, 
imajo urejen prevoz. Skoraj na 
vseh progah, kjer je več šolarjev, 
vozijo šolski avtobusi. Drugače pa 
je za dijake-vozače, ki obiskujejo 
srednjo šolo. Posebno je težko, če 
imajo pouk popoldne. Pouk se kon
ča ob 18.30, avtobus proti Bledu pa 
po stari cesti odpelje ob 18.15. Na
slednji šele uro in pol kasneje, tako 
da morajo dijaki čakati dobro uro. 
Kaj ne bi mogli voznega reda spre
meniti tako, da bi avtobus odpeljal 
po stari cesti proti Bledu ob 18.45. 
S polurno spremembo voznega 
reda bi ustregli mnogim srednje
šolcem. 

Saša Pretnar, 
Podbrezje 67 

Mladinski 
planinski tabor v Krnici 

Letošnja osrednja akcija mladin
skega odseka PD Kranj je bila orga
nizacija planinskega tabora v Krnici . 

Le-ta je bil od 20. do 26. avgusta in 
je štel 27 ueležencev. Vodja tabora 
je bila Daša Maretič, starešina 
Franci Benedik, vodniki: Tatjana 
Martinuč, Brane Bohinc, Tomo 
Gorjanc in seveda Franci Benedik. 
Za hrano je skrbel ekonom Damjan 
Miklavčič. 

Mladinci so se utaborili v okolici 
Herlečeve koče v Krnici, kjer sta jih 
gostoljubno sprejela Ivanka in Emil 
Herlec. Dekleta so dobila tudi mesto 
v koči. Na. žalost je bil veliki vojaški 
šotor za dvajset ljudi postavljen na 
napačnem mestu in je bil že ob naj
manjšem nalivu poln vode. Fantje 
so se znašli in se vselili v še ne 
dokončan senik, ki je bil kmalu 
krščen kot »hotel MU«. 

Vsak dan so v taboru ostali trije 
dežurni mladinci. Dva sta odšla 
v Kranjsko goro po kruh, eden pa je 
očistil okolico tabora in pazil na 
stvari. 

Začetek tabora je bil klavrn. Dva 
dni je deževalo kot iz škafa. Šele 
v ponedeljek je prenehalo. Celotna 
skupina se je odpravila na Vršič in se 
po južni strani povzpela na vrh 
Male Mojstrovke. 

Naslednje jutro so sestavili dve 
skupini. Prva . se je odpravila na 
Špik, druga pa na Prisojnik. 

Vrhunec tabora je bil v sredo, ko 
se je sedem mladih planincev po
vzpelo na Jalovec pod vodstvom 
izkušenega Francija Benedika. Šli so 
po smeri čez Mali kot in na vrh, nato 
pa so se spustili do zavetišča pod 
Spičko. 

V četrtek je polovica udeležencev 
odšla na Kriške pode in na Razor. 
Drugi so odšli na turistični, izlet 
v Trento, kjer so si ogledali izvir 
Soče, alpski vrt Julijana, sotesko, 
Trentarski muzej na Logu in spo
menik dr. Kugv.ja. 

Zastavljen program je bil do zad
njega izpolnjen, vzdušje v taboru 
ves čas zelo prijetno, nobenih po-

Prizadevanja 
za poživitev taborništva 

škodb ali bolezni ni bilo. Večeri so 
bili polni pesmi in šal, ki so jih poživ
ljale Ferenčeve orglice. 

Potrebno pa je omeniti tudi to, da 
so imeli mladinci v svoji vrsti tudi 
Ceha. To je bil Milda Skrbek, ki je 
letos preživel počitnice v Jugoslaviji. 

Tabor je bil dostopen prav za vsa
kega mladega planinca, saj je večino 
stroškov pokrilo kranjsko planinsko 
društvo. 

Prvi letni tabor MO PD Kranj je 
torej uspel. Mladinci so si nabrali 
nekaj izkušenj z vseh področij. Zato 
so se domenili, da bodo naslednje 
leto znova organizirali tabor. 

Kraj seveda še ni določen; mogoče 
kje v Savinjskih Alpah . . . 

D. Maretič 

Jesenice — Obilna gobja bera — 
Letos so gobarji v jeseniški in v ra
dovljiški občini nabrali kar precej 
gob. Med njimi je tudi Mojca Srklj 
z Jesenic, kije v bližini Planine pod 
Golico našla kilogram in več tež
kega jurčka. - Foto: B. B. 

VOUJUL 

Kokra 
veletrgovsko in proizvodno podjetje Kranj, 
Kranj n. sol. o. 

razglaša 
za potrebe TOZD Detajl n. sub. o. 
prosta delovna mesta 

1. MIZARJA — za nedoločen čas 
2. VEČ PRODAJALCEV 

TEKSTILNO-GALANTERUSKE STROKE 
za nedoločen čas 

3. VEČ PRODAJALCEV 
TEKSTILNO-GALANTERIJSKE STROKE 
za določen čas {nadomeščanja zaradi bolezni 
in porodniških dopustov odsotnih prodajalcev) 

4. K A L K U L A N T A 
za določen čas (nadomeščanje zaradi 
porodniškega dopusta odostne sodelavke) 

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati za izbor izpolnjevati tudi 
posebne pogoje, in sicer morajo imeti: 
pod 1.: poklic pohištvenega mizarja, 
pod 2. i n 3.: poklic prodajalca tekstilno-galanterijske stroke, 
pod 4.: srednjo ekonomsko ali drugo ustrezno srednjo šolo. 

Nastop dela možen takoj. 
Pri jave sprejema kadrovski oddelek podjetja, 64001 Kran j , Tav
čar jeva ul. št. 6,15 dni po objavi. 

ZDRUŽENJE 
SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV 
OBČINE KRANJ 

obvešča vse obrtnike, 

da prireja piknik obrtnikov 
ki bo v nedeljo, 4. septembra 1977, 
pri Trnovcu v Dupljah. 
Pričetek bo ob 9. uri, 
zaključek pa ob 2u. uri zvečer. 

Progam: 

1. kegljanje za prašiča 
2. nagradno streljanje 
3. vlečenje vrvi 
4. mali nogomet 

Za ples in razvedrilo bo preskrbljeno. 1 

Če bo slabo vreme, bo piknik prihodnjo nedeljo. 
Vabljeni so vsi obrtniki ter njihovi svojci. S seboj lahko pripeljete 
tudi svoje prijatelje. 

Vabljeni! Združenje samostojnih 
obrtnikov občine Kranj 



Expresbar 
Begič 
Kranj, Delavska 21 

zaposlim 

natakarja ali 
natakarico 

Pogoj: KV, PK ali z dokon
čano osemletko in z vese
ljem za pri uči te v. 

mali oglasi 
prodam 

Prodam nov odličen radiokaseto-
fon C H R O M D I O K S I D 5300. Ogled 
vsak dan popoldne. Šubic, Sv. Duh 
128, Škofja Loka 5843 

Prodam večjo količino dobro 
ohranjenega SPIČAKA. Podnar, 
Stara Loka 151, Škofja Loka 6023 

Ugodno prodam termoakumula-
cijsko PEČ AEG-3 K W . Priključek 

Male oglase bomo odslej 
sprejemali v uradnih urah, 
in sicer vsak dan, razen ob 
sobotah, od 8. do 13. ure, ob 
sredah pa od 8. do 16.30. 

na eno- ali trofazni tok. Reteče 111, 
Škofja Loka '6024 

Poceni prodam 7 tednov stare 
nemške VOLČJAKE. Ko.šenina, Pa
pirnica 1, Škofja Loka 6025 

Prodam večjo ah' manjšo količino 
jedilnega K R O M P I R J A igor po 
3 din. Dobi se v nedeljo. Okroglo 13, 
Naklo 6026 

5. SEPTEMBRA 

o t v o r i t e v 
blagovnice 

VČTUJUL 

K R A N J 

OBLAČILA 
KOZMETIKA 
USNJENA GALANTERIJA 
METRSKO BLAGO 
VOLNA 
DEKORATIVA 
OBLAČILA ZA MLADE 

v prenovljenih prostorih 

V E L E T R G O V I N A / z \ 
K Ž I V I L A 

K R A N J 

REKLAMNA PRODAJA 
ZA OZIMNICO 
— PAPRIKA - kg 6 din 
— SLIVE - kg 8 din 

PRIPOROČAMO S E Z A N A K U P 

Veletrgovina ŽIVILA Kranj 

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV 
KRANJ 

objavlja 
vpis v večerno Solo 
za strokovno izobraževanje 
poklicnih Šoferjev 

Pogoj za vpis je: zdravstvena 
sposobnost, najmanj 6 razre
dov osnovne šole, vozniško do
voljenje »B« ali »C« kategorije 
in vplačilo šolnine. 
Informacije in vpis do 
5. septembra pri Mravlje 
Vinko, Staneta Rozmana 5, 
Kranj. Telefon 23-623. 

MOŠKI REDNI ČEVLJI 10% POPUSTA 
ŽENSKI REDNI ČEVLJI 10% POPUSTA 
MOŠKA O B U T E V OD 100 250 DIN 
MOŠKI IN ŽENSKI ZIMSKI COPATI PO 
ENOTNI CENI 60 DIN 
MOŠKA IN ŽENSKA GUMI O B U T E V PO 
ENOTNI CENI 100 DIN 
LAŽJA MOŠKA OBUTEV PO ENOTNI 
CENI 80 DIN 
ŽENSKA ŠPORTNAOBUTEV Z NIZKO 
PETO PO 200 DIN 
ŽENSKI ŠKORNJI PO 250 DIN 

HRUŠKE več sort, primerne za 
vlaganje in takojšno uporabo, po
ceni prodam. Kejžar, Begunje 5 na 
Gor. 6027 

Prodam 6 tednov stare P U J S K E . 
Struževo 9, Kranj 6028 

Prodam 35 m dolgo in 14 mm de
belo vlečno ZlCO, zimske G U M E z 
obroči za fiat 600 in varnostne 
P A S O V E — polovična cena. Naslov 
v oglasnem oddelku. 6029 

Prodam T V COLOR selectomatic 
nov, brezhiben v garanciji za 18.000 
dinarjev. Telefon 74-367 6030 

Zaradi selitve ugodno prodam po
polnoma novo: ŠTEDILNIK Gore
nje, pomivalno MIZO z dvema kori
toma in odcejalnikom in kuhinj
ski E L E M E N T 120x60 cm. Infor
macije dopoldne na tel. 24-047, Križ-
nar Mojca 6031 

Prodam rjav K A M I N in zeleno 
KRUŠNO PEČ za 1000 din, dve 
zastekleni O K N I , svetloba 75x120, 
ter dvoje V R A T s podboji za 1500 
din. Šiškovo naselje 42, Stražišče 

6032 
Ugodno prodam 50-litrski H L A 

D I L N I K Gorenje in dobro ohranjen 
električni ŠTEDILNIK. Benedičič 
Anica, 1. avgusta 1, Kranj 6033 

Prodam klavirsko H A R M O N I K O 
72 basov ali zamenjam za PIANI-
NO. Naslov v oglasnem oddelku. 

6034 
Prodam dva KAVČA, dva FOTE

L J A in MIZICO. Zupančičeva 8, 
pritličje, Kranj 6035 

Prodam P U N T E in D E S K E . Šen
čur, Mlakarjeva 44 6036 

Prodam otroški VOZIČEK, še 
dobro ohranjen. Zupane Janez, 
Voglje 1, Šenčur 6037 

Prodam PONI K O N J A . Naslov v 
oglasnem oddelku. 6038 

Prodam skoraj nov nemški otroški 
globok VOZIČEK za polovično 
ceno. Telefon 75-802 6039 

Prodam zelo malo rabljeno zamr
zovalno S K R I N J O L T H , 380-li-
trsko, za polovično ceno. Telefon 
75-802 6040 

Prodam malo rabljen P L I N S K I 
ŠTEDILNIK Gorenje na štiri plo
šče s pečico za polovično ceno. Tele
fon 75-802 6041 

Prodam tri termoakumulacijske 
PEČI: 2KVV, 3 K W , 4 K W skoraj 
nove za polovično ceno. Fojkar Jer
nej, Hrastje 189, Kranj, tel. 49-013 

6042 
Poceni prodam dobro ohranjeno 

tridelno visoko O M A R O in globok 
otroški VOZIČEK T R I B U N A . U l . 
Gorenjskega odreda 14, stan. 15, Pla
nina, Kranj 6043 

Prodam 250 kosov nove STREŠ
N E O P E K E , 150 kosov betonskih 
polnil in tridelno O K N O . Klemen-
čič, Cesta talcev 21, Škofja Loka 

6044 
Prodam nemškega OVČARJA. 

Zbilje 9 a, Medvode 6045 
Prodam K O N Z O L N O D V I G A L O , 

zg. Duplje 20 6046 
Ugodno prodam odlično ohranje

no klavirsko H A R M O N I K O znam
ke H O H N E R , 96-basno z 9 registri. 
Justin Marko, Bistrica 164, Tržič 

6047 
Prodam nova SOBNA V R A T A s 

podbojem — furnir — tanganika, 
širina 80 cm, desna. Velesovo 7, Cer
klje 6048 

Prodam T E L I C O , osemnajst me
secev staro, in TELIČKO, šest ted
nov staro. Nasovče 3, Komenda 

6049 
Prodam črno-beli T E L E V I Z O R 

Gorenje elektronik 75. Štef. gora 25, 
Cerklje 6050 

Prodam K O B I L O , pet let staro, 
sposobno za vsa kmečka dela. Glinje 
10, Cerklje 6051 

Prodam T V aparat in ZASTAVO 
750 po delih. Plevel, Zalog 48, Cer
klje 6052 

Glasbena šola 
Kranj 
objavlja 
prosto delovno mesto 

računovodje 

Delo je samostojno in se 
združuje za nedoločen čas 
s polovičnim delovnim ča
som. Nastop dela takoj. 

