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S Z D L razpravljal o nalogah v zvcii
s perspektivnim planom

V ospredju:
družbeni standard

Na skupni seji obeh zborov Ob
činskega
ljudskega odbora v Kra
nju, ki je bila pred dnevi, se je
predsednik, tovariš Franc Pubar, le
po zahvalil
vsem odbornikom
za
njihovo
udejstvovanje
v tem letu
ter jim čestital k novoletnim
praz
nikom.
Toda pred tem je predsednik pre
bral tudi podatke o udeležbi
vsake
ga posameznega odbornika na se
jah v 1960. letu. Pri tem je morda
bilo nekomu malo nerodno.
Dva
odbornika
sta v vsem letu priso
stvovala
samo dvem sciam izmed
12 skupnih sej, kolikor jih je bilo.
Iz Zbora proizvajalcev
sta samo
dva, ki sta se udeležila
vseh sej.
Eden se je udeležil dveh sej, deset
krat pa je bil upravičeno
odsoten.
Trije odborniki so prišli samo na
štiri seje, deset odbornikov
se e
udeležilo
petih oziroma šestih
sej,
itd. Tako razmerje je tudi v Ob
činskem
zboru.
Vendar ni to nobena izjema za
Kranj. Še večkrat
kot v Kranju se
je zgodilo drugje, da so morali od
ložiti sejo enega ali drugega zbori,
ker ni bilo zadostne
udeležbe.
Vzroki za tako stanje so zelo raz
lični. Odborniki v Kranju niso pri
govarjali prikazani evidenci. V po
govoru s posamezniki pa se izobli
kujeta
dva
pojava.
Prva
stvar
je preobremenjenost
posameznikov.
Eden izmed odbornikov
je kar hi
tro naštel
6 odgovornih
funkcij,
kjer ima on vodilno
besedo. Ob
tem pa je še dodal tole: Enkrat je
bil odsoten, ker je šel na sejo od
bora stanovanjske skupnosti. V iz
biri, ali naj gre na sejo ObLO ali
na stanovanjsko skupnost se je od
ločil za slednje. Na seji ObLO,
ta
ko je predvideval,
bodo vseeno iz
glasovali in uredili vse brez njega.
V odboru stanovanjske
skupnosti
pa je bil on edini, ki naj bi tolma
čil stvari. Vsi so njega
pričakovali
in je bila njegova udeležba
obvez
na. Neposredna
družbena
korist je
torej bolj zahtevala njegovo prisot
nost v stanovanjski
skupnosti.
Takih in podobnih pojasnil o te
žavah
posameznih
odbornikov
je
precej. Številne
funkcije jih
vežejo
v še aktivnejše
delo v raznih orga
nih v podjetjih, na terenu in jim
odvzemajo čas, Na zadnn
okrajni
konferenci 7.K je bilo tudi to vpra
šanje na dnevnem redu.
Ugotavlja
li so, da so posamezniki preveč
ob
remenjeni s številnimi funkcijami in
da je treba več širine, več
zaupa
nja v mlade državljane,
na katere
je treba prenašati
razne
dolžnosti.
In prav to je glavni vzrok za toli
ke odsotnosti.

V petek, 23. decembra dopoldne, je bila v Kranja seja Izvršno«
ga odbora Okrajnega odbora S Z D L . Na seji' so razpravljali o pet*
spektivnera načrtu gospodarskega razvoja v prihodnjih petih letih
in o nekaterih drugih organizacijskih vprašanjih.'
Z oziram na sedanjo gospodarsI#o razvitost okraja, bo v prihod
njem petletnem obdobju treba vlo
žiti sorazmerno več sredstev, pred
vsem v družbeni standard. S tem
v zvezi bo še vedno v ospredju
stanovanjska gradnja,, v industrij
skih središčih pa bo treba zgraditi
tudi v e č novih šol, kajti pojnekod
teče šolski pouk kar v štirih iz
menah.

;

Na področju delavskega i n druž
benega upravljanja bo treba po
spešiti proces nadaljnje decentra
lizacije. Urediti bo treba krajev
ne odbore i n stanovanjske skupisti, obratne delavske svete i n
:cko ekonomskih enot prenašati
oločene pristojnosti neposredno
aa proizvajalce.
Prcuiralci Radovljice, Oioč, Lipnice, Krope in drugih okoliških krajev so prejšnji petek, 16. de
cembra opazovali kroženje letala nad Dobravo. Rezultat tega kroženja je gornji posnetek »iz ptičje
perspektive«, ki prikazuje Dobravo pri Kropi. Posnetek rabi Odbor za prireditve » P o stezah parti
zanske Jelovice« za izdelavo posebnega prospekta. Dobrava je namreč bila osrednje žarišče politične
dejavnosti in priprav za revolucijo. Tamkajšnji učitelj, pozneje narodni heroj Stane Žagar, je s svo
jim neumornim delovanjem v popolni ilegalnosti znal razširiti mrežo komunistov in njihovih pripad
nikov po vsej Gorenjski. Tako se je širila želja po svobodi in po lepšem življenju ter mržnja do
političnega in ekonomskega zatiranja. Taka idejna pripravljenost je skozi leta in leta pripravljala de
lavce in kmete na odločilni spopad s tirani. Skupno z drugimi kraji Jugoslavije, se je pod vodstvom
K P J pripravljala tudi Gorenjska. Zato organizatorji prireditev » P o stezah partizanske Jelovice« poleg
drugih pomembnih dogodkov na Jelovici itd., vključujejo predvsem Dobravo, kjer je bilo politično
žarišče vseh ostalih dogodkov.

O vseh nalogah i n problemih v
zvezi z izvajanjem perspektivne
ga plana bo razpravljal plenum
Okrajnega odbora S Z D L . Plenum
bo med 10. i n 14. januarjem.
Na seji so člani Izvršnega odbo
ra sprejeli tudi okvirni proračun
za leto 1961. Nato so razpravljali
nekoliko obširneje o predlogu T u 
ristične zveze za Gorenjsko o or
ganizaciji turistične propagande v
prihodnjem letu.
Vsi člani so bili mnenja, da pri-

rejanje obiskov, kot jih predlogi
Zveza, verjetno no bi doseglo Svd*
jega namena. Nobenega smisla,
namreč nima izvajati turistična
propagande tako širokega obsega
vse dotlej, dokler ne uredimo v «
potrebno, da bodo gostje, k i pri?
hajajo k nam, res zadovoljivo po?
streženi.

Danes sofa
ObLO Železniki
Ž E L E Z N I K I , 26. decembra — Za"
danes je bila v Železnikih sklica*
na seja občinskega ljudskega od«
bora. Na seji bodo med drugim
govoril o občnih zborih kmetij«
skih zadrug in o združitvi vseh
zadrug v eno, nadalje bo na dnevnem redu tudi razprava o predlo«
gu odloka o voznih olajšavah di
jakov na avtobusih in drugem.
T. M .
/