Pbgoj: ekonomski tehnik z 
najmanj štiriletno prakso 

Prijave z dokazili o stro
kovnosti in opisom doseda
nje zaposlitve je treba po
slati delovni skupnosti Glas
bene Sole Kranj, Trubarjev 
trg 3 v 15 dneh po objavi 
razpisa. 

Prodam rabljena O K N A , V R A 
TA, strešno O P E K O špičak, šte
dilnik Gorenje in štedilnik na olje 
E M O 5. Grajzar Stane, Valburga 34, 
Smlednik 6053 

Prodam K A S T O za žito, polovico 
K R A V E in 200-litrski SOD za mošt. 
Trstenik 15, Golnik 6054 

Prodam IZRUVAČ za krompir na 
vrstice L A N C O V . Zabnica 1 6055 

Prodam globok italijanski OTRO
ŠKI VOZIČEK. Sajovic, Jezerska 
cesta 108 A, Kranj 6056 

Prodam polsuhe macesnove DES
K E . Zebec Darko, Gradnikova 1, 
Krtinj 6057 

Poceni prodam traktorsko KO
SILNICO nemško, malo rabljeno in 
S L A M O R E Z N I C O , starejšo brez 
puhalnika, v zelo dobrem stanju. 
Frelih Milan, Brezje 55, Radovljica 

6058 
Prodam krompirjev IZRUVAČ 

(vilmansov). Plevel, Velesovo 9, 
Cerklje 6059 

Poceni prodam trajnožarečo PEČ 
E M O ter komplet poročno O B L E 
K O Vezenina Bled št. 38. Kavčič Ire
na, Šempetrska 49, Stražišče pri 
Kranju 6060 

Prodam kombiniran OTROŠKI 
VOZIČEK. Kranj, tel. 22-532 6061 

Ugodno prodam kombiniran ŠTE
D I L N I K (elektrika - plin) in 
čistilec zraka T I K I . Ogled v popol
danskih urah. Hrastje 117, Kranj 

6062 
Ugodno prodam rabljeno sedežno 

G A R N I T U R O . Ogled od 3. 9. 1977 
ves dan. Gradnikova 1, stan. 12, 
Kranj 6063 

Prodam 8 mesecev brejo T E L I C O 
simentalko. Ogled popolda"h. Aljan
čič, Podbrezje 124 6064 

Prodam kombiniran otroški VO
ZIČEK T R I B U N A . Cena 700 din. 
C. 1. maja 65, stanovanje 24, Kranj 

6065 
Prodam L O V S K O PUŠKO - ita

lijanska bereta. Bife pri Mari , 
Struževo 55 a, Kranj, tel. 23-628 

6066 
'Prodam T R I C I K E L J A P E 500 

PIAGIA v voznem stanju, letnik 
1972. Naslov v oglasnem oddelku. 

6067 
Prodam drobni krmilni K R O M 

PIR. Hrastje 166 6068 
Prodam K O B I L O , 4 leta staro. 

Frčelj Miha, Višelnica 4, Zg. Gorje 
6069 

Prodam 3 PRAŠIČKE, 7 tednov 
stare. Britof 338 6070 

Prodam dolgo poročno O B L E K O . 
Voršič Lidija, Smledniška 128 6071 

Prodam K R A V O , brejo v 9 me
secu. Sp. Brnik 48 6072 

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE 
LJUBLJANA 

29.8. - 4.9.77 

( T U K A J OORKŽITEI) 

« D A R I L O 
NAŠEGA ČASOPISAJN VINSKEGA SEJMA 



Izredno poceni prodam dva FO
T E L J A - velika - za 1500 din, 
A V T O R A D I O Bicker Evropa z 
zvočnikom in kaseto za 2500 din ter 
K I N O P R O J E K T O R , za 1900 din. 
U L . Gorenjskega odreda 14, stan. 10, 
Planina, Kranj 6073 

Prodam PRAŠIČA, 50 kg težkega. 
Zabije 4, Golnik 6074 

Prodam komplet POHIŠTVO za 
dnevno sobo. Mohorič, Naklo 153 

6075 
Ugodno prodam dobro ohranjeno 

S P A L N I C O . Šajatovič, Mencinger
jeva 1, Kranj 6076 

Prodam namizni T E L E F O N . 
C. J L A 46, Kranj 6077 

Prodam P L I N S K O PEČ še v ga
ranciji. Gaberc, Cankarjeva 13, 
Tržič 6078 

Prodam globok zložljiv otroški 
VOZIČEK. Pagon, Šempetrska 30, 
Kranj 6079 

Poceni prodam R A D I O K A S E -
T A R . Tel. 26-996, Kranj 6080 

Dva F O T E L J A in MIZICO pro
dam. Vižintin Sonja, Moše Pijadeja 
15, Kranj, tel. 22-263 6081 

Prodam suha bukova D R V A . 
Podblica 15, Zg. Besnica 6082 

Prodam K O B I L O , staro 7 let, z 
žrebetom in K O N J A ponija. Pre-
doslje 1 6083 

Prodam PRAŠIČKE, 6 tednov 
stare. Zalog 45, Cerklje 6084 

Prodam 30 kv. m I S T R S K I H 
S K A L za zunanje oblaganje v oko
lici Škofje Loke in Kranja — možna 
montaža. Primožič, Groharjeva 24, 
Škofja Loka, tel. 60-685 6085 

Prodam malo rabljeno 6 K W ter-
moakumulacijsko peč A E G . Von-
čina, Šutna 84, Žabnica 6086 

Prodam skoraj novo 80-basno kla
virsko H A R M O N I K O V I O L E T A 
III. Jermančič, II. Moše Pijadeja 8, 
Kranj 6087 

T O S H I B A F A X 

FOTOKOPIRANJE 
IN STROJEPISJE 

h h KOROŠEC 
fprto 7 •• 10 Gregorčičeva 6 

nedelja zaprto telefon 26 - 070 

Poceni prodam dobro ohranjen 
kombiniran ŠTEDILNIK Gorenje 
na trdo gorivo, bel emajliran in 
L U C O V O PEČ št. 0. Skokova 15, 
Kranj , 6 1 9 0 

Prodam K R A V O , ki je tretjič te
lila. Rozman Jože, Podreča 61. Ogled 
popoldan. 6177 

Prodam dobro ohranjene PO
S T E L J N E VLOŽKE. Somrak, Sto-
Sičeva 4, Kranj, Ogled v popoldan
skem času. Tel. 22-212 6178 

Poceni prodam dolgo I T A L I J A N 
S K O POROČNO O B L E K O št. 40, 
odlično ohranjen P O N Y E X P R E S S , 
Štedilnik Kuppersbusch in registri
rano Z A S T A V O 750 L U X E . Kranj, 
Cesta talcev 47, telefon 22-730 6179 

Ugodno prodam P L I N S K O PEČ • 
S U P E R S E R . Eržen Alojz, Zg. 
Zg. Bitnje 3 6180 

Prodam OTROŠKO K O L O za 
4-letnega otroka. Leban, Moše Pija
deja 17, Kranj 6181 

Prodam lepo železno balkonsko 
O G R A J O - 13 tekočih metrov. 
Zg. Besnica 44 6182 

Prodam belo dolgo POROČNO 
O B L E K O št. 42. Naslov v oglasnem 
oddelku. 6183 

Prodam S I L O K O M B A J N . Hote-
maže 31, Preddvor. 6184 

Prodam dobro ohranjeno motorno 
ŽAGO J O N S E R E D S - 80. Britof 
282 6185 

kupim 
Kupim globok otroški VOZIČEK 

za dvojčke. Vilfan, Sr. Bitnje 23, 
Žabnica 6146 

Iadaja CP Glas, Kranj, Ulic« Mote 
Pijadeja 1. Stavek: OP Gorenjaki 
tisk Kranj, tlak: Združeno podjetje 
Ljudska pravica, LJubljana, Kopi
tarjeva t. — Naslov uredništva in 
uprava lista: Kranj, Mote Pijadeja 
1. - Tekoči račun pri SDK v Kra
nju števi lka 61500-001-12594 - Te
lefoni: glavni uradnik, odgovorni 
urednik in uprava 38-841, uredni
štvo 81-888, novinarji 81-860, malo-
oglasni in naročniški oddelek 
88-841. - Narošnlna: letna 800 din, 
polletna 100 din, eena sa 1 števi lko 
U dinarje. — Oprošteno prometnega 
davka po pristojnem mnenju 

431-1/71. 

Je to delo za vas? 

razmislite 

CGP DELO - TOZD ČASOPISI 

išče sodelavce — poverjenike 
za pridobivanje novih naročnikov 

za območje: 

KRANJ iz krajev: Škofja Loka, Ziri, Železniki, Šenčur, 
Golnik, Tržič, Križe, Bistrica, Otoče, Kropa, Kranj 

J E S E N I C E iz krajev: Jesenice, Javornik, Žirovnica, 
Lesce, Bled, Radovljica, Gorje, Bohinjska Bistrica, Hruši-
ca, Mojstrana, Kranjska gora. 

Poverjenik, ki si bo znal s primernim nastopom pridobiti 
pozornost možnih naročnikov, bo lahko uspešen in za 
opravljeno delo dobro nagrajen. 
Poverjeniško delo je pogodbeno in predvsem primerno za študen
te mlajše upokojence ter vse tiste, ki menijo, da bi lahko tako 
delo uspešno opravljali poleg svojega rednega dela. 
Prijave z vašimi osnovnimi podatki in z opisom dosedanje
ga dela sprejema kadrovska služba TOZD Časopisi, Ljub
ljana, Tomdičeva 1 do vključno 10. septembra 1977. 

vrnila 
Prodam avto A M I 8 B R E A K , let

nik 1971. Informacije na telefon 
064-24-604 do 14. ure dalje. 6011 

Prodam K A B I N O za traktor 
Z E T O R 25 K M . Bašelj 16, Preddvor 

6088 
ŠKOLJKO, malo karambolirano, 

za zastavo 101 poceni prodam. 
Bešter, Sp. Besnica 89 6089 

Prodam F I A T 127. Ponudbe pod 
»Tovarniško nov« 6090 

Prodam avto ŠKODO, letnik 1967,' 
56.000 km, registrirano. Zabije 4, 
Golnik 6091 

Prodam F I A T 124, letnik 1970. 
6092 

letnik 
6093 

750, letnik 

750, 
Srednja vas 39, Šenčur 

Prodam Z A S T A V O 
1971. Čirče 25, Kranj 

Prodam Z A S T A V O 
1974, ZASTAVO 750, letnik 1966 -
nevozen in F O R D CORTINO 
1600 X L , letnik 1974 - pogoret. 
Orehovlje 13, Kranj 6094 

Prodam A U S T I N A 1300, letnik 
1971. Predoslje 156 6095 

Poceni prodam A M I 8, letnik 
1971. Grošelj Pavel, Hraše 36, Lesce 

6096 
Ugodno prodam SPAČKA, letnik 

1973. Kir in , Hraše 2, Lesce 6097 
Prodam A U S T I N 1100 delno ob

novljen. Ogled vsak dan popoldan. 
Vurkeljc Stane, Sp. Besnica 37, Pes
nica, nasproti avtobusne postaje. 