tudi v Skof ji
Loki

S K O F J A L O K A - N a predvečer"
Dneva J L A je bila v Skofji Loki
svečana proslava, ki so se je razen
Z letne občinske konference jeseniške mladine
predstavnikov škofjeloškega gar
nizona udeležili tudi politični in
kulturni delavci v občini. Po slav
nostnem
govoru podpolkovnika
škofjeloškega garnizona, tov. O j daniča Rada, so člani umetniške
skupine »Tine Rožanc« iz Ljublja
ne izvajali program zborovskih
skladb slovenskih in partizanskih
JESENICE, 25. decembra - Danes je bila v dvorani T V D » P a r  uspeli, so pristopili k raznim ob nega dela in sploh življenja in te
pesmi, recitacij in folklornih ple
tizan« letna konferenca jeseniške mladine. Kot gostje so konferenci likam izobraževanja, občinski ko žav jeseniške mladine.
sov.
Ivan
Pivk
mite
pa
je
poklican,
da
zasleduje
prisostvovali predstavniki C K L M S , predsednik O K L M S , Zdravko
in
nudi
pomoč
pri
težnji
mladino
Krvina, predsednik ObLO Jesenice, Franc Treven in drugi.
po ideološkem izobraževanju. Mla
' Predsednik Občinskega komite je govoril tudi o tem, da občinski dina naj široko razpravlja o de
ja L M S Jesenice, tovariš Srečko komite L M S na Jesenicah le tež lavskem samoupravljanju, o eko
Krč, je uvodoma navedel nekatera ko sledi, kljub svojim naporom, nomskem razvoju, o političnih do
vprašanja, ki bistveno vplivajo na zanimanju in usmerjanju mladine godkih in podobno. Zato bi bilo
izoblikovanje lika socialističnega pri njenem delu. Zal pa se med treba osnovati tako imenovane re
mladinca. Govoril je o hitrem tem mladino nahajajo tudi taki, ki ne dakcije, ki bi bile zadolžene za iz
pu našega razvoja, ki omogoča na znajo ceniti naporov in pridobitev obraževanje na svojem področju.
ši mladini vsestransko izobraževa naše skupnosti. K o je tako g«voril Notranji ustroj organizacije L M S
nje. Zato je mladina tudi postala o politično ideološkem delu je de mora biti steber, ob katerem se bo
Drga stvar ie zatem tudi zavest nosilec gospodarskoga, političnega jal, da nam je jasno, kaj moramo razvijalo nadalje delo. A k o bomo
danes nuditi mladincu iz marksi imeli tdrno in zanesljivo vodsjvo,
posameznih odbornikov. Če je pri in družbenega življenja.
V nadaljevanju svojega govora, stične literature. Da bi to v celoti bo tudi delo mladine zadovoljivo
volil v izvolitev in prevzel
dolžno
in poli valno. T o je ena izmed glav
sti odbornika, potem je njegova mo
nih nalog, ki jo bo moral občinski
ralna dolžnost,
da to delo tudi
komite v prihodnje opraviti. Da
opravlja. Toda teh primerov je ma
pa bo to uspel, morajo biti v ob
lo in se končno ne zrcalijo zgolj v
činskem komiteju politično zreli
udeležbi
na sejah, marveč v celot
Kranj - Danes, v ponedeljek, hkrati posvečena tudi izumitelju ljudje, ki so preverjeni z duhom
nem delu in stikih z volivci
ozirnfotografije na steklo, kranjčanu marksizma i n socializma.
rr i državljani
njegovega
volilnega 26. decembra, bodo v Prešernovi
Janezu Puharju. Za razstavo je bi
območja.
Vse te drobne
probleme hiši v Kranju zaključili razstavo
V prihodnje bo treba čimveč
lo veliko zanimanje, saj si jo je
posameznikov,
ki se skrivajo
za Foto kluba Kranj, ki jo je odprl ogledalo okoli 2500 kranjčanov in mladine vključiti v razne komisi
»upravičeno
odsoten* bi bilo treba v počastitev 50. obletnice obstoja. okoličanov, pa tudi iz drugih kra je, ki naj široko razpravljajo o na
pažljivije
spremljati in jih odstra Razstava je prikazovala 50-letno jev Gorenjske in naše države.
šem družbenem življenju, občinski
razvojno pot dela i n življenja
komite pa je dolžan, da delo teh
njevati.
-an
kranjskih foto. amaterjev in bila
komisij podpre i n vsklaja.
V . Makuc
Društveno življenje mladine v
jeseniški občini je pohvalno. D a 
Ob pripravah za izdelavo perspektivnega plana
nes sodeluje na Jesenicah v raz
nih društvih preko 2300 mladih
ljudi. Obenem pa se pojavljajo pri
tem tudi nekateri negativni poja
vi. Prav v počastitev 20-letnice so
V komunalo se v prihodnjih le cialistične revolucije, bo občinski
Kakor je znano, je Zvezni Izvršni svet že sprejel predlog per
tih ne predvideva vlagati večjih komite razpisal enoletno tekmova
spektivnega plana gospodarskega razvoja Jugoslavije v prihodnjih
investicij. Komunikacijska in ka nje z določenim programom med
petih letih. Tudi republike so z delom na Izdelavi že pri kraju, zato
nalizacijska mreža po letošnjih re mladinskimi aktivi v občini.
so sedaj na vrsti okraji in komune. O jeseniški občini smo že pisali,
konstrukcijah vsaj delno zadošča,
Predsednikov predlog, da se je
da je poudarila v perspektivne,m planu obrt. Danes pa si oglejmo seveda pa je vprašanje, v koliko
nekatere bistvene značilnosti gospodarskega razvoja radovljiške ob ne bo njena zmogljivost konec le seniška mladina priključi k akciji
čine.
ta 1C65 že prenizka in zastarela. za pomoč alžirski mladini, ki jo
Kakor vse občine, tako se je kraje. Prav v alednjem je bilo le Jasno pa je, da se bodo manjši je p r e d i r a l šolski komite na Gim
tudi radovljiška temeljito pripra tošnje loto ugodno, ker so bili zneski še vedno vlagali v komu naziji v Skorji Loki, so delegati
vila za izdelavo perspektivnega vodno razni seminarji.
nalo, predvsem v drugih krajih sprejeli z burnim pleskanjem.
Podobno kot z gostinstvom bo ob "i ne.
V razpravi je prvi govornik med
plana za obdobje 1961-65. Prvo, kar
drugim govoril o ideološkem i n
je odsek za plan občinskega ljud tudi s trgovino. Ta se bo vredno
Na
zadnji
seji
okrajnega
ljud
študijskem izobraževanju. Obenem
skega odbora ukrenil, je bila stno sicer povišala, fizični obseg
vskladitev dela. Kompletno indu pa bo ostal na liti ravni. Premalo skega odbora je bil sprejet pred se je dotaknil tudi nekaterih uspe
perspektivnega hov in slabih strani, ki so s tem
strijo bo namreč obdelal okrajni je v Radovljici trgovskih lokalov, log desetletnega
zavod za planiranje, medlem ko zato je tudi povprečni promet na plana razvoja lesne industrije. Po v zvezi. Govoril je tudi o spreje
bo vse ostale panoge obravnavala enega zaposlenega v trgovini naj tem planu naj bi v Radovljici pre manju mladih v Zvezo komuni
občina. Pri pregledovan |U plan višji v okraju in celo mod prvimi nehalo delovati lesno industrijsko stov. Temu je »ledilo še vrsto di
skih predlogov so so najve* (asa v Sloveniji. V prihodnjih petih le podjetje » J e l k a « Radovljica. S ta sku tantov, ki so se dotaknili proV petek, 30. decembra, bo Dom igre in dela »Tugo Vid
zadržali na investicijah. Investi tih bodo v Radovljici zgradili mo kim ukrepom bi po mnenju odgo blema vodstvenega kadra, družbevornih
ljudi
storili
samo
korak
mar«
v Kranju obiskal dedek Mraz s svojim spremstvom in
derno
poslovno
stavbo,
v
kateri
cije so namreč tisi a planska po
n r. r. L
M h':: • • i, i' i: -11 ',i; 11111: i: i i i! i:: • i: H H i n 11 * i ;^ ^ u i u i t n i 11 i n 1111,
tedaj mu bodo šolski in predšolski otroci pokazali, kaj so
stavka, katera jc najtesneje veza bodo trgovski lokali, brivnice in nazaj. Zakaj no bi bilo žage, če
podobno. Tovrstno zagradbo Ra je surovina zagotovljena in zakaj
na na finančna sredstva,
se naučili. Vsaka skupina (imajo 4 skupine predšolskih otrok
naj bi so hlodovina stekala na
V celoti bo zna"al letni porast dovljica nuino potrebuje, ker so
in 1 šolskih) pripravlja z vzgojiteljicami svoj program za
ta, da je konkurenca med podjetji
sedaj
nc
samo
trgovski
lokali,
pač
gosoodnrstva v radovi ii"ki o V i n l
K A M N I K — Na zborih volivcev,
vedno koristna. Tu mislimo na
to prireditev. Tako bodo malčki, ki jih vidimo na sliki in
okoli 10 odstotkov. K temu bo se na tudi ostali uslužnostni obrati v
podjetji L I P Bled in »Jelka« Ra ki so bili minuli teden v kamni
ki
so dopolnili komaj drugo leto starosti pred dedkom Mra
veda priponvtfa industrija. Go neprimernih, higiensko neustrez
dovljica. Obenem pa je »Jelka« ški občini, so razpravljali o izpol
stinstvo so bo n-imroč ob normal nih prostorih.
zom
zaplesali Ringa-rmga-raja, večji že vneto pripravljajo
nitvi
družbenega
plana
za
prvih
visoko produktivno podjetjenih pogojih lo počasi dvigalo, hi Negospodarsko investicije se bo tudi
pesmice in deklamacije, drugi spet dramatizacijo zgodbe
saj s svoiimi ljudmi ustvarja lep devet mesecev tekočega leta In o
do
le
rahlo
povečale.
Za
naslednje
trejši skok bi doseglo le v prime
prespektivnega
plana
narodni dohodek. Povprečje na prcdlagu
»Hankina igra« in pravljično igrico. Razen tega bo skupina
ru, če bi S " cono dvignile. Vendar leto je precejšnji del teh žo raz
rodnega dohodka na zaposlenega razvoja kamniške občine za na
porejen.
K
ureditvi
kmetijskega
otrok zaigrala tudi lutkovno igrico »Kmetic in volk«. V pro
bi bilo to povečanje Ifl navidezno,
slednjih
5
let.
Ker
so
bili
zbori
v »Jelki« prednjači v celotni lesni
no pa dejansko in bi bilo prav za posestva v Poljčah bo občina pri
gramu bo sodelovalo prav vseh 90 otrok in vsakega od njih
volivcev
takoj
za
občnimi
zbori
indiKstriji našega okraja. Zato je
to brez pomena. Pri gostinstvu spevala okoli 7 milijonov dinarjev.
osnovnih organizacij S Z D L , je b i 
bo dedek Mraz obdaroval z vrečko slaščic, vsako skupino
res
vprašanje,
koliko
bi
bila
uki
moramo navesti to, da je v veliki Za zgraditev sodobno urejene me
nitev »Jelke« koristna in ekonom la udeležba v obeh volilnih eno
pa še s kolektivnim darilom: žogami, punčkami in tehnični
meri odvisno od vremena in raz sarije v Lescah pa bi bilo potreb
tah v Kamniku tako slaba, da so
sko utemeljena.
mi
igračami.
M . 2. Foto: France Perdan) J
nih prireditev ter posvetov, kar je no v prvi fazi zagotoviti okoli 30
jih morali ponovno sklicati.
^vk
j^^jD^o^n^ znano za vse turistične milijonov finančnih sredstev.

Postavljeni so tedni temelji za delo
Tudi jeseniška mladina pokazala solidarnost z bojem alžirskega naroda

Za razstavo veliko zanhnanfe

Menim korakom napre
1

V pričakovanju Dedka Mraza

!

Slaba udiležba

P O N E D E L J E K , 26. decembra 1960

NOTRANJA IN ZUNANJA POLITIKA

Te ODI PO SUBTU
TROJNI S E S T A N E K V C O N A K R Y J U
Gvinejski predsednik Sekou Toure je izjavil, ko je pozdravil
predsednika republike Mali Modiba Keito in ganskega predsednika
Nkrumaha ~b prihodu v Gvinejo, da bodo na sestanku treh šefov,
držav v Conakrvju razpravljali o vprašanju svobodne Alžirije in o
obsodbe vredni politiki O Z N v Kongu.
G I Z E N G A Z E L I MIRNO O B N O V I T E V
Vršilec dolžnosti predsednika zakonite kongoške vlade, Antoine
Gizenga, je poslal generalnemu sekretarju O Z N , Dagu Hammarskjoldu in šefu misije O Z N v Kongu, Radiošvcru Dajalu, brzojavki,
v kateri zahteva, naj misija O Z N v Kongu prepreči uporniškemu
polkovniku Mobutuju, da bi prevažal svoje čete z belgijskimi letali
in ladjami.
SPLOŠNA S T A V K A V BELGIJI
Splošna stavka, ki je izbruhnila v Belgiji v protest proti vlad
nemu predlogu o novih davkih in uvedbi varčevanja, se je tako raz
širila, da je posredno ali neposredno skoraj popolnoma ohromila
Vsako dejavnost v državi.
F R A N C O Z I Z A P L E N I L I TOVOR L I B A N O N S K E G A L E T A L A
Libanonski minister za javna dela, Osman Dana, v čigar pri
stojnosti je tudi civilno letalstvo, je v zvezi z nedavnim incidentom,
ko so francoska lovska letala prisilila libanonsko letalo k pristanku
na letališču Orana, izjavil, da je to dejanje »agresija in pomeni
kršitev mednarodnih konvencij.-«
F R A N C O Z I U S T A V I L I TRI ŠVEDSKE L A D J E ?
Združenje Švedskih ladijskih lastnikov je obvestilo zunanje mi
nistrstvo, da pogrešajo tri transportne ladje, ki so plule blizu sever
ne afriške obale. Sodijo, da je te ladje zaustavila francoska vojna
mornarica.
MACMILLAN OBlSCE PEKING
Kakor trdi običajno dobro poučeni »Daily Mali«, namerava pred
sednik britanske vlade, Harold Macmillan v prvi polovici prihod
njega leta na daljše potovanje na Daljni vzhod. Med drugim bo
obiskal tudi Peking.
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j Ljudje in dogodki