6098 
Prodam Z A S T A V O 101, letnik 

1973. Proj Matevž, Pevno 8, Škofja 
Loka 6099 

Prodam Z A S T A V O 750, letnik 
1971. Šefer Mirko, Podlubnik 162, 
Škofja Loka, telefon 064-61-339 6100 

Prodam Z A S T A V O 750 ter me
njalnik MORIŠ. Virmaše 68, Škofja 
Loka 6101 

Prodam M O P E D na 3 prestave. 
Gorenja vas 193 nad Škofjo Loko 

6102 
Prodam tovorni avto O M kiper, 

nosilnosti 3 do 4 tone. Dežman 
Anton, Grajska 11, Bled 6103 

Prodam F I A T 850 sport coupe. 
Telefon 24-188 

Prodam A V U S T I N 1300, letnik 
1971. Prebačevo 32 6104 

Prodam Z A S T A V O 750, letnik 
1974, prevoženih 33.000 km, zelo 
dobro ohranjen, garažiran. Tomažič, 
Ješetova 28 b, Stražišče, Kranj 6105 

M E R C E D E S 190 dizel, dobro 
ohranjen, motor generalno obnov
ljen, prodam za 45.000 din. Ponudbe 
na tel. 26-177 vsak dan popoldan. 

6106 
ZASTAVO 850, letnik 1970, pro

dam ali zamenjam za fiat 1300. 
Ažman Franc, Ribno 39, Bled 6107 

Z A S T A V O 101 L U X , letnik 1976, 
prevoženih 13.000 kilometrov za 
75.000 din. Nazorjeva 12, Kranj, 
tel. 22-214 6108 

Prodam V W 1600 L , limozina, 
letnik december 1970, prevoženih 
105.000 km, novi ventili, batni obroč
ki in vse drugo, kar je bilo potrebno 
zamenjati. Spiler, Gradnikova 9, 
Radovljica, tel. 064-75-610 6109 

Prodam Z A S T A V O 750, letnik 
1971 in V W 1200, registriran do 
5. 8. 77. Verbič, Bistrica 182, Tržič 

6110 
Kupim enoosno traktorsko PRI

K O L I C O kiper. Naslov v oglasnem 
oddelku. 6111 

Prodam ŠKODO, tudi na posojilo 
ali ček. Ogled dopoldne. Suha 30, 
Kranj 6112 

Prodam Z A S T A V O 750, letnik 
1972. Zupan Milan, Zg. Bitnje 143 

6113 
Prodam malo rabljeno C A M P 

P R I K O L I C O s predšotorom I M V 
380 L . Informacije po tel. 064-21-639 
v popoldanskem času. 6114 

Ugodno prodam M O P E D na tri 
prestave. Planina 17, stan. 10, Tele
fon 26-028 6115 

Tovarniško novo, še neregistrira
no D I A N O rdeče barve prodam. 
Prometni davek plača kupec. Infor
macije na tel. 26-730 6116 

Ugodno prodam N S U 1200 C. B i 
zant Andrej, Žlebe 2 A, Medvode 

Prodam P E U G E O T 204, letnik 73. 
Jelar, Britof 158, Kranj 

Ugodno prodam karamboliran PZ 
125, letnik 1971. Ogled v soboto in 
nedeljo. Logar, Kidričeva 30, Kranj 

6118 
Prodam M O P E D T 12. Berčič, 

Zg. Bitnje 28 6119 
Po ugodni ceni prodam V W 

1600 L, letnik 1969-70, po generalni, 
dobro ohranjen ali zamenjam za 
manjše vozilo od 850 do 1200 kub. 
Cena po dogovoru. Kastrat, Savska 
Loka 9, Kranj 6120 

Ugodno prodam SPAČKA, leto 
izdelave december 1973, 61.000 km. 
Naslov v oglasnem oddelku. 6121 

Prodam A M I 8, letnik 1972, mož
no tudi na kredit. Leon Peternelj, 
Fužine 12, Gorenja vas, tel. 69-322 

6122 
Prodam FIČKA, letnik 1966. Cena 

8000 din. Jaklič, Bičkova 2 a, Kranj, 
(Kalvarija) 6123 

Prodam ŠKODO, letnik 1970, 
dobro ohranjeno. Cena po dogovoru. 
Cegelnica 19, Naklo 6124 

Servisno podjetje 
Kranj 
proda na javni licitaciji, 
ki bo 3. septembra 1977 
ob 13. uri 

osnovno sredstvo 

tovorni avto 
TAM2001-K, 
letnik 1972, vozen — 
registriran, izklicna 
cena 40.000 din. 

Licitacija bo v Servisnem pod
jetju Kranj — ogled vozila je 
mogoč eno uro pred pričet-
kom licitacije. 
Udeleženci morajo vplačati 
varščino, ki znaša 10 odst. od 
izklicne cene. Predstavniki 
družbenega sektorja položijo 
kavcijo z bariranim čekom, za
sebniki pa z gotovino. 
Kupci morajo v celoti pla
čati kupnino pred prevze
mom vozila, najkasneje 
v 3 dneh. Zasebniki plačajo 
tudi prometni davek. 

Prodam A M I 8, letnik avgust 
1972, registriran do 4. 8. 1978, 96.000 
km, dobro ohranjen in garažiran. 
Ogled 2. 9. 1977 popoldne in 3. 9. 
1977. Milan Loparnik, Kranj, Vid-
marjeva 2 6125 

Kupim avto na posojilo do 3 milij., 
po možnosti fiat 1300. Naslov v 
oglasnem oddelku. 6126 

Prodam SPAČKA 1976, motor 
TOMOS 4 in čoln T 300. Gorjanc 
Bojan, Zg. Bitnje 100 6127 

Prodam N S U 1200, letnik 1971 ali 
ZASTAVO 750 L, letnik 1976. 
Založnik Albert, Vrečkova 4, Kranj 

6128 
Prodam VW 1200 J , letnik 1974. 

Naslov v oglasnem oddelku 6129 
Prodam N S U 1000. Beljkaš Milo-

jica. Smledniška 80, Kranj 6130 
S A A B 99, letnik 1971, ugodno 

prodam. Ogled vsak dan od 15. do 17. 
ure v Bistrici 70 A, 54290 Tržič, pri 
Korenovih 6131 

Prodam ZASTAVO 101, letnik 
1974, 55.000 km, karambolirano, in 
tovorno P R IKOL IC O; vzamem tudi 
ček. Frantar, Dobro polje, 64243 
Brezje 6132 

Prodam R 16 po delih. Male 
Anton, Mlaka pri Kranju 6133 

Prodam dobro ohranjen N S U 
1200 C, letnik 1970. Poklukar, Polj-
šica 13, Zg. Gorje 6134 

A M I 8, dobro ohranjen, garažiran, 
prodam. Smukavec, Kebetova 1, 
Kranj, pritličje 6135 

Prodam FIAT 850 special, letnik 
1971, motor po generalni, menjani 
tudi za fiat 750. Burnik Mirko. 
Suhadole 41, Komenda 6136 

Prodam Z A S T A V O 750, letnik 
1969, menjalnik, stroj za zastavo 750 
in škodo po delih. Gorice 55, Golnik 

6137 
Prodam Z A S T A V O 750 lux, let

nik 1974. Strahinj 64 6138 
Poceni prodam F I A T 850, brez

hiben, letnik 1970, prevoženih 77.000 
km, registriran do marca 1978, bele 
barve. Romih, Čopova 7, Lesce 

6139 
Ugodno prodam ZASTAVO 750, 

letnik 1968. Gri l , Stara c. 23 6140 
Prodam R 4. Mlaka 21, Kranj 6141 
Prodam N S U 1000 po delih. Infor

macije po telefonu 064-25-931 6142 
A M I 8 prodam. Plačilo možno 

delno s kreditom. Informacije tel. 
24-804 Kranj. 6143 

Prodam 750 S P E C I A L , letnik 
december 1974, prevoženih 8000 km, 
lahko nekaj posojila. Beširevič 
Marija, Naklo 214 (pri domu upoko
jencev) 6144 

Prodam T R A K T O R S T A Y E R 
18 K M . Češhjevek 13, Cerklje 6145 

M Z 150 SPORT, prevoženih 
10.000 km, prodam. Vovnik, Potoče 
5, Preddvor 6186 

stanovanja 
Zastopnik podjetja išče ogrevano 

SOBO v Kranju, mogoče delna 
oskrba. Nudim dodatni zaslužek, 
posebno, če je telefon v hiši. Veliko 
odsoten. Naslov oddati v oglasni 
oddelek. 6147 

Eno- ali dvosobno S T A N O V A 
N J E v' Kranju iščem za eno leto. 
Marja Grčman, Britof 152 6148 

SOBO oddam upokojenki, katera 
bi stregla starejši ženski. Ostalo po 
dogovoru. Ponudbe pod »Jesenice na 
Gorenjskem« 6149 

Sprejmem na S T A N O V A N J E 
mirnega dijaka. Kranj, Cesta Kokr-
škega odreda 1 / L 6150 

O D D A J A M SOBE! Prednost ima
jo samski. Plestenjak Jože, Zg. Bit
nje 15, Zabnica 6151 

Sprejmem dva študenta v eno 
opremljeno SOBO. Kranj, Cesta na 
Klanec 35, telefon 22-259 6187 

posesti 
Kupim staro HIŠO ali P A R C E L O 

do 1000 kv. m v Kranju ali bližnji 
okolici. Plačam v gotovini do 20 mi
lijonov, nekaj v devizah. Informacije 
na tel. 23-596 dopoldan. 6152 

HIŠO, starejšo v Škofji Loki, 
prodam. Novi svet 1, Škofja Loka 

6153 
Zamenjam 2 ha GOZDA nad 

Begunjami (Sv. Peter) za travnik. 
Naslov v oglasnem oddelku. 6154 

Prodam GARAŽO. Informacije na 
naslov Žiško Štefan, Bled, Finžgar-
jeva 19 6155 

Kupim ZAZIDLJIVO P A R C E L O 
kjerkoli v bližini Kranja. Naslov v 
oglasnem oddelku. 6156 

Enosobno novo, takoj vseljivo 
komfortno opremljeno S T A N O ' 
V A N J E S T E L E F O N O M in cen
tralno ogrevanje v Šiški (blok), 
prodam. Eržen, Luznarjeva 30, 
Kranj, tel. 26-767 6157 

GARAŽO na Zlatem polju pro
dam najugodnejšemu kupcu. Po
nudbe pod »Garaža« 6158 

zaposlitve 

nujno iščemo mlajšo upokojenko. 
Ponudbe pod »Dražgoška ulica, blok 
H 8« 6189 

Sprejmem dekle, ki bi rada nada
ljevala šolo, tečaj, izučila ali se 
zaposlila. J i pomagam. Kaplan, 
Galjevica 14, Ljubljana 5623 

Sprejmem V A J E N C A . Z L A T A R 
STVO Koman, Mestni trg 5, Škofja 
Loka 6159 

KLJUČAVNIČARSKEGA V A 
J E N C A ali fanta za priučitev sprej
mem. Nudim stanovanje. K L J U 
ČAVNIČARSTVO Peklaj, Puštal 
46, Škofja Loka, telefon 064-60-166 

J 6160 
Zaposlimo mlajšo D E L A V K O , 

najraje za priučitev, nadaljnje izo
braževanje do kvalifikacije možno. 
Izdelujemo športno galanterijo. 
Kranj, Kebetova 11 (200 m od vodo
vodnega stolpa). 6161 

M E S A R S K I POMOČNIK dobi 
službo takoj, lahko tudi vojaščine 
prost mlad fant, ki ima veselje do 
tega poklica in se želi priučiti. 
M E S A R I J A , Mlinaric Jože, Lesce, 
Železniška c. 1. 6162 

Iščem prijatelja al i A N S A M B E L 
za skupno prepevanje. Ponudbe pod 
»Okolica Kranja« 6163 

V A J E N K O za poklic ŠIVILJE 
sprejmem takoj. Modni salon, Kav
čič Marija, Tomšičeva 15, Kranj 

6164 
Sprejmem samostojnega pohištve

nega M I Z A R J A . Od 4500 do 5500. 
Jarc, Grmičeva 3 (Čirče), Kranj 

6165 

prireditve 
Uprava doma na K O K R I C I ob

vešča, da se v nedeljo, 4. 9. 1977, ob 
17. uri prične zimsko — spomla
danska sezona M L A D I N S K I H 
P L E S O V . Igrala bo skupina SE
L E K C I J A . \ 6191 

Vsako soboto ob 20. uri P L E S v 
Hotelu Transturist v Škofji Loki. 
Zabava vas skupina M O D R I N A . 
Vabljeni! °6166 

OO ZSMS VISOKO prireja vsako 
soboto ob 18. uri v dvorani ples. 
Zabaval vas bo VIA TURISTI . 
Avtobusne zveze ugodne. Vabljeni! 