A f r i š k i

g

Na pobudo maroškega kralja danes pod tenkimi pogoji bore za so, da se le s skupin akcijo lah področjih Nemci že nekaj let iz
Mohameda V. se bodo 3. januar priznanje nacionalne neodvisno ko upro imperialislčnim naka vajajo
precejšnje
investicije.
ja prihodnjega leta sešli v Casa- sti, za pravico življenja v svo nam. Morda jo to era. najpozitiv- Gradijo tudi svoje šole — in
= blanci: predsednik ZAR, Naser; bodi.
nejših posledic pnega dela 15. učenci v teh šolah že v prvem
g predsednik republike Mali ModiZa uvod v afriški »vrh« so se zasedanja Generalni skupščine. letniku prepevajo nemško him
H ba, Keito; Ganski preds?dnik prav v teh dneh zbrali v gvinejno: »Deutschland iiber alles . . . «
Z najrazličnejšimi metodami —
jg Nkrumah in Gvinejski predsed- skem mestu Conakrvju predsed
Razen tega sodeluje Nemčija v
H nik Tourč. Razen njih se bodo niki Gan?, republike M r l i in od »božičnih daril« lo široko za
konference udeležili predstavni Gvineje. Razen o problemih, o snovanih načrtov o izkoriščanju obsežnih francoskih planih za
ki alžirskega narodnoosvobodil katerih bo govora tudi v Casa- naravnih bogastev v afriških dr izkoriščanje Sahare (nafta, plin,
žavah — skušajo posamezne dr železo). Zato tudi z vsemi močmi
nega gibanja.
blanci, bodo predstavniki treh
žave na zahodu vezati Afriko na pomaga Franciji v njenem boju
Na tem sestanku — nekateri ga zahodnoafriškfh dežela razprav
se. Pod krinko »nesebične pomo proti a!žir?k?mu narodnoosvobo
imenujejo »afriški vrh« — bodo ljali tudi o morebitni združitvi
či nerazvitim drža\am«, izkori dilnemu gibanju. Tudi v Kongu
razpravljali predvsem o najak njihovih držav. Predsednik re
ščajo težak gospedirski položaj je precej nemškega kapitala.
tualnejših dogodkih v zvezi s publike Mali, Keita, je ob pri teh dežela, da bi iztililc od njih
Sestanka v Conacrvju in CasaKongom in Alžirijo. Vse očitnej hodu v Conacrv dejal, da bodo ne le gospodarske, Marveč pred
blanci bosta nedvomno pomenila
ša kolonialistična intervencija v na sestanku razpravljali o pogo vsem politične koncesije.
prelomnico v vrednotenju takih
Kongu in drugi znaki, ki kažejo, jih za »združitev naš-ih treh dr
Za
primer poglejmo nemško in podobnih pojavov neokolonlada neokolonializ?m skuša za vsa žav, tako, da bi Afrika prispeva
ko ceno povrniti izgubljene po la k emancipaciji ljudi. Ce osta prodiranje v Afriko, Nemčija je lizma s strani neodvisnih afri
zicije v Afriki, vse to resno opo nemo osamljeni, lahko podleže- že po prvi svetovni vojni izgu ških dežela. Predstavljala bosta
bila svoje afriške posesti. Toda zanesljiv Jez, ki naj prepreči, d»
zarja neodvisne afriške dežele, mo imperialistični koaliciji.«
da se z združenimi močmi tem
Dogodki v zvezi z zadnjimi po drugi svetovni vojni ji je po bi neokolonializem spet poplavil
nakanam upro. To jih hkrati ob razpravami v Generalni skupšči novno uspelo dobiti prav v svo Afriko, ki so šele danes budi In
vezuje, da pomagajo vsem tistim ni, so mnogim azijsko-afrlškim jih bivših kolonijah (Togo, K a  otresa stoletnega kolonialistiČnenarodom v Afriki in Aziji, ki se državam odprli oči. Sprevidele merun) močne pozirfje. Na tehga izkoriščanja.
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Prvi odmevi ljubljanskega Prostori in pomanjkanje
kongresa Svobod
orožja
in prosvetnih društev

JESENICE - Svoboda »Tone jeseniškega političnega in družbe
Cufar« na Jesenicah je sklicala v nega življenja, ki so se ga ude
petek zvečer posvet predstavnikov ležili med drugim tudi sekretar
OO Z K S , Ivan Saksida, predsed
nik OO S Z D L . Roman Tržan, pred
sednik OSS, Steran Nemec, pred
sednik Sindikata Železarne Jese
nice, Polde Lamovšek in predsed
nik ObLO Jesenice. France Treven.
Predsednik jeseniške Svobo
de, Joža Vari, je podal najprej
poriočlo o poteku Kongresa Svo
V sobote Je pričela Zvezna ljudska skupščina obravnavati osnu lovanjem republiških zavodov. Po bod in prosvetnih društev, nato pa
tek zakona o popisu prebivalstva v prihodnjem letu. Obenem bodo okrajih i n občinah pa bodo osno o delovanju in doseženih uspehih
zbrali tudi razne druge podatke, važne za planiranje gospodarskega vane popisne komisije. Zakonski Svobode Jesenice v letošnji sezo
razvoja.
osnutek namreč določa, da so dr- ni. Razorava je dokazala, da so
in družbene organizacije dolžne sklepi in smernice ljubljanskega
Osnutek zakona predvideva da žavni organi, samostojne ustanove dati na razpolago doloeeno število kongresa že našli odmev v jese
bi v času od 1. do 7. aprila pri torej pred 7 leti. Vsakomur pa je uslužbencev za izvedbo popisa. niški komuni, kajti vsi navzoči so
hodnje leto izvedli popis prebival jasno, da se je zaradi izredno hi Sploh pa lahko računamo na to,potrdili važnost kulturne dejavno
stva na vsem ozemlju Jugoslavije. tre dinamike v tem obdobju spre da bo ta družbena akcija zajela sti iu izživljanje državljanov v ko
Ker imamo tudi zelo pomanjkljivo minjala tudi sestava prebivalstva. kot popisovalce širši krog ljudi.
muni.
evidenco o gospodinjstvih in sta Zato so podatki zadnjega popisa v
novanjih, zlasti v večjih mestih, večini primerov neuporabni. Zato
bomo obenem zbirali tudi te po le nastala ta družbena potreba po
datke.
novih podatkih o številu in sesta
Kaj
nas je privedlo do novega vi prebivalstva, kakor tudi po ne
popisa? Upoštevati moramo to, da katerih drugih gospodarsko važnih
Žirovnica — Krajevna organiza o pomenu praznika, je sledilo 5e
smo imeli po vojni pri nas že dva elementih. Popis prebivalstva oko cija ZROP, ZB. člani T V D »Parti 12 točk, ki BO jih pripravili pri
popisa prebivalstva; prvi je bil le li leta 1960 je namreč priporočila zan« In pripadniki J L A so v sre padniki J L A in »Partizana«. Pre
ta 1948, drugi pa leta 1953, to je tudi statistična komisija O Z N , v do, 28. decembra, izvedli v domu bivalci, ki so povsem napolnili
kateri tudi naša država aktivno TVD »Partizan« svečano akademi dvorano, eo bili s programom ze
tnniltl«?II!niTPV
' TlTft?TTTtIi:T1!I!fl!HIttmTPn7ITT1I111tni1T11ll sodeluje.
jo v počastitev Dneva J L A . Ra lo zadovoljni.
Organizacijo popisa bo vodil zen slavnostnega govora, ki ga je
zvezni zavod za statistiko s sode imel kapetan J L A , Peter Vraneš,

Aprila že tretiic popis
prebivalstva

Kranj — V minulem tednu je njihove pionirke, saj jih imajo V
imela pionirska strelska družina svojih vrstah kar 31. Le-te so M
»Stane Žagar« iz Kranja svoj red dobro uveljavile. Naj omenimo, da
ni letni občni zbor, ki je bil do so na letošnjem meddružinskem
bro izveden. Glavno poročilo o de tekmovanju ženskih ekip Gorenj
lu družine je podal njen predsed ske osvojile 1. mesto pred vsemi
nik, Žarko Brazulja, in med dru članicami in mladinkami.
gim poudaril, da je to edina pio
Družina ima težave s prostorom
nirska strelska družina na G o za vaje, s pomanjkanjem pušk in
renjskem in da je s svojimi 63 čl?.- finančnih sredstev. Za predsedni
ni zelo aktivna. T i pionirji so se ka so ponovno izvolili 15-letnega
udeležili številnih tekmovanj in Žarka Brazulja.
prijateljskih srečanj. Pohvalili so

Prijeten veter

v Klubu kulturnih delavcev

V petek zvečer je kranjski Klub kulturnih delavcev
povabil med svoje člane slovenskega literata, Vladimira«
Pavšiča - Mateja Bora. Za uvod pred razgovorom z gostom,
so dijaki kranjske gimnazije recitirali nekaj njegovih pes
mi, člani dramske sekcije kranjske Svobode, pa so pre
brali odlomek iz njegove drame »Zvezde so večne«. Inter
pretacijo del Mateja Bora je v kratkih besedah komentiral
prof. Franc Pibernik. S tem je bil prvi del večera zaklju
čen.

V počastitev Dneva JLA

Težave
na gimnaziji

V
gimnazijskem
poslopju v
Kamniku se je zamašila greznica,
ker pred 20 leti. ko so gradili po
slopje, niso zgradili kanalizacije.
Voda sedaj vsak dan vdira v ku
rilnico, tako da jo morajo vedno
pred kurjenjem kotlov za central
no kurjavo, izčrpati. To nevšeč
nost bodo kmalu odpravili. Poleti
Je namreč občina položila cevi
osrednje mestne kanalizacije bli
zu
gimnazijskega poslopja, tako
da bodo lahko napravili priklju
ček k gimnaziji.

SPREVOD D E D K A M R A Z A
Kamnik — Za praznovanje no
voletne jelke skrbi v Kamniku
pripravljalni odbor. V teh novo
letnih dneh bodo pripravili razne
kulturno zabavne prireditve in
sprevod dedka Mraza s pravljič
nim spremstvom. Ta bo v sredo v
mestu, v četrtek pa v Tuhinjski
dolini. Za kolektivno obdarovanje
otrok je na razpolago milijon di
narjev sredstev.
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O G L E D A L I SO SI
MLADINSKO PRED8TAVO
V LJUBLJANI
Jesenice, 25. decembra — Učenci in dijaki osnovne "sole »Prciihov
Varana
na Jesenicah so imeli vče
raj s posebnim vlakom izlet v Ljub
ljano, k ter so si v drami ogledali
Vandot-Stantetovo
mladinsko
igro
»Kekec in Mojca*.

IZ Z A B N T C E V S K O F J O L O K O .
PO
NESTROKOVNI OCENI J E
NASTALA
8
MILIJONSKA
SKODA.

M. Z .

Uspela
proslava

JESENICE - Občinski odbor
URO J in Odred pred vojaške vzgo
je občine Jesenice, sta priredila v
sredo, 28. decembra popoldne, v
dvorani doma »Tartizan« na Je
senicah proslavo, v počastitev dne
va J L A . Govoru o pomenu praz
novanja 22. decembra, je sledila
razdelitev pohval In nagrad naj
t 187 krogi
KRANJ
— V sredo popoldne je Francom Bukovnikom
boljšim obveznikom predvojaške
tovarne od 200 možnih, oba člana strelske
vzgoje v jeseniški občini. Sledil bilo v Sindikalni dvorani
v Kranju,
v
počastitev ekipe »Bratstvo - jedinstvo*.
je kulturni program, ki so ga iz »Sava*
tradicional
vajali recltatorjl ter komorni zbor Dneva JLA pomembno
In Instrumentalni sekstet D P D no strelsko tekmovanje, ki se ga je
udeležilo
10 strelskih »kip. Tekmo
»Svoboda« na Jesenicah.
vanje z zračno
puško
je kakor
prejšnja
ieta organiziralo
strelsko
TUDI LETOS SO O B I S K A L I
društvo omenjene tovarne. Prvi so
K A R A M K IN OBDARILI
bili liani strelske druiine
»Brat
V TRTICU
GRANICARJE
stvo' - jedinstvo*
iz Kranja in si Umrli so:
Jesenice - OO ZB je, knkor do cer s 712 krogi od 800 možnih. Do
OrallC Marija, osebna upokojen
sedanja leta, tudi za letošnji Dan bili so prehodni pokal tovarne »Sa ka;
Dobre Frančiška, gospodinja;
J L A organiziral obisk in obdari va* za eno leto. Drugo mesto je Pehare Marija, gospodinja; Finžtev graničnrjev v karavlah. Granl- osvojila ekipa »Iskre* s 694, tretje gar Marijana, upokojenka; Dolenc
čarje so obiskali člani ZB, žene in ekipa iz »Save* s 6X8 krogi itd. Od Jadranka, otrok; Bohinc Jožef, in
pionirji, ki so prirejali graničarposameznikov je bil
najuspešnejši validski upokojenec; AhačiČ Hele
jem tudi kratke programe.
na, gospodinja.
Vinko
Frelih t 187 krogi pred

Tradicionalno strelsko
tekmovanje

PReeiuaiSTua

Kdo Je krivec ne
sreče v Škefji Loki?
KOT
S M O P O R O Č A L I , S E JE
PRETEKLI
ČETRTEK
ZGODI
LA P R I S K O F J I L O K I Ž E L E Z 
NIŠKA PROMETNA NESREČA,
KJER
J E POTNIŠKI
VLAK
Z J U T R A J O B 5.45. U R I T R C 1 L
V T O V O R N E G A , K I J ET A CAS
STAL PRED UVOZNIM SIGNA
LOM
V SKOFJI LOKI. VZROK
NESREČE J E POJASNJEN. Z A 
KRIVIL
J O J E ŽELEZNIČAR
F R A N C K., K IJ E K L J U B O P O 
ZORILU
PROMETNIKA
V
SKOFJI
LOKI,
ODPREMIL
ZMENJENI
POTNIŠKI
VLAK

S
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V I N J E N JK V O Z I L
K R A N J - Marsikateri Kranjčan, ali pa tudi tisti, ki ga pot za
F. H . M Je 24. Julija letos vozil
nese v Kranj In še posebej po Titovem trgu, bo radovedno opazoval,
kaj preurejajo med trgovskim lokalom »Opreme« In trgovsko hišo s motornim kolesom v vinjenem
»Kokre«. Odgovor je tu: V teh adaptiranih prostorih, bo Im*»lo svojo stanju. Na ceetl Grad-Dvorje se
trgovino beograjsko podjetje » K O N F E K C I J A « . Kot so nam povedali, je zaletel v osebni avtomobil, ki
bodo adaptacijska dela končali fie pred novim letom In morda bo je bil parkiran na desni strani ce
ste. F. H . Je • svojim sovozačem
otvoritev tega lokala že za Novo leto.
miimiiiiitinmi!