6167 
Ansambel K O R A L I IN H O T E L 

ŠPIK, Gozd-Martuljek vabita na 
P L E S v soboto, 3.9.1977, ob 20. uri 

6168 

obvestila 
R O L E T E in ŽALUZIJE vseh vrat 

naročite Z A S T O P N I K U ŠPILER 
J U , Gradnikova 9, Radovljica, tele
fon 75-610. Lahko pišete, pridem na 
dom. 5627 

E K S P R E S čiščenje talnih oblog 
(preprog, itisonov itd), kavče v, fote
ljev. Gogala Marko, Kidričeva 38, 
Kranj, tel. Senjak 22-059 popoldan. 

6020 
Cenjene stranke iz področja 

L E S C in okolice obveščamo, da v 
bodoče ne bomo več prodajali 
svežega mesa, temveč samo še mesne 
izdelke vseh vrst, ker se želimo speci
alizirati oziroma preusmeriti samo v 
izdelavo in prodajo kvalitetnih 
mesnih izdelkov. Za nakup le-teh se 
priporočamo! Nov delovni čas: Po
nedeljek, sreda ZAPRTO! Torek, 
četrtek, petek od 7. do 11. ure po
poldan od 14. do 16. ure, sobota od 7. 
do 12. ure. M E S A R S T V O IN IZDE
L O V A N J E K L O B A S , M L I N A R I C 
JOŽE, L E S C E , Železniška 1, telefon 
74-218 6169 

E K S P R E S avtokleparska delav
nica. Vsa manjša avtokleparska in 
ličarska dela opravimo takoj. Burnik 
Mirko, Suhadole 41, Komenda pri 
Kamniku. 6170 

T A P E T E polagam prvovrstno. 
Naslov v oglasnem oddelku. 6171 

Popravljam vse vrste P I S A L N I H 
in RAČUNSKIH strojev. Precizna 
mehanika — Dušan Bezlaj, Ljub
ljana, Slomškova 14, tel. 312-831, 
stanovanje Kranj, Koroška 53, tel. 
22-532. Se priporočam! 6172 

Po zelo ugodni ceni izdelam vse 
vrste F A S A D . Poizve se pri J E V -
ŠEK, Britof 209 6173 

izgubljeno 
Od hotela Jelen do Hrastja sem v 

soboto zjutraj izgubil OČALA. Naj
ditelj naj j ih prosim odda v recepciji 
hotela Jelen. 6174 

najdeno 

Samski moški nujno išče žensko 
za 1-krat tedensko čiščenje stano
vanja v Kranju. Naslov v oglasnem 
oddelku. 6188 

Za delno pomoč v gospodinjstvu 
(4-članska družina) za 5 dni v tednu 

Zatekel se je mlad PES črne 
barve, po tačkah malo rjav, z 
usnjeno drap ovratnico. Dobi se pri 
Lampe, Draga Brezarja 20, (na 
Klancu), Kranj 6175 

zahvala 
Jože in Marijana Erzar, Cerklje 79 

, na Gorenjskem se zahvaljujeta vsem 
svojim domačim in sosedom ter 
sorodnikom in znancem za izrečene, 
in pismene čestitke ob najini 50-let-
nici — zlati poroki. Vsem želiva 
sreče, posebno pa zdravja. 6176 



Sporočamo žalostno vest, da nas je po dolgi bolezni zapustil dragi 
mož. oče, brat in stric 

Viktor Pravhar 
Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 3. 9. 1977, ob 15.30 iz 

mrliške vežice na kranjsko pokopališče. 

Žalujoči: žena Marija, sinova Lado in Brane, brat Gustelj, 
sestra Mara in ostalo sorodstvo. 

Kranj, 1. septembra 1977 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgube drage mame 

Marije Roblek 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste je v tako velikem številu 
spremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje in vence ter počastili 
njen spomin. Iskrena zahvala zdravnikoma dr. Miranu Zgajnarju 
in dr. Borutu Beleharju za dolgotrajno zdravljenje ter sestri 
Ljudmili za požrtvovalno nego v poslednjih dneh. Posebna 
zahvala vsem, ki ste jo obiskovali, negovali in tolažili v hudem 
trpljenju. Hvala sodelavcem iz Domplana, Okrožnega in Ob
činskega javnega tožilstva ter Iskre za darovano cvetje in 
spremstvo na zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku za oprav
ljen obred in moškemu pevskemu zboru Bela za zapete žalostinke. 

Vsi njeni! 

Nepričakovano in mnogo prekmalu nas je zapustil naš dobri oče, ded in praded 

Alojz Prosen 
čevljarski mojster iz Šenčurja 

Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 3. 9. 1977, ob 16. uri izpred hiše žalosti na pokopališče 

v Šenčurju. 

Žalujoči: hčerki Helena, Ani, sinova Tine in Janez z družinami ter ostalo sorodstvo. 

Šenčur, 1. septembra 1977 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta 

Andreja Kušarja 
iz Veštra 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, delavcem podjetij Termika Škofja 
Loka, Gorenjske predilnice Škofja Loka in L T H (orodjarna) Škofja Loka, ki so pokojnika spremili 
na njegovi zadnji poti, mu darovali vence in nam izrazili sožalje. Posebno se zahvaljujemo pev
skemu zboru za zapete žalostinke, tovarišu Zgajnarju za poslovilni govor in starološkemu župniku 

Stanetu Hribšku za poslovilne besede. 

Žalujoči: žena Tončka, sinovi Boštjan, Andrej in Aleš. 

Škofja Loka, 30. avgusta 1977 

Z A H V A L A 

Ob izgubi dragega moža, očeta in starega očeta 

Franca Bogataja 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane 
vence in cvetje in vsem tistim, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno 
se zahvaljujemo vsem sosedom za nesebično pomoč, dr. Gregorčiču za dolgoletno zdravljenje, 
duhovnikoma in pevcem, ZB Trebija in govorniku Jaku Ušeničniku za ganljive poslovilne besede. 
Posebna zahvala tudi članom kolektiva Jelovica iz Transportnega oddelka za darovano cvetje 

in izrečeno sožalje. 

Žalujoči: žena Jožefa, hči Jožica z družino, sinovi Pavle, Rajko in Milan z družinami. 

Stara Oselica, 30. avgusta 1977 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi drage mame, babice, sestre in tete 

Ljudmile Benedik 
izRetečšt.52 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in spremstvo na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi zdravnikom in sestram Jeseniške bolnice, g. župniku Blaju za 

posredovanje in g. župniku iz Reteč za pogrebno opravilo. 

Vsem še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: mož Tomo, sinova Janez, Marjan, hčerki Jelka in Majda z družinami. 

Reteče, Vaše, Trbovlje, 26. avgusta 1977 

GORENJSKA KMETIJSKA 
ZADRUGA 
TEMELJNA ZADRUŽNA 
ENOTA C E R K L J E 

razpisuje javno licitacijo 
za prodajo: 

1 kamion TAM 5000 -
prekucnik 
1 kamion T A M 5000 
1 računski stroj ASCOTA 

Licitacija bo 8. septembra 1977 
ob 9. uri za družbeni sektor, 
ob 10. uri za zasebni sektor. 

Pred licitacijo je treba 
položiti 10 % varščine. 
Ogled navedenih osnovnih 
sredstev je mogoč 6. in 
7. septembra 1977 od 8. do 
14. ure na poslovnem oko
lišu Cerklje. 

NESREČE 

SREČANJE NA OZKI CESTI 
Radovljica — V ponedeljek, 29. 

avgusta, ob 16.45 se je na lokalni 
cesti v Gorici pri Radovljici pripetila 
prometna nezgoda. Voznika osebnih 
avtomobilov Alojz Podrekar (roj. 
1931) iz Bistrice pri Tržiču in Anton 
Prešeren (roj. 1957) iz Gorice se na 
ozki cesti zaradi neprimerne hitrosti 
nista mogla srečati in sta čelno trči
la. V nesreči je bil sopotnik Peter 
Podrekar lažje ranjen. Škode na 
avtomobilih pa je za 22.000 din. 

NEZGODA V KRIŽIŠČU 
Škofja Loka — Na regionalni 

cesti v Podlubniku v Škofji Loki se 
je v ponedeljek, 29. avgusta, nekaj 
pred 6. uro zjutraj pripetila promet
na nezgoda. Voznik osebnega avto
mobila Janez Gajgar (roj. 1949) s 
Češnjice je v križišču ceste za Pod-
lubnik dohitel kolesarja Nuhanovič 
Hassana (roj. 1940) iz Škofje Loke, 
ki se je pomikal proti sredini ceste, 
ne da bi se prepričal, če je cesta pro
sta. Avtomobil je kljub umikanju v 
levo kolesarja zadel, da je padel in si 
zlomil nogo. 

NEPREVIDNO 
NA PREDNOSTNO CESTO 

Potoki — V torek, 30. avgusta, ob 
8.35 je voznik tovornjaka Miran K i -
kelj (roj. 1949) iz Boh. Bistrice zape
ljal z lokalne ceste na magistralno, 
pri tem pa je prezrl, da iz radovljiške 
smeri vozi osebni avtomobil: zaradi 
tega je voznik avtomobila belgijske 
registracije Jean Dropuljič trčil v 
tovornjak. V nesreči sta bili dve 
sopotnici v osebnem avtomobilu 
lažje ranjeni, škode na avtomobilih 
pa je za 33.000 din. 

PO NESREČI POBEGNIL 
Jesenice — V sredo, 31. avgusta, 

nekaj po 2. uri zjutraj je voznik 
osebnega avtomobila nemške regi
stracije Radovan Reljič na postaji 
milice na Jesenicah prijavil promet
no nesrečo: neznani voznik osebnega 
avtomobila je bil oplazil njegovega 
na cesti med Lescami in Žirovnico. 
Pri tem je izgubil letvico, po levi 
strani pa je verjetno tako kot Ralji-
čev avtomobil dokaj obdrgnjen. 

L. M . 

1 Preko Jezerskega 
v Dobrlo ve« / Eberndorf 
Vabi: samopostrežna trgovina 
RUT AR. Posebno kopališče in 
camp za turiste. Vse usluge 
plačljive tudi v dinarjih. 

Iskra 
Industrija za telekomunikacije 
elektroniko in elektromehaniko 
Kranj, o. sol. o. 

razpisuje prosto vodilno delovno mesto 

V TOZD ELEKTRIČNA ROČNA ORODJA 

vodje tehnološke priprave 
proizvodnje 

Pogoji: 
visoka ali višja izobrazba strojne ali elektro smeri s 5-letno 
ustrezno prakso ter znanje angleščine ali nemščine, kandidati 
morajo imeti aktiven odnos do samoupravljanja ter biti moral-
nopolitično neoporečni. 

Pismene prijave pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Iskra elektromehanika Kranj, Kadrovsko področje, 64000 Kranj, 
Savska loka 4, z oznako »prijava na razpis«.. 

Kandidate bomo pismeno obvestili o izidu razpisa v 30 
dneh po izteku roka za sprejemanje prijav. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše drage mame 

Doroteje Grašič 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za spremstvo na njeni zadnji poti, darovano cvetje ter 
za vsa izražena sožalja. Posebna hvala dobrim sosedom Stude-
novim in Gregorčevim za pomoč v težkih dneh, g. župniku za 
pogrebni obred in nosačem. Hvala sodelavcem iz Iskre za 

poklonjeno cvetje in izražena sožalja. 

Vsem še enkrat naša iskrena hvala. 

Žalujoči: mož Tone, hčerke Mari , Dora, Vika in Zinka z 
družinami. 

Tenetiše, 21. avgusta 1977 



Sezona pod vprašajem 
JESENICE — Kot je ie bilo objavljeno v dnevnem časopisju, je stekla, čeprav 

se se ne ve, za kako dolgo, tudi letošnja priprava ledene površine oz. ploskve 
v športno kulturni dvorani športnega parka Podmežakla. V ponedeljek, 29. 8. 1977, 
ob 19. uri sta bila pognana v obratovanje oba ie leta 1965 dobavljena Lindejeva 
kompresorja. Prve priprave za ta dogodek so stekle ie 11. avgusta, ko se je pod 
vodstvom dolgoletnega sodelavca Alojza KOMICA pričela urejati ograda oz. banda 
okoli drsališča, ki jf bila skoraj v celoti obnovljena. 