naš

RDZGOUOR

Zvesti poslušalci

Razmišljanja, kako mladim lju publike - ln prav zato smo po hoteli raziti. Za tem so ustano svoje sale . . . InfieIn se - toda
dem tolmačiti pravljični svet, ki prosili za razgovor Toneta Ilot- vili dramski podmladek, ki letos najvažnejc Je to, da ob vsem
jim
je potreben, na nov, sodo ka, vodjo te priljubljene prire praznuje že peto leto svojega tem najmlajši v dvorani sodelu
obstoja. Misel je zoreln — zdru jejo na vprašanja Iz cestno-proi
ben
način, so pripeljala kranj ditve,
Zanimalo nas Je, kako se Je žiti prijetno 8 koristnim — inmctnlh predpisov Itd.
ske gledallščnike do »Ure prav
ljic«. Ze poldrugo leto prihajajo ideja za »Uro pravljic« rodilu. najti ustrezen okvir temu — ta Povprašala sem še, kako Je z
naši najmlajši vsako nedeljo do Tovariš Hotko Je dejal, da so fteko Je nastala »Ura pravljic«.
obiskom.«
poldni v kranjsko Prešernovo pred leti v svojih s'nrih prosto
»In česa so otroci deležni ob
Vsako nedeljo Je dvorana na
Cledališče in ostajajo tam uro alt rih, v današnjem Delavskem do teh njihovih prireditvah«, sem
bito pol-ia, |t rali mnogi žaloslob uprizoritvi mladmrko
dve s svojimi junaki - Pavli mu,
zvedavo povprašala. Tovariš 1 lut n > odhajajo, ker jih Je preveč,
nom,
jnaiplljrtft in njeno ma Igre »Princeska ln pastir.de« ko je pričel:
da hI lahko vse sprejeli. Naše
čeho, zmnofliml gozdnimi žival pričeli razmi.iljati, kaj naj bi na
»Na
vsaki predstavi pripove gledališče pa, da bo ustreglo
mi, z lutkami Itd. Ideja, ki seplavili rn naše najmlajše. T a 
Je rodila, je postala velika majh krat so namreč po premieri ome dujejo na*l glertalrsčnlkl prav mnogim željnin. prireja številni
na sreča naših najmlajših. N a  njenega dela pripravili za nasto ljice, člani podmladka drumske gostovanja v o k o l i c i Kranja —
njo so postali pozorni ne le prtpajoče kratek zabavni program sekcijo uprizarjajo odlomke Iz plav sedaj nameravamo n,» (iol
nas, ampak tudi izven naše re- ček — ln otroci se nikakor niso pravljičnih Iger, Pavlih« etresa nik,« nam je dejal tovariš Hotko.
x
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V drugem delu je umetnik odgovarjal na številna vpra
šanja, ki so mu jih kranjski kulturniki zastavili pismeno
že pred prireditvijo, ali pa ustno na samem večeru. Odgo
vori literata, ki so bili vezani na splošno ustvarjalnost
pesnikov ali pisateljev, predvsem pa na način njegovega
ustvarjanja, so bili za prisotne prijetno doživetje. Prav
zaradi tega se nI čuditi, da so prisotni ponovno izrazili
željo, da bi bilo podobnih večerov še več in da bi med
kranjske kulturnike še prišel gostovat tudi Matej Bor.
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padel po tleh, na osebnem avto
mobilu pa Je povzročil za približ
no 25.000 dinarjev Škode. Obsojen
Je bil na 20 dni zapora, pogojno
za dobo dveh let. Lastniku oseb
nega avtomobila je delno škodo
že povrnil.

nočnih urah na Zgornji Stefanjl
gori. Tam je z žepnim nožem za
bodel I. J . v desno ramo in mu s
tem prizadejal urezano rano. Za
govarjal se je, da je to napravil
v silobranu, vendar ta njegov za
govor sodišče ni sprejelo, ker Je
bilo jasno dokazano, da njegova
N E D O V O L J E N A PREPRODAJA trditev no drži. Po vsej verjetno
V aprilu In maju letos je F. P. sti Je obdolženec zabodel I. J . za
nakupila ra/.lično žensko In otro radi ljubosumnosti. Obsojen je bil
ško perilo po raznih trgovinah v na 14 dni zapora ter na plačilo
LJubljani v približni VradttOtH odškodnino oškodovancu v vlSlni
100.000 dinarjev. V okolici Kranja 5170 dinarjev.
jo le predmete potem preprodala
In. Sodišče Jo Je zaradi le nedo
voljene trgovine obsodilo na 10.000
dinarjev ku/ni, razen tega pa Je
Izreklo odvzem zaseženih predme
tov.

r/.vtisi

JI NI

I/.COVOR

R. V . Je bil 15. oktobra letos v

Se nadalje p r e c e j hladno Z mož«
nosijo sncnllt padavin.

Pred redno skupščino
Kranj, 2t. decembra — Danes nuarja 1961. leta v Kranju. Kranj
zvečer Je bila tu redna seja Ob ski občinski strelski odbor je eden
činskega strelskega odbora Kranj, najmočnejših v okraju, saj predna kateri so razpravljali o prora stavljn po številu članstva in dru
čunu tega Iportne-gR organa ln o žin polovico vse organizacije na
pripravah za Izvedbo radne letne Gorenjskem.
Skupščine, ki bo v nedeljo, 8. ja

STRAN

P O N E D E L J E K , 26. decembra IHfio

Z A N I M I V O S T I

M L A D A

RAST

, J 5 „ .

OJIO

K L A DlOVi
A.

ST£V£NSQN

v

Zvečer, ko smo šli spat, je bilo in se peljali navzdol. Za njimi se
nebo zelo oblačno. Sestra Milka je slišal smeh, vriskanje, pa tudi
je bila vesela, ker je težko čaka zmerjanje!
la, da bi padel sneg.
Kar nenadoma pa so se zgubi
In glej, zjutraj, ko vstanemo, li. Zazdelo se mi je, kot da bi iz
je zunaj vse belo. Bela odeja po ginili z zemeljske oble. Pod san
kriva polja, klanca in drevesa. - mi se je namreč znašel kamen
Vse, prav vse. To je veselje! Do in so eden za drugim popadali v
poldne Milka privleče s podstreš sneg. Ko so odklopili sani in se
ja velike sanke. Gre se sankat v otepli snega, se je pa začelo:
»Ti si vsega kriv!«
Rob. Za njo prideta sosedovi
»Ti pa še bolj! Zakaj si pa pro
dve, Silvica ln Jožica. Vse tri
vlečejo težke sanke v breg. Nazaj sila, da naredimo vlak?!«
»Tega pa nisem rekla, da nas
gre, da je veselje. Nekajkrat se
peljejo, nato pridejo še drugi prevrni!«
» S a j sem vas zastonj. NI vam
otroci. Nabralo se jih je veliko in
si izmišljajo, kaj bi vse počeli, bilo treba nič plačati!«
Sedaj je bilo pa dovolj.
da bi bilo bolj zabavno.
Na krivca so potem kar deže
Silvica pravi: »Naredimo vlak!«
Vsi so bili takoj za to. Privezali vale kepe. Bil Je bel kot snežen
so sanke k sankam, sedli nanje mož. Potem je nekdo rekel: »Se
daj si pa prejel plačilo, da ne
boš govoril, da si nas prevrnil za
stonj!«
Revež strojevodja Je ostal sam
D. G .

Uganite, kaj ]e to!

Plače za Iritalske
pisatelje

Lahkotno, urno te
drvijo s tabo sem
če spretno z njimi
te često polože na

na svoji strani. Nihče ni držal i
njim. Ostali so se še med seboj
prepirali in iskali ostale krivce.
Ko so se do konca sprli, so odšli
domov — vsak po svoje.
Drugo dopoldne so pa pozabili
na prepir in se spet skupaj san
kali, peli, smejali in vriskali. —
Bilo je spet lepo.
Micka Grom

Novoletna felka
v Ovsišah
Pionirski
starešinski svet na
osnovni šoli je na svoji zadnji
seji sklenil, da bodo pripravili
proslavo novoletne jelke in obisk
dedka Mraza v »Kulturnem do
mu« v Podnartu dne 29. dec. 1960.
Po prireditvi bodo pogostili vse
cicibane in pionirje, dedek Mraz
pa bo Pionirski odred obdaril s
kolektivnim darilom.