Ledena ploskev drsališča bo pripravljena za uporabo v soboto, 3.9.1977, dopol
dan, saj bo ob 14. uri ie prvo rekreacijsko drsanje, ob 20. uri pa bodo ie trenirali 
igralci novega avstrijskega prvoligaša VSV Villach, Beljak. Prva hokejska tekma 
pa bo na novem ledu odigrana v sredo, 7.9.1977, ob 18.30 med moštvoma HK 
Kranjska gora in VSV Villach, Beljak. 

Kot ie uvodoma omenjeno, se še ne ve, kako bo z ledeno ploskvijo naprej, saj bo 
samo do konca letošnjega leta potrebno za električno energijo, ogrevanje vode in 
prostorov ter bencin za rolbo zagotoviti manjkajočih 450.000 din, viri teh sredstev 
pa trenutno še niso poznani. Dejstvo je eno. Kolikor vodstvu društva do konca 
meseca septembra ob pomoči tako druibenopolitičnih činiteljev kot delovnih ljudi 
in občanov Jesenic in naše občine ne bo uspelo zagotoviti prvi obrok potrebnih 
finančnih sredstev, to je 115.000 din, bosta kompresorja hladilnega sistema drsa
lišča glede na trenutno veljavne finančne predpise o plačilu medsebojnih terjatev 
T A K O J USTAVLJENA. Tu ni motnih nobenih kompromisov, saj bo enomesečno 
porabo električne energije, to je 80.000 kWb, treba plačati v 14 dneh po prejemu 
računa. Situacija je kritična, toda kot ie omenjeno, jo je ob razumevanju in pomoči 
š irše družbene skupnosti motno rešiti, prvi koraki v tej smeri pa so ie tudi storjeni. 

Se eno. Zakaj tako rigorozen sklep o takojšnjem prenehanju obratovanja umet
nega drsališča, če ne bodo zagotovljena manjkajoča finančna sredstva, ki za celo 
sezono znašajo 850.000 din, še z druge plati? Zato, ker so izkušnje iz pretekle 
sezone, to je sezone 1976/77, pokazale, da so bila zaradi ledene ploskve skozi 
celotno sezono oz. zaradi izredno visokih obratovalnih stroškov po eni strani in 
nezagotovljenih finančnih sredstev po drugi strani osiromašena oz. odvzeta finanč
na sredstva namenjena za redno dejavnost klubov Športnega društva Jesenice. 

V premislek. Ledena ploskev umetnega drsališča v športno kulturni dvorani 
Podmežakla ne omogoča delovnim ljudem in občanom Jesenic in širše okolice samo 
gledanje tekmovanj v okviru borbenega in atraktivnega hokejskega športa, temveč 
omogoča tudi umetnostno in rekreacijsko drsanje, od katerih je predvsem zadnje 
med mladino zelo priljubljeno in obiskano, ne smemo pa pozabiti še veliko aktiv
nost kegljačev na ledu. J. J. 

Spet gorenjska rokometna liga 

Loka 
rallv 
'77 

Kranj — Na sestanku gorenjske rokometne 
>veze, ki je bil s predstavniki gorenjskih društev 
in klubov v ponedeljek v Straiišču v prostorih 
rokometnega kluba Sava, so se odločili, da 
ustanovijo spet enotno gorenjsko športno 
tekmovalno-rekreacijsko rokometno ligo, v ka
teri bi nastopalo deset ekip iz štirih gorenjskih 
občin, in sicer Kranjska gora, Jesenice, Radov
ljica, Duplje, Križe, Besnica, Krvavec Cerklje, 
Preddvor, Storžič in 2abnica. 

Ostale ekipe iz kranjske, tržiške in škofjelo
ške občine pa bodo sestavljale drugo gorenjsko 
rokometno ligo. V tej ligi bodo nastopile ekipe: 
Gorenjski sejem, Sava, Veterani, Huje, Gumar, 

Javna tribuna 
o gorenjskem 

nogometu 
2e v torkovi številki smo objavili in

formacijo o javni tribuni o gorenjskem 
nogometu, ki bo danea ob 17. uri v 
dvorani skupščine občine Kranj. 

Ker za tribuno vlada precejšnje zani
manje, obveščamo, da se bo javne tri
bune udeležil tudi znani slovenski 
nogometni sodnik in član vodstev No-

Eometne zveze Slovenije Marko Ilešič, 
i bo kot član delovne grupe NZS za 

pripravo in na zadnjem zasedanju 
konference NZS (26. 8. 1977 v Ljublja
ni) sprejetih pravilnikov lahko tolma
čil vse novosprejete pravilnike, tako za 
športno-tekmovalni, kot za športno-
rekreacijski sistem v nogometu. 

Udeležba priznanega nogometnega 
strokovnjaka in prof. Visoke šole za 
telesno kulturo v Ljubljani Branka 
Elsnerjapa je bila ie prej zagotovljena. 

Zato Nog. center in Temeljna nog. 
zveza Gorenjske v Kranju ponovno 
vabita na javno tribuno vse klubske 
funkcionarje z območja Gorenjske, vse 
aktivne nogometne sodnike in nogo
metne trenerje, igralce moštev v ligah 
športno-rekreacijskega sistema na Go
renjskem in vse ljubitelje nogometa, ki 
jim je nogomet pri srcu in ga radi 
gledajo, telijo pa si odgovorov na razna 
nejasna vprašanja v sedanjem trenutku 
slovenskega nogometa in novih toko
vih v njem. 

F. D. 

Savčani 
v Košicah 

KOSICE — Konec prejšnjega tedna so 
odšli na pot v češkoslovaške Košice stalni 
člani kolesarske ekipe Save. Kranjski klub 
je namreč ie sedem let v stalnih prijatelj
skih stikih s češkoslovaškim kolesarskim 
klubom. Čehi so se konec julija udeležili 
baše dirke »Po ulicah Kranja*, sedaj pa so 
jim Savčani obisk vrnili. 

V soboto in nedeljo so Kranjčani 
nastopili na dveh dirkah, ki so se jih poleg 
domačinov udeležili tudi Madžari. Prvi dan 
je bila na sporedu dirka v dveh etapah (76 
In 89 km), drugi dan pa kriterij. 

REZULTATI - 1. ETAPA: 1. Ropret 
1:54,47, 2. Udovič (oba Sava) 1:55,14, 3. 
Reaak (Č88R) 1:66,27, 4. Kraker 1:55,41, 5. 
Pečnik (oba Sava) 1:56,64; 2. ETAPA: 1. 
Udovič 47,22, 2. Ropret, 3. Pečnik vsi 
Sava), 4. Resak (ČSSR), 5. Kraker (Sava), 
vsi v času zmagovalca; 8KUPNI VRSTNI 
RED: 1. Ropret, 2. Udovič, 3. Rezak, 4. 
Kraker, 6. Pečnik; KRITERIJSKA DIR
KA: 1. Pavela, 2. Curi, 3. Havlila (vsi 
C88R), 4. Ropret, 7. Kraker (oba Sava). 

H. J. 

Po dirkah 
izbrana 

reprezentanca 
Ljubljana — Vsi najboljši jugoslovanski 

kolesarji se bodo v soboto, 3. septembra, zbrali 
ha startu na Šmartinski cesti pri Javnih 
skladiščih. Ob 9. uri se bo namreč začela 150 km 
dolga dirka do Hrastnika in nazaj, medtem ko 
bodo mlajši in starejši mladinci tekmovali na 
nekoliko skrajšani progi 

Naslednji dan ob 10. uri pa bo na sporedu 
druua kolesarska dirka, ki jo bo organiziral K K 
Rog. Vodila bo iz Grosupljega do Broda na Kol
pi in nazaj (180 km). Za mladince bo seveda pot 
•pet ustrezno krajša. 

Po zaključku obeh dirk bo zvezni kapetan 
Dragifla Ješić izbral šesterico najboljših kole
darjev, ki bodo zastopali naše barve na veliki 
mednarodni kolesarski dirki Tour d'Avenir 
•redi septembra v Franciji. Dva reprezentanta 
•ta ie določena; to sta člana kranjske Save 
Bojan Ropret in Bojan Udovič, s fanti pa gre 
••gotovo kot zvezni trener tudi Franci H vas t i 

mehanik Slavko Žagar. 
H.J . 

2abnica (veterani), Jelovica (veterani), Duplje 
(veterani) in Tržič (veterani). Na sestanku so se 
tudi dogovorili, da starost igralcev v obeh ligah 
ne bi bila omejena. 

Prihodnjo soboto oziroma nedeljo (10. ozi
roma 11. septembra) bodo pričeli s tekmova
njem tudi mladinke in mladinci v gorenjski 
mladinski rokometni ligi. 

Žrebanje in razpored tekem bo v ponedeljek, 
5. septembra, ob 17. uri v prostorih rokomet
nega kluba Sava v Stražišču. J . Kuhar 

Cudermanova 
pri Olimpiji 

Preddvor — Ena od najboljših mladih 
igralk in peto uvrščena z liste strelk republiške 
rokometne lige Alenka Cudermanova, sicer 
rokometašica Preddvora, je prestopila k ljub
ljanski Olimpiji. J . Kuhar 

Tržičani igrajo 
v Križah 

Kranj — Letošnje prvenstvo v moški in žen
ski republiški rokometni ligi se bo pričelo jutri 
oziroma v nedeljo. Tako ženska kot moška 
republiška liga sta razdeljeni v dve skupini — 
vzhod in zahod, v vsaki pa je po osem ekip 
oziroma selekcij. V jesenskem delu prvenstva 
bodo odigrali tudi dve koli spomladanskega 
dela prvenstva zaradi super lige, ki bo določila 
prvaka med zmagovalcema vzhoda in zahoda. 

V ženski republiški ligi zahod bodo rokome-
tašice gorenjske selekcije, za katero bo nasto
pala ojačana ekipa Preddvora, igrale prvo 
tekmo v nedeljo ob 11. uri v Preddvoru z gori
ško selekcijo, za katero bo nastopala ekipa M l i -
notesta (prej Dobravlje). Preddvorčanke so 
imele teden dni skupnih priprav v Kočevju, kjer 
so odigrale tudi štiri trening tekme. Ekipo pa so 
ojačali s tremi igralkami Kamnika Andrejko, 
Durjo in Malijevo, iz R K Sava pa so dobili 
Leskovškovo, Zajčevo, Cicmilovo in Valentar-
jevo. 

V moški republiški rokometni ligi pa so 
izpraznjeno mesto dopolnili z ekipo Topola iz 
Ilirske Bistrice, ki se bo v prvem srečanju po
merila v Križah z ekipo Tržiča, kajti Tržičani 
bodo vse tekme odigrali v Križah. Tekma 
Tržič : Topol bo jutri ob 19. uri v Križah. 
Trener R K Tržič Štefan Jakšič pred tekmo 
s Topolom pravi: »Tekma s Topolom bo za
nimiva in zmaga ne bi smela biti vpraš
ljiva. Vseh 60 minut igre bo potrebno igrati 

i borbeno in požrtvovalno. 2e prvo srečanje 
pa bo pokazalo, koliko smo pripravljeni. 
Mislim, da je ekipa dobro pripravljena, 
vendar še ne uigrana.« 

Nenad Antonič, tehnični vodja R K Tržič, pa 
meni: »Škoda je, da smo premalo trenirali 
na novem igrišču v K ritah. V sredo, 7. sep
tembra, igramo trening tekmo s Slovanom. 
V tekmi s Topolom pa računamo tudi na 
pomoč zvestih navijačev.« J . Kuhar 

V nedeljo 
Jelovica : 
Kvarner 

KRANJ — V soboto oziroma nedeljo 
bodo spet otivela rokometna igrišča širom 
po Jugoslaviji. Pričeli bodo s tekmovanjem 
v drugi zvezni rokometni ligi in v republi
ških ligah. Tako bodo jutri oziroma v ne
deljo odigrali prvo kolo v drugi zvezni 
rokometni ligi — sever. 

V tenski ligi bodo rokometašice Alplesa 
v prvem kolu jutri ob 16.30 v Železnikih 
gostile ekipo Podravke iz Koprivnice. Med 
pripravami so odigrale tudi več prijatelj
skih tekem v Cerknem, na Reki in v 
Umagu. 

V moški II. ZRL - sever bodo Slovenijo 
zastopale tri ekipe Inles, Jadran in Jelo
vica. R okome taš i Jelovice so letos precej 

Cmladili ekipo in dali priložnost mlajšim 
•alcem. V prvem kolu se bodo srečali na 

igrišču Pusta! s konkurentom za naslov 
prvaka reškim Kvarnerjem. Tekma Jelo
vica : Kvarner bo v nedeljo ob 10. uri. 

J . Kuhar 

Pokal Zbil jam 
GODESIC - Športno društvo Kondor je bil 

organizator zanimivega nogometnega turnirja 
za pokal Godešič. Na turnirju, ki je bil v poča
stitev desete obletnice društva, so nastopila 
moštva Zbilje, Rateče, Alpine in domači nogo
metaši. 1 

Po ogorčenih borbah in po streljanju enajst
metrovk je pokal in prvo mesto osvojilo moštvo 
Zbilj pred žirovsko Alpino. 

Izidi — predtekmovanje: Kondor : Zbilje 
1:7, Reteče : Alpina 2:3, finale - Reteče : 
Kondor 6:1, Zbilje : Alpina 6:5 (po streljanju 
enajstmetrovk). 

Vratni red: 1. Zbilje, 2. Alpina, 3. Reteče, 4. 
Kondor. J. Starman 

ŠKOFJA LOKA - Državno in republi
ško prvenstvo v avto rallv športu, ki bo v 
dneh od 23. do 25. septembra, bo potekalo 

• po razporedu, ki ga je določil prireditelj v 
posebnem pravilniku. V petek, 23. septem
bra, bo tehnični pregled vozil, verifikacija 
potrebnih dokumentov, opreme tekmoval
cev in vozil med 17. in 21. uro v prostorih 
mehaničnega servisa ALPETOUR Škofja 
Loka. 

Po opravljem tehničnem pregledu in 
verifikaciji morajo tekmovalci pustiti 
svoja tekmovalna vozila v odrejenem pro
storu (park ferme). V tem prostoru se ne 
sme zadrževati nihče, kajti prepovedano je 
kakršno koli delo na strojih. Iz park fer-
meja lahko tekmovalci dobijo svoja vozila 
5 minut pred regularnim časom starta 
LOKA RALLY 77, ki bo naslednjega dne, 
t.j. 24. 9. 1977, ob 4. uri zjutraj za prvega 
tekmovalca, vsi naslednji pa bodo startali 
v enominutnemu presledku na 765 km 
dolgo progo. Proga je razdeljena v 8 etap, v 
katere je vključenih 6 gorskih hitrostnih 
preizkušenj. 

Proga bo potekala skozi znane kraje iz 
NOB, prav zaradi tega, ker je prireditev 
posvečena praznovanju Titovih jubilejev 
in bodo gledalci Gorenjske imeli priliko 
videti državno prvenstvo, ki bo to pot 
prvič organizirano v Sloveniji. 

Navajamo etape tako kot jih bodo morali 
tekmovalci voziti: 

I. etapa: Škofja Loka — Jeprca — Kranj 
— Zabnica — Crn grob — Škofja Loka, 
dolžina etape je 27 km. Tekmovalci jo 
morajo prevoziti v 27 minutah, pri dveh 
prehodnih kontrolah, t.j. v Kranju in Crn-
grobu, pa bodo morali dobiti posebni tig 
kontrole, da so vozili po določeni progi. 
II. etapa: Škofja Loka — Zminec — Brez-
nica — Lubnik — Poljane — Škofja Loka 
— Medvode - Mavčiče - Kranj - Zab
nica — Kranj v doltini 78 km s časom vož
nje 100 minut ter s tremi prehodnimi kon
trolami. III. etapa: Škofja Loka — Zminec 
— Lubnik — Poljane — Sovodenj — Cer
kno — Podbrdo — Železniki — Škofja Lo
ka v doltini 149 km s časom 205 minut in s 
tremi prehodnimi kontrolami v Zapreva-
lju, Sovodnju in Podbrdu. IV. etapa: Skorja 
Loka — Jeprca — Kranj — Bled — Po
kljuka - Koprivnik - Bled - Radovljica 

. — Podnart — Kranj — Zabnica — Škofja 
Loka v doltini 140 km s časom 160 minut. 
V. etapa: Škofja Loka — Ljubljana — Šent
jakob — Domžale — Brnik — Kranj — 
Preddvor -\, Kranj — Zabnica — Škofja 
Loka v doltini 90 km s časom 90 minut. 
VI. etapa: Šk. Loka — Gorenja vas — Luči-
ne — Horjul — Ljubljana — Medno — Go-
ričane — Puštal — Škofja Loka v doltini 
88 km čas 105 minut. VII. etapa: Sk. Loka 
— Železniki — Draigoše — Kropa — 
Radovljica — Kranj — Medvode — Sora — 
Škofja Loka v dolžini 94 km. VIII. in zad
nja etapa: Šk. Loka — Jeprca — Kranj — 
Tržič - Brnik - Moste - Medvode -
Sora — Škofja Loka v doltini 99 km s 
časom 99 minut ter s petimi prehodnimi 
kontrolami v Kranju, Tržiču, Mostah, 
Goričanah in Puštal - Škofja Loka. 

Tekmovalci bodo morali vsako etapo 
prevoziti točno v določenemu času, sicer 
bodo prejeli za vsako prezgodnjo ali pre
pozno minuto vstopa v ČASOVNO KON
TROLO posamezne etape, ki bo ves čas 
tekmovanja v Škofji Loki (pri črpalki na 
Trati), po 60 kazenskih točk. V primeru da 
bo tekmovalna posadka zamudila 30 minut 
v določeni etapi, je le-ta po določilih pra
vilnika diskvalificirana. 

IVK 

Avto rally 
za člane 
sindikata 

RADOVLJICA - V okviru programa 
športnih iger radovljiških sindikatov, bo 
v nedeljo, 4. septembra, ob 8. uri, s startom 
in ciljem v Radovljici, 3. občinsko sindi
kalno prvenstvo v avto rallvju. 

Tekmovanje pod pokroviteljstvom OSZS 
in ZTKO Radovljica organizira AMD Ra
dovljica. Proga je dolga 81 km in je razde
ljena v 4 etape, in sicer: Radovljica — Drai
goše — Rovtarica — Boh. Bistrica — Radov
ljica. Na startu in cilju bodo morali tekmo
valci opraviti spretnostno preskušnjo, v 
posameznih etapah pa še nekatere druge 
naloge. 

Prijave sprejemajo na OSZS Radovljica 
do četrtka, 1. septembra. V. Matjašič 

Priprave na SP 
TRŽIČ — Domače avto-moto društvo, ki 

je po svoji pestrosti glede številnih športnih 
mednarodnih in domačih prireditev med 
vodilnimi v državi, se že pripravlja na 
svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na 
znani motokros progi v Podljubelju. 

Poleg novih društvenih prostorov, ki 
svojim članom in športni komisiji pri tem 
društvu omogoča normalno delo, skrbe tudi 
za opremo tekmovalcev za motokros in za 
stroje, ki so pa za tekmovalce pri nabavi 
slej ko prej predragi. Vse to in še ureditev 
proge, na kateri bo svetovno prvenstvo v 
letu 1978, terja od vseh članov ogromne 
izdatke. « 

Prav zaradi tega so se pri društvu odločili 
da to nedeljo v okviru tradicionalne 
»Suštarake nedelje« ob 14. uri organizirajo 
veliko tombolo. Dobitnikov bo več sto v 
skupni vrednosti 275.717 dinajrev. Med 
glavnimi so avto zastava 101 in R-4, trak
tor, pomivalni stroj, motorna žaga, pony 
ezpres, motorna kosilnica, dva televizorja 
in še vrsto lepih dobitkov. 

Izkupiček je namenjen pokritju stroškov 
prenovitve novih društvenih prostorov, de
javnosti športne komisije ter za nabavo 
novih strojev ter seveda za priprave na 
bližnje svetovno prvenstvo. 

•dh 

Balinarski turnir 
upokojencev 

KOROŠKA B E L A - V počastitev kra-
{evnega praznika in dvajsete obletnice de-
ovan j a krajevne skupnosti Javornik-Ko-

roška Bela bo v ponedeljek ob 8. uri na 
balinišču DU Javornik tradicionalni bali
narski turnir upokojencev. Balinarji upo
kojenci iz Radovljice, Jesenic, Žirovnice in 
Javornika se bodo borili za prehodni pokal 
KS Javornik-Koroška Bela. 

Le-tega je te dvakrat osvojila ekipa DU 
Radovljica, enkrat pa DU Jesenice. Prav 
zato se na balinišču na Javorniku v pone
deljek obetajo zanimivi boji. 

r 

KRANJ - IV. DRŽAVNO PRVENSTVO V LOKOSTRELSTVU HUN-
TER IN I. MEDNARODNI FIELD TURNIR V VINTGARJU - Jutri 
in v nedeljo bo dolina Radovne v Vintgarju prizorišče letošnjega četrtega 
lokostrelskega državnega prvenstva HUNTER in prvega mednarodnega 
FIELD turnirja. Organizator lokostrelski klub Ezoterm Kranj, v katerih 
vrstah je nekaj odličnih lokostrelcev, se je za to vintgarško sotesko odločil 
zaradi izredno razgibanega terena. Tekmovanje v disciplini HUNTER, kije 
obenem ena najlepših in tudi najtežjih lokostrelskih disciplin, zahteva 
razgiban teren. Osemindvajset tarč v tej disciplini je namreč tako razvršče
nih, na neznanih razdaljah od treh do petdeset metrov ter pod različnimi 
nakloni, da mora tekmovalec sam oceniti stojišča, saj se nemalokrat zgodi, 
da udeleženci streljajo tudi v krošnjah dreves in prek skalnih previsov. Vsi pa 
morajo biti v odlični fizični in psihični pripravljenosti, saj to tekmovanje od 
tarče do tarče traja po pet pa tudi po več ur. 
Nič manj naporno in zanimivo pa ni tudi tekmovanje FIELD. Strelja se 
enako v osemindvajset tarč, ki so znane in postavljene v razdalji od šest do 
šestdeset metrov. Tudi teren je podoben, razlika je le v tem, da tekmovalci 
hodijo po skupinah, od pet do sedem, od tarče do tarče in si z uspešnimi 
zadetki nabirajo točke. 
Tekmovanje v soboto in nedeljo se bo obakrat pričelo ob 9. uri. Poleg naših 
najboljših s Postružnikom na čelu, bodo nastopili tudi predstavniki Italije, 
Avstrije in Nemčije. Ta mlada in zanimiva športna disciplina bo vsekakor v 
obeh dneh postregla z obilo športnih užitkov. Vsem nastopajočim pa želimo 
mirno roko, dober pogled in mnogo uspešnih strelov v črno! (dh) 

Za Rossov 
memorial 

Kranj — Balinarski klub Huje je bil organi
zator turnirja v balinanju v počastitev premi
nulega Vojteha Roossa. Uvodne besede pri 
otvoritvi ie spregovoril prvi predsednik bali
narskega kluba Huje Ivan Lampret ter v za
ključku zaželel vsem sodelujočim obilo uspeha 
v tekmovanju. 

Na turnirju je sodelovalo devet ekip, ki so 
bile razdeljene v tri skupine 

Izidi predtekmovanja: I. skupina — bali
nišče na Hujah: Huje I. : Vodovodni stolp 
13:3, Huje I. : Huje III. 13:2, Huje III : 
Vodovodni stolp 5:13; 

II. skupina — balinišče Borca v Kranju: 
Huje II. : Zarja (Ljubljana) 10:13, Zarja : Med
vode 4:13, Medvode : Huje II. 13:9; 

III. skupina — balinišče Borca v Kranju: 
Borec : Center 13:9, Center : Trata (Škofja 
Loka) 2:13, Trata : Borec 13:12. 

V finalu, ki je bilo organizirano na balinišču 
balinarskega kluba Huje so se srečale ekipe 
Trate iz Škofje Loke, Medvod ter organizator
ja Huie I. 

Izidi finala: Trata : Huje I 13:6, Huje I. : 
Medvode 13:7, Trata : Medvode 13:0. 

Prvo mesto na prvem Roossovem memorialu 
je tako osvojila ekipa Trate iz Škofje Loke, 
drugi so bili domačini, tretje mesto je pripadlo 
Medvodam, dočim so se preostale ekipe 
razvrstile po naslednjem vrstnem redu; četrti 
Borec iz Kranja, Vodovodni stolp Kranj, Zarja 
iz Ljubljane, Huje II, Center iz Kranja ter 
Huje III. 

Vse tekme je uspešno vodil Franc Škraba. 
-čm-

Saj o vic in Kurat 
290 cm s palico 
Kranj - 40 pionirjev in pionirk, kandidatov 

za nastop na posamičnem prvenstvu Slovenije, 
je nastopilo v sredo na preglednem atletskem 
mitingu na stadionu Stanka Mlakarja. Nekaj 
doseženih rezultatov daje upanje, da bodo 
Kranjčani tudi letos uspešni na republiškem pr
venstvu, saj so lani osvojili dva naslova. Tokrat 
sta se najbolje odrezala Sajovic in Kurat v 
skoku s palico. Po zanimivem boju sta oba pre
skočila 290 cm. Pavlinova je še enkrat potrdila 
dobro formo v skoku v višino, izkazal pa se je 
tudi Majer v teku na 300 m. 