Loška velikana

neso,
(narodna)
ter tja,
ne ravnaš
Na Lubnikn sta živela v davnih
Velikan pa je ni poslušal,
ampak
tla.
dneh dva velikana. Oba gorjana sta je za bežečo
ženo drvel in drvel,
bila že tolikšna, da sta lahko preko dokler je ni na bregu bistre Sort
in
Ga vzjahaš — to ti je konjič! vrhov dreves gledala v dolino. Mož uhitel. Tedaj ie dvignil gorjačo
se je od zore do mraka podil po zamahnil po ženi s tolikšno
močjo,
Zanj ni potreben tenek bič,
lubniških hostah in lovil divjad, že da ji je odbil glavo.
Obglavljena
vajeti primes — hi, konjič,
na pa mu je v votlini, kjer sta pre velikanka se je zvrnila v soro.
kot veter nese te niz grič.
bivala, pekla ulovek. Tako sta se $
Takrat pa je za kazen, ker ni
pečenjem
mastila in se redila.
Nenadno k tebi prileti,
ubogal vile, tudi velikana
doletela
zadene te — se razprši.
Toda velikan je bil takšen izjed- smrt. Klecnil je na breg in se mrtev
Ijivec, da je lovil samo divjad, re- zvalil v reko pokraj velikanke.
A
jeno ko svinjad, kaiti rad je imel da bi ribe ne požrle mrtva
velika
pečenko,
zalito s salom . . .
na, ju je gorska vila uklela, da sta
D V E URI V K L E N J E N A
Velikanka
pa ni imela drugega — okamenela.
IGRALCA
opravila, ko možu peči meso, zalito
Takšna
še dandanašnja
ležita
v
Dve uri sta morala ostati vkle z mastjo, a vseeno ji je velikan vsak vodi pokraj brega pod
Hudičevo
njena Ivo Garrani in Gian Mario dan grozil:
brvio, ki povezuje Loko s Puštalom.
»Če mi ne boš spekla takšne
pe
Valonte. Bilo je na vajah za dra
Kdor 4te verjame, naj ju gre po
pod gledat!
mo »Sacca in Vazetti« (znana ita čenke, da bo skorjica hrustljala
lijanska anarhista, ki sta bila v zobmi, te bom nagnal iz votline in
Zapisal Lojze Zupane
ZDA krivično obsojena na smrt zapodil po svetu.*
»Če mi boš zmeraj prožil,* je po
Iz priloženih tabel lahko vidimo, na električnem stolu). Po zad
velikanka,
»se te
Garrani in tožila prestrašena
da je zlasti zadnje desetletje pri njem dejanju sta
vse
neslo velik napredek na dolgih Valonte stopila pred igralce, ki bom zares bala in preplašena
kar boš ulovil, čbelil
in
progah. Metode treninga so se po igrajo v drami policijske agente, zažgala,
ražnjem.*
vsem spremenile. Danes se atleti da bi jima razklenili z rok lisice, prebodcl z
In nekega dne se je zares zgodi
po vsem svetu poslužujejo inter v katere sta bila vklenjena. Toda
lo, da se ie meso na ražnju zasmovalne metode treninga, ki je omo naj so si igralci in tehnično oseb
ki je mozu prala
je še toliko prizadevali — lisic dilo. Velikanka,
gočila boljšo pripravo tekmovalcev.
je pozabila, da so
nihče ni znal razkleniti. Ker je hlače dopetače,
Izključna premoč finskih tekačev
krače
div
bilo že pozno, tudi ni bilo mogo na ražnju nad žerjavko
na dolge proge, ki je bila največja
Meso se je
prežgalo,
če takoj dobiti kovača. Prišel je jega prašiča.
med obema vojnama, je danes po
šele dve uri kasneje in v tem da je bilo črno kakor oglje in trdo
vsem izginila. Trenutno so njihovo
času sta igralcema roki tako ote kakor kamen.
premoč prevzeli tekači Sovjetske
O mraku je velikan lačen in upe
kli, da sta morala potem še v bol
zveze, ki imajo ooles rekordenev,
han pritacal pred votlino in zagrnišnico.
še številno zaledje odličnih teka
mel: »Hoj, žena, ali je pečenka ope
čev. Njihov znani trener KorobZAKAJ
JF.
POTREBNA
čena?*
kov je deial, ko so ga vprašali, kaj
RAZOROŽITEV?
Takrat
je velikanka
zajokala:
bo prineslo novo olimpijsko letoPo podatkih, ki so jih zbrali stro »Hoj, mož, hud boš, kajti meso ni
»Za zlato medaljo na prihodnjih
Ko
kovnjaki
Organizacije
združenih samo pečeno, ampak zapečeno.
olimpijskih igrah bo treba teči pod
narodov, porabijo na svetu vsak sem prala tvoje hlače, sem pozabila
13:30 na 5000 in pod 28 minut na
krače,*
dan za oborožitev
320
milijonov na prašičje
10.000 metrov.«
Vendar je pred lačnega moža po
dolarjev.
stavila pečenko,
prežgano
ko oglje
in trdo ko kamen.
Takrat je velikan zbesnel! Izpred
votline je izruval hrast, osmukal
raz njega veje ter se z ogromno hrgavko
zapodil
za
bežečo
zrno.
TahŠna gonja je nastala po lubni
R o r t o n Boone, izdajatelj revije »Sonce in zdravje« in pred
To, kar vidite na sliki ni nobe
ških hostah, ko je iezliivi
velikan
sednik združenja nudističnih klubov v Z D A , je izjavil, da bo
lovil ubogo velikanko, da se je sle na scena iz kakršnega filma, pa5
v bodočnosti imela niesiova organizacija važno politično vlogo.
herna gozdna žival
potuhnila
v pa je neobičajno sredstvo za lete
V Z D A je nad 250.000 aktivnih nudistov, nedavno pa smo
svoj hž. Divji mož pa je besnel in nje Američana Garetta Kashma.nvideli, da utegne imeti to število velik in celo odločilni vpliv
grmel, da se je tresla gora. Vpil ie na. Osemdeset balončkov, napol
na volitev predsednika Z D A . Med predvolilno kampanjo smo
in grozil, da bo ženo ubil, kadar jo njenih z vodikom, je popolnoma
se obrnili na gospoda Kennedvja in Nixona ter ju zaprosili, naj
dovolj, da ga vzdignejo v zrak,
bo ulovil.
jasno povesta, kak*no stališče zavzemata do nudizma, vendar
To je slišala tudi gorska vila, ki potem pa ga poganjajo zračni to
sta se oba izmaknila jasnemu odgovoru. Pri prihodnjih volit
je za njima zavpila:
»Velikan,
ve kovi. T a sodobni » I k a r * je dose
g vah bomo kompaktno glasovali za tistega kandidata, ki bo
likan, ne bodi vendar telebani Če gel v enem Izmed zadnjih letov,
kazal več razumevanja za naše probleme.
boš ženo ubil, boš tudi sebe pogu skoraj neverjetno brzino 150 km
na uro v višini 6500 m.
bili*

75. V utrdbi so se hiteli pripravljati na obrambo. 76. Iz utrdbe sta se Izmuznila Grav ln Hunter, da
Kapitan bi ne bil pravi kapitan, če ne bi prinesel bi rešila iz potopljenega čolna še kaj hrane. Pa sta
z ladje tudi zastavo, ki si jo Je ovil pod suknjičem se morala vrniti, zakaj tam sta našla roparje, ki so
okrog prsi. Sedaj jo je razvil in dvignil ni okle pridno odnašali naše stvari v čoln, ki mu je pove
ljeval Silver. Kapitan pa je v utrdbi sedel k ladij
ščeno jelkovo deblo visoko nad utrdbo. Zal jim je
skemu dnevniku in začel zapisovati: »Založeni za
bilo, da so izgubili vso hrano, ki so Jo druglC nalo deset dni, pri majhnih obrokih, smo prišli danes
žiti. Sredi pogovora je zagrmelo In visoko nld stre na kopno in razvili zastavo.«. Tedaj je Hunter,
ho je zažvižgala topovska krogla. Z ladje so roparji ki je stražil, sporočil, da nekdo kliče. Planili so
neprenehoma streljali, vendar netočno in < utrdbi k vratom in zagledali so mene — Jima Havvkinsa,
kako sem plezal prek ograje
so Se tej igri hitro privadili