Rezultati - pionirji - 100 m: 1. Majer 
12,2, 2. Kurat 12,7, 3. Mencinger 12,9; 300 m: 1. 
Majer 41,0, 2. Kabič 49,3, 3. Malic 50.1; 
1000 m: 1. Frelih 3:01,9, 2. Jurančič 3:05,8, 3. 
Stros 3:07,6; daljava: 1. Markič 559, 2. Božič 
492, .'(.()merza 487; višina: 1. Bedene 170, 2. 
Margetič 165; krogla: 1. Gašpirc 12,55, 2. Le-
ben 8,88; kopje: Gašpirc 35,12, 2. Leben 31,74; 
palica: 1. Sajovic 290, 2. Kurat 290, 3. Nezire-
vič 230. 

Pionirke - 100 m: 1. Kur i 13,6, 2. Bauer 
14,5, 3. Indihar 14,9; daljava: 1. Kuri 475, 2. 
Premrou 465, 3. Rihtaršič 418; vitina: 1. Pav
lin 151, 2. Sušnik 145; kopje: 1. Dolinar 20,90, 
2. Dvoršak 18,48. I. Kavčič 

Alpinistične 
novice 

TRŽIČ 
6. in 7. avgusta sta Matjaž Ivnik in 

Tomai Koželj ponovila Matevtev ste
ber, Črni graben in Trtiiko smer v S 
steni Storilca. Zadnji dve smeri je 11. 
in 12. avgusta sam preplezal Slavko 
Frantar. 

7. avgusta sta Slavko Frantar in 
Dušan Markič v 11 urah ponovila 
smer Cozzolino-Bernardini v S steni 
Malega koritniškega Mangarta. 800 m 
visoka smer sodi med najzahtevnejše 
v Julijcih in poteka po najvišji zajedi 
Alp. Istega dne je smer preplezal v 10 
urah 17-Tetni Italijan Ernesto Lama-
sti, kar je bil prvi solo vzpon v tej 
smeri. 

Teden kasneje pa sta Frantar in 
Markič opravila 2. ponovitev smeri 
Juvan Šteblaj v Široki peči. Višina 
smeri 600 m, ocena V-VI. 

6. in 7. avgusta sta Iztok Tomazin in 
Vili Vogelnik preplezala prvenstveno 
smer — »Steber Jutranje zarje« v S 
steni Dolgega hrbta. S tem sta rešila 
enega zadnjih izrazitih problemov 
Ravenske kočne. Smer je visoka 
500 m, poteka pa po stebru med 
Jubilejno in smerjo Šimenc Škarja. 
Za vzpon sta potrebovala 15 ur. 
Ocena smeri 2 razteiaja VI, ostalo 
IV-V +. 

SKUPNA TURA AO KRANJ 
Pretekli vikend so Kranjčani rezer

virali za skupno turo. 2e v petek 
zvečer se je zbralo deset pripravni
kov tečajnikov in alpinistov na Češki 
koči pod ostenji Ravenske Kočne. V 
soboto so plezali v glavnem kratke 
smeri v Grintavčevem stebru in 
njegovi okolici. V soboto pa jim je 
lepe načrte prekrižalo slabo vreme. 

PRVENSTVENA SMER 
V DOLGEM HRBTU 

Brata Marko in Andrej Štremfelj 
sta v soboto, 27. avgusta, preplezala 
novo smer v S steni Dolgega hrbta. 
»Smer po špranji« poteka po značilni 
diagonalni razčlembi, ki reze plati 
deano od smeri Šimenc Škarja. Ocena 
smeri IV, en raztezaj V, A l - A2 (3 m) 
več razteiajev proti vrhu II — III. Ska
la je tako kot v vsem Dolgem hrbtu 
odlična. Smer je visoka 460 m, za ple
zanje pa sta potrebovala 5 ur. 

A. Štremfelj 

V -

Program rekreacijskega drsanja v šport-
no-kulturni dvorani Podmežakla na Je
senicah do 11. septembra 1977 
sobota, 3. sept. 1977, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure 
nedelja, 4. sept. 1977, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure 
sobota, 10. sept. 1977, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure 

in od 20. do 22. ure 
nedelja, 11. sept. 1977, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure. 
— odrasli 
do 20. ure: za 1 X dve uri drsanja 

za 2 X dve uri drsanja 
po 20. uri: za dve uri drsanja 

— osnovnošolska mladina 

do 20. ure: za 1 X dve uri drsanja 
za 2 X dve uri drsanja 

po 20. uri: za dve uri drsanja 

15,00 din 
20,00 din 
15,00 din 

8,00 din 
12,00 din 
15,00 din 

Sporno društvo Jesenice 



B A Z E N Č K I N A P L A N I N I 
Kranj — Novo kranjsko na

selje Planina je čudovitega vi
deza: če že nič drugega, že ta
koj po izgradnji se lahko po
hvali kar z dvema bazenčkoma 
za igro in rekreacijo otrok. 
Gradbeni delavci so jih prosto
voljno in zastonj napravili, v 
krasno veselje in zadovoljstvo 
mularije je v njih vse polno de
ževnice, ki rabi za skoke v vodo, 
za ribarjenje, za plavanje in 
druge oblike rekreacijske aktiv
nosti. Vsem je že znano, kje sta, 
zato se starejši stanovalci ogi
bajo tega kraja, kajti padec 
v naravno nastali luknji ne bi 
bil brez posledic ... 

Zato vrli gradbinci, le tako 
naprej! Čimvečje luknje boste 
zapuščali za seboj, temveč bo 
mladostnega veselja in rado
sti ... 

P O P L A V A Š E F O V 
Bled — Jezikajo nekateri 

blejski sitneži: pri nas, na Ble
du, imamo krasne, velike hotele, 
super so, posebno najnovejši. 
A za glavo se držimo, ko izve
mo, da je v nekem takem luk
suznem turističnem mogotcu 
zaposlenih reci in piši kar ali 
okoli 23 raznih šefov! 

In kaj potem? A mar mislite, 
da šefi ničesar ne delajo, a? Da 
niso potrebni in sploh? Še kako, 
vam rečem! Če jih je okoli 20, 
potem morajo imeti tudi šefa 
vseh šefov, ki jih nadzoruje, pri
ganja. Fino je, kadar se šefi 
s šefom nad šefi vred zberejo na 
sestanku, ko morajo biti vsi sku
paj! Čudi se blejsko ljudstvo ne
vedno, odkod in kje toliko avto
mobilov na vedno praznem par
kirišču, odkod takšen veleobisk 
hotela, ki več ali manj sameva. 
Šefi pa veselo sejejo in brišejo 
prah na nerentabilnih hotelskih 
stolih ... 

M E D V E D N A J E L O V I C I 
Radovljica - Mi pravijo 

Radovljičani: medved je na Je
lovici, z njim pa še soproga in 
dva njuna otroka, medvedka. 
Nikar ne hodi po gobe, bo po 
tebi! 

Sporočam jaz Radovljica-
nom: po gobe hodim na Poklju
ko, a joj! Nikar letos tja gor, ker 
na Pokljuki ne straši le ena 
sama medvedja družina, s seboj 
imajo tudi svojo medvedjo ta
ščo, zato boste šli po drugačne 
gobe, v večna 'lovišča, če vas 
zavoha ... 

Ni razlogov 
za izredno stanje 

Svojevrstna preskušnja za okrog 150 mladincev in mladink je bilo tudi biva
nje pod platnenimi strehami 

Doživeli 
»ognjeni« krst 

TE DNI PO SVETU 

»FRANCOZI« PREMAGALI 
»ANGLEŽE« 

Nacionalna skupščina kanadske 
pokrajine Quebec je po tritedenskem 
razpravljanju s 54 glasovi proti 34 
sprejela zakon, po katerem bo odslej 
francoski jezik edini uradni jezik 
v tej pokrajini. Ta sklep je temelj dol
goročnega načrta separatistične vla
de Quebeca, ki se želi otresti domina
cije »angleške Kanade« nad skoraj 
šest milijonov Francozov v Quebecu. 

PROTI ŠIRJENJU PUSCAV 
Konec avgusta se je v Nairobiju začela 

konferenca Združenih narodov o zavira
nju širjenja puščav. Na konferenci sode
luje okoli 1500 delegatov iz več kot 120 
držav. Odprl jo je kenijski podpredsednik, 
ki je še posebno opozoril na nevarnosti, ki 
grozijo državam v razvoju zaradi vse 
hitrejšega spreminjanja plodne zemlje 
v gole puščave. Konferenca bo trajala 
20 dni. 

ARETACIJE V EGIPTU 
Egiptovske varnostne sile so aretirale 

104 pripadnike skrajne verske organiza
cije »Božji vojaki«. Obtoženi so, da so se 
pod krinko religije ukvarjali s kriminal
nimi dejavnostmi. Kairski tednik Oktober 
piše, da so dobivali pomoč od tujih so
vražnikov, katerih pa ne imenuje. Že 
v začetku julija so egiptovske oblasti 
aretirale več kot 300 pripadnikov različ
nih skrajnih verskih sekt. 

STROGE KAZNI ZA TRGOVCE , 
Inšpektorji v Bangkoku so stopili 

na prste vsem trgovcem, ki niso napi
sali cen na blago, ki ga prodajajo. 
Aretirajo tudi tiste trgovce, ki posa
mezne izdelke prodajajo dražje kot je 
dovoljeno. Kazni so zelo stroge: 10 let 
zapora ali 50.000 batov denarne kazni 
(okoli 6 milijonov starih dinarjev) ali 
pa celo oboje skupaj. 

S E R I J A O D R U G I 
S V E T O V N I V O J N I 

Ameriški filmski družbi Air Time in 
Ingels sta s sovjetskim filmskim podjet
jem Sovin film podpisali pogodbo o pro
izvodnji dokumentarne serije o drugi sve
tovni vojni. Prvič v zgodovini bodo tako 
Američani imeli dostop do sovjetskih 
filmskih arhivov in dokumentov iz druge 
svet« ie vojne. Na ameriški televiziji 
bodo ačeli predvajati serijo marca ali 
april- -rihodnjeleto. 

V učnem centru gorenjskih enot 
teritorialne obrambe je bilo od 
minule sobote do torka živahno kot 
že dolgo ne. Na štiridnevnem ta-
borenju je bilo ta čas okrog 150 mla
dih pripadnikov enot teritorialne 
obrambe iz kranjske občine. Njihovo 
taborenje je sodilo v^okvir poletnega 
načrta programa izobraževanja in 
vzgoje občinskega štaba za teritori
alno obrambo Kranj, ki je sklenil, da 
bo za mlade pripadnike organiziral 
nekajdnevno taborenje. 

Mladi, vsi v enakih oblačilih, so se 
v torek popoldne med našim 
obiskom skrbno pripravljali na 
sklepno slovesnost in poslovitev. 
Pregledovali so orožje in drugo 
opremo, se z glasbenimi čestitkami v 
taboru, kjer so jim štiri dni nudili 
streho nad glavo šotori, zahvaljevali 
svojim mentorjem in namestnikom 
za prizadevanja, da bi se v kratkem 
času čimveč naučili in skrbno čistili 
tabor ter okolico šotorov, da bodo 
tisti, ki bodo prišli za njimi, dobili 
vse v najlepšem redu. 

»Lahko rečem, da je bilo letoš
nje taborenje zares vzorno,« je 
povedal predstavnik štaba kapetan 
Zvone Rešek. »Mislim, da so mladi 
v kratkem času doživeli tudi ne
kakšen ,ognjeni' krst. Program 
smo imeli sicer skrbno izdelan, 
vendar nam je vreme v soboto, 
posebno pa še v nedeljo, močno 
nagajalo. Tako v štabu, kot 
mentorji posameznih vodov 
(slednji so bili iz različnih služb 
in različnih poklicev) smo bili na 
trenutke kar malo zaskrbljeni. 
Deževje in vlaga sta namreč vse 
prej kot prijatelja takšnega 
taborjenja. Vendar, če povem v 
vojaškem žargonu, morala niti 
za trenutek ni padla.« 

ŽENSKE V GRŠKI VOJSKI 
Grkinje bodo kmalu imele prilož

nost, da kot prostovoljke vstopijo 
v grško armado. Ženske predvidoma 
ne bi služile v bojnih enotah, temveč 
le v pomožnih službah. Tako bi se 
lahko zmanjšala vojaška obveznost 
za moške, ki zdaj traja 28 mesecev 
v kopenskih enotah in 32 mesecev 
v mornarici. 

ELEKTRARNA 
NA SONČNO ENERGIJO 

V Bostonu v Kaliforniji bodo v krat
kem začeli graditi elektrarno na sončno 
energijo z zmogljivostjo 10 megavatov. 
Delati naj bi začela konec 1980. leta. 
Projekt bo stal okoli 100 milijonov do
larjev, predvideva pa 1500 zrcal, ki bodo 
odsevala sončne žarke v cilindričen stolp, 
visok 86 metrov. Stolp bo vsrkaval to 
energijo in jo prek klasičnega sistema 
parne turbine spreminjal v električno 
energijo. 

ODKRITA SKRIVALIŠČA OROŽJA 
Dublinska policija je v zadnjih 

nekaj dneh v avgustu odkrila tri skri
va l i šča orožja in streliva ilegalne 
irske republikanske vojske (IRA) na 
ozemlju Republike Irske. To odkritje 
je znamenje povečane policijske de
javnosti proti IRA, ki Republiko 
Irsko že dolgo uporablja kot oporišče 
za svoje operacije v Severni Irski. 

DEVALVACIJA KRONE 
Švedska je 29. avgusta devalvirala svo

jo krono za 10 odstotkov in na domačem 
trgu zamrznila cene, da bi s tem rešila 
gospodarske težave. Cene bodo zamrznje
ne do konca oktobra, vlada pa bo ves čas 
intenzivno nadzorovala finančna gibanja. 
Švedska vlada je sprejela tudi program 
gospodarske stabilizacije, da bi spodbu
dila oslabljeni izvoz in pomagala indu
striji, ki se je znašla v krizi. Hkrati sta 
svoji valuti devalvirali tudi Norveška in 
Danska, in sicer za 5 odstotkov. 

BIOGRAFIJA 
O LEONIDU BREŽNJEVU 

Konec tega leta bo londonska založ
ba Pergamon Press objavila uradno 
biografijo Leonida Brežnjeva. Tako 
bo na zahodu prvič izšla knjiga o živ
ljenju in delu vodilne osebnosti Sov
jetske zveze. Življenjepis so napisali 
najbližji sodelavci Brežnjeva. 

NA DNU B A J K A L A 
Sovjetskim znanstvenikom se je posre

čilo prvič »pristati« na dnu Bajkalskega 
jezera v batiskafu kanadske proizvodnje. 
V globini 1410 metrov ni rastlinja. Dno je 
prekrito s kamenjem in muljem, od živali 
pa je mogoče srečati samo ribo »go-
lornjanko«, ki živi le v tem jezeru. 

Mladi so imeli vsak dan sedem ur 
posebej pripravljenega vzgojnega 
programa iz vojaških predmetov. V 
preostalem delu dneva pa so orga
nizirali različne dejavnosti. Poleg 
kulturno-zabavnih prireditev so or
ganizirali tudi idejnopolitično izo
braževanje in izpopolnjevanje. Tako 
so takoj organizirali aktiv mladih 
članov zveze komunistov in kon
ferenco ZSMS. Ti organi so se se
stajali vsak dan dvakrat in obrav
navali tako organizacijska vpraša
nja iz življenja v taboru, kakor tudi 
naloge, ki mlade v prihodnje čakajo 
doma oziroma na terenu. 

»Nedvomno pa je bil najbolj 
zanimiv tisti del bivanja, ko so 
se mladi seznanjali z orožjem in 
se potem pomerili tudi v stre
ljanju. Številni med njimi so 
imeli prvič v roki puško M 48 
ali polavtomatsko puško. Moram 
reči, da so nas v vodstvu tabora 
rezultati streljanja prav prese
netili. Skoraj ga ni bilo med ude
leženci, da ne bi dosegel tako 
imenovanega poprečja. In pri 
tem niso dekleta prav nič za
ostajala. Sicer pa dekleta morda 
zaslužijo ša posebno pohvalo. 
Pri nekaterih nalogah in delih 
so celo prekašala fante in poka
zala na primer pri urejanju šo
torov ter okolice veliko več iz
virnih zamisli kot fantje.« 

Štiridnevno bivanje in seznanja
nje z vojaškim življenjem je morda 
kratek čas. Vendar je bilo moč tako 
iz splošne ocene kot iz pripovedova
nja in zadovoljnih obrazov mladih 
fantov in deklet ugotoviti, da so se 
marsikaj naučili, marsikaj spoznali 
in da so takšna taborenja pomemb
na še zaradi nečesa. To pa je organi
zirano kolektivno, tovariško živ
ljenje na terenu. 

Mrak in megla sta se že skoraj 
spuščala na tabor, ko je najboljši 
tega dne za slovo letošnjega tabore
nja spustil zastavo in ko je iz mladih 
grl zadonel odrezav pozdrav Zdravo. 
Potem je urejena kolona počasi 
odšla in se zgubila v zelenju. 

Besedilo in slike: 
A. Zalar 

Resne priprave 
na zanimivo 

srečanje 
Kranj — O zanimivem nogo

metnem srečanju, ki bo 9. 
septembra popoldne na nogo
metnem igrišču v Puštalu v Škof
ji Loki, smo nekaj malega v Gla
su že pisali. Tega dne se bo 
namreč novinarska reprezen
tanca Gorenjske, sestavljena v 
glavnem iz novinarjev in sode
lavcev časopisa Glas, pomerila z 
nogometnim moštvom, ki ga vodi 
Tone Fornezzi-Tof. 

V Gorenjskem taboru priprave 
na to zanimivo rekreacijsko sre
čanje potekajo zelo resno. Mimo
grede povedano bo to tudi ena od 
prireditev ob letošnji 30-letnici iz
hajanja časopisa Glas. Srečanje 
bo nedvomno zanimivo, saj je 
»pomoč« gorenjski novinarski 
ekipi obljubil tudi Franc Košir. 
Gorenjski novinarji seveda tudi 
pričakujejo, da jih bodo obisko
valci oziroma gledalci tudi bodrili 
in navijali za »domače«. Upajo, 
da jim bodo tako kot pri Glasu, 
bralci ostali zvesti tudi pri bod-
renju na tekmi. 

V okviru resnih priprav na 
petek, 9. septembra, bo gorenjska 
novinarska ekipa danes (2. sep
tembra) ob 16. uri odigrala tre
ning tekmo na nogometnem ig
rišču v Naklem z nogometnim 
moštvom Naklega. 

Nadaljevanje s 1. strani 
oziroma nujno sanacijo; predvsem 
za stanovanjske objekte in gospo
darska poslopja. 

Škoda, o kateri je izvršni svet 
občinske skupščine ponovno raz
pravljal, pa je seveda večja. Gre 
namreč še za nekatere družbene 
objekte in tiste, ki so pod spome
niškim varstvom. To pa so stano
vanjski bloki, bolnišnica na Golniku, 
štiri cerkve, dva gradova in še 
nekateri objekti. Tako ocenjujejo, 
da bo znašala celotna škoda prav 
gotovo okrog 90 milijonov dinarjev. 

Kar zadeva finančno zamisel ome
njenih virov za sanacijo, so ustrezni 
republiški organi o tem že razprav
ljali in se strinjajo s predlagano. 
Predlagali pa so jo tudi že v potrdi
tev republiškemu izvršnemu svetu. 

Izvršni svet občinske skupščine pa 
je razen tega obravnaval še nekate
ra druga vprašanja v zvezi s sanaci
jo. Tako priporoča občinskemu šta
bu za civilno zaščito, naj sprejme 
sklep, da se iz objektov, kjer je 
predvidena nadomestna gradnja, 
lastniki oziroma stanovalci izselijo. 
Gradbeni odbori v krajevnih skup
nostih morajo za takšne družine in 

posameznike poiskati ustrezne re
šitve. Će sami temu ne bodo kos, se 
bodo v občini obrnili za pomoč 
(prikolice) na delovne organizacije, 
kjer so prizadeti*zaposleni oziroma 
bodo zaprosili za prikolice drugje. 

In kako je z uporabo posojil 
oziroma sredstev za sanacijo? To 
vprašanje prizadete v krajevnih 
skupnostih seveda najbolj zanima. 
Pojasnjeno je bilo, da se bo še ta 
teden sestala finančna komisija in 
obravnavala osnutek pravilnika za 
dodeljevanje sredstev. V začetku 
prihodnjega tedna bo. pravilnik ob
ravnaval občinski štab za odpravo 
posledic potresa in ga nato predložil 
v potrditev izvršnemu svetu. Potem 
pa bi prizadeti že lahko začeli upo
rabljati sredstva, čeprav naj bi 
pravilnik nazadnje potrdila še občin
ska skupščina, ki bo prav tako zase
dala ta mesec. Skratka, po sprejetem 
pravilniku bo Ljubljanska banka 
začela odobravati potrošniška poso
jila in bodo prizadeti tako lahko 
začeli s sanacijo objektov. 

In za konec še tale vest. Repu
bliški sekretariat za finance bo 
predlagal republiškemu izvršnemu 
svetu oprostitev prometnega davka 
za nakup materiala za prizadete. 

A. 2alar 

Ljubenske packe 
Žaljivi napisi in črne packe na kmetovi hiši sredi 
Ljubnega in zabita vhodna vrata so izjemno 

nesramna metoda neznanih storilcev 
V noči od petka na soboto so 

bili vsi trije Čebavsovi iz Ljubne
ga doma, v svoji veliki kmečki 
hiši sredi vasi. Ko jih je prebudil 
zgodnji jutranji svit in priganja
lo delo na polju — imajo zelo 
veliko kmetijo — so začudeno 
butali v oboja vhodna vrata: ni 
se jih dalo odpreti. Ko so odprli 
okna, so bili še bolj presenečeni: 
prav vsa okna v spodnjih prosto
rih, vseh šest velikih oken je bilo 
črno premazanih, tako da se ni 
videlo skozi šipe. Začudenje in 
ogorčenje je doseglo svoj višek 
tedaj, ko so zlezli ven in se 
morali ozreti na hišno pročelje: 
tri velike in dolge stene so bile 
do vrha popackane, premazane z 
velikimi napisi, s katranom, tako 
da ni imelo nobenega pomena, da 
bi se sploh trudili jih odstraniti. 
Ne bi šlo, razen tega pa sta bila 
bes in jeza prevelika, tudi zato, 
ker so bila vhodna vrata od 
zunaj trdno zaprta, z žico pove
zana. Nočni objestneži niso 
prizanesli tudi novim garažnim 
vratom in nanje v svoji omejeni 
pameti izpisali metrski črki BK. 

Veliki so napisi na hiši, vendar 
pa težko čitlj ivi , nesramne so 
grožnje, vendar nedvoumne. Sto
rilci, ki so se v tisti noči tako 
zelo trudili napraviti čimveč 
škode in kar najbolj oblatiti 
kmeta, so morali prinesti tudi 
lestev, kajti packe in napisi 
segajo do vrha visoke hiše. 
Objestneži so se na moč trudili, 

da bi zapustili kar najbolj pristni 
vtis svoje vandalske pameti in 
obnašanja: izpisali so žaljivke 
kot bk, kon, Škot, daj za samo
prispevek, daj za šolo, ofrajhaj 
me in tako dalje, v tem smislu in 
stilu. « 

Če se pač kdo škodoželjno 
nasmiha, ga bo takoj minilo, če 
pomisli, da bi se to lahko zgodilo 
tudi NJEMU in na NJEGOVI 
hiši; če kdo ne verjame, da hiša v 
Ljubnem nudi tako sramoten 
videz, se lahko sam prepriča. Če 
nič drugega, je takšno ravnanje 
kaznivo, da seveda niti ne 
poudarjamo tega, da je skrajno 
pobalinsko, nedopustno in sra
motno, da nekoga, ki ga ne 
maraš, ponoči zabiješ v njegovo 
lastno hišo, ga ogrožaš in mu 
tako, da mu napraviš č imveč 
škode, tudi groziš. 

»Kar je preveč, je preveč,« so 
dejali nekateri vaščani Ljubne
ga, ko so uzrli ljubenske packe in 
o tem, da so ljubenski napisi že 
nekaj preveč hudega in nedo
pustnega, bo morala razpravljati 
tudi krajevna skupnost. Storilci 
bodo dobili svojo lekcijo in če 
mene vprašate, kakšna bi bila 
med drugim v njihovem stilu, je 
odgovor pri roki: ofrajhati, pa ne 
hišo , ampak njihovo pamet in 
njihove glave, v katerih se roje
vajo tako nizkotne misli in tako 
podla dejanja. 

Darinka Sedej 