»Jove metode treninga - Nurmi
10.000 metrov
e še zgodovina — Kaj bo pri
1920 - 30:53,2 - Bouln - (Franc.)
neslo leto 19647
1930 - 30:06.2 - Nurmi - (Finska)
Skoraj tri desetletja so ljudje 1940 - 29:52,6 - Maki - (Finska)
govorili za tistega, ki je dobro te 1950 - 29:02,6 - Zatopek - (CSSR)
kel: »Teče, kot Nurmi!- Res, Nur 1CG0 - 28:18,3 - Bolotnikov - (SZ)
mi je Ime, skoraj legendarno v
zgodovini atletike. Toda, če po
gledamo rezultate, ki jih dosega
mo danes na atletskih stezah, po
tem lahko trdimo, da je Nurmi le
še zgodovina. Njegovi rekordi so
V novem letu bodo, kot vse
časi, ki ne zadostujejo za povpreč kaže, na Kitajskem uvedli redne
ni evropski nivo. V št'rih desetlet plače za priznane pesnike in pi
jih so se rekordi na 5000 in 10.000 satelje. Honorarji, ki bi jih pre
metrov spreminjali takole:
jemali avtorji za svoja dela, bi

s n e g u

bile samo neke dopolnilne nagra
de. V zveri kitajskih književnikov
1920 - 14:36,6 - Kolehmalncn - je trenutno vključenih 3176 knji
ževnikov, medtem ko Jih je bilo
(Finska)
leta 1019 samo 400.
1930 - 14:2B.2 - Nurmi - (Finska)
1940 - 14:08.8 - Maki - (Finska)
1950 - 13:58.2 - Hagg - (Švedska)
1960 - 13:3:>,0 - Kuc - (SZ)
Pred dnevi so neznani
tatovi
ukradli
80 miligramov
radija
iz
svinčene
komore
zahodnoberlinske
bolnišnice
»Rudolf
Virchotv*.
Ber
linska kriminalistična
policija
kljub
Na Jalti, znanem sovjetskem ogromnim naporom tatovom še ni
letovišču ob Črnem morju. Je pri'la na sled.
Brv., ko so tatvino odkrili, so Pri
obešen v nekem velikem plesnem
čeli z vcV-ka akcijo. Čeprav je ukra
lokalu velik napis:
deni radij vreden 10.000 zahodno»Moški lahko povabi neznano nemškib mark, je kraja zavita v te*
žensko na ples. ne sme pa Je k mo zagonetnosti, kajti tega nevar
temu prisiliti. Ženska lahko po nega materiala za radioaktivno
žarvabilo odbije, to pa mora storiti čenje ne bodo mogli tatovi nikjer
ljubeznivo. V nobenem primeru pmdati, za nestrokovnjaka
pa je
ne sme plesali moški z moškim!« povsem neuporaben.
nili|>ri'ni:'MM<!<flt'ini|||]||||||!!l!W
5000 metrov:

Lsv za radijem

Nudisti in volitve

AGATA
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»Prav dobro, res odlično. Radoveden sem bil,
ali boste dobili to misel. Toda nečesa ne sineva
pozabiti: pismo Je izjrlnllo. To pa seveda še vedno
ne pomeni, da ga je vzel prav morilec. Ko ste
našli truplo, ga jc morda Parker odstranil, ne da bi
vi kaj opazili.«
»Parker?«
»Da, Parker. Vedno znova se vračam na Parkerja.
On nI morilec. Kako pa Je bilo z Izsiljevanjem
gospe Ferrarsove? Parker Je utegnil biti prav lahko
soudeležen pri tem.«
»Ze mogoče, da Jc pismo vzel.« sem priznal.
»Izginitev pisma sem opazil šele pozneje.«
»Kdaj približno? Tedaj, ko sta bila Raymond ln
Blunt že v sobi ali pozneje?«
»Tega se ne spominjam.« sem odgovoril počasi.
»Mislim, da Je bilo pred tem - ne, pozneje. Da,
•kornj prepričan sem, da Je bilo pozneje...
»To razširja sum na tri osebe,« je mrmral Poirot
zamišljeno. »Toda Parker j e le najverjetnejši. Na
meravam ga mnlo preizkusiti. Kaj mislite, prijatelj,
uli hI me spremili v Fernlv?«
Privolil sem In odpravila sva se na pot.
Poirot |e začel rovorill z gospodično Aekrovdovn in Flora Je prišla takoj.
-Gospodična Flora.« Je pričel Poirot, »zaupati
vam moram majhno skrivnost. Se vedno nisem po
polnoma prepričan o Parkerjevl nedolžnosti. Pred
lagam, da napravimo z vašo pomočjo poizkus.
Želel M , da ponovi nekaj kar Je storil oni večer.
Toda dobro moramo premisliti, kaj bomo od nJega
zahtevali. Stojte. Imam jo! Kad bi se prepričal, ali
Je na terasi
l u glasove i ' v e ž e . Prosim vas,
bodite tako prilazni In pozvonile ParkrrJu.«
storil sem to In služabnik se Je takoj pojavil,
pohleven kakor vedno.
»Ste vi zvonili, gospod?«
»Da, Parker. Rad bi napravil poizkus. Majorja
Blunta sein poslal na teraso pred okno delovne

»Prinašal sem vedno po dve caši, gospod,« se
sobe. Rad bi preizkusil, ali je bilo tam mogoče
slišati vaš glas In glas gospodične Ackrovdove, ko Je glasil odgovor. »Ali želite še kaj, gospod?«
»Ne, hvala lepa.«
sta se tisti večer razgovarjala v veži. Pojdite, pro
Parker se Je umaknil. Ostal Je dostojanstven do
sim po skodelico ali kaj podobnega.«
Parker Je izginil, ml pa smo stopili v vežo. zadnjega.
Flora je stopila zopet k nama.
Kmalu nato smo slišali žvenketanjc in na pragu
»Ste imeli uspeh s poizkusom?« Je vprašala.
se Je pojavil Parker. Nosil je pladenj s steklenico
»Ne razumem popolnoma . . . «
sITona, steklenico whlskyja In dve čaši.
Poirot Jo Je občudujoče pogledal.
»Trenutek,«jc vzkliknil Poirot In vidno vzne
»To tudi nI potrebno.« Je dejal. »Prosim vas
mirjen dvignil roko. »Vse moramo napraviti po
ie, da ml poveste, aH sta oni večer res stali dve
vrsti. Točno tako, kakor se Je zgodilo. To jc moja
čaši na pladnju?«
metoda.«
Flora je zamišljeno nagrbančlla obrvi.
»Inozemski običaj, gospod,« je dejal Parker.
»Ne morem se »pomniti,« Je priznala. »Zdi se
»Temu pravimo rekonstrukcija zločina, mar ne?«
ml, da sta bili dve. Je b i l . . . to namen vaše vaje?«
»Oho, naš Parker pa nekaj razume!« je vzkliknil
»Razumite tako. Vedno se zanimam za to, aH
Poirot. »Cltal Je o teh stvareh. Prosim, zdaj pa
ml ljudje govorijo resnico.«
natanko ponovimo. Prišli ste iz kuhinje — takole.
»In aH Je Parker govoril resnico?«
Gospodična - kje ste stali?«
»Mislim, da Je,« Je dejal Poirot počasi.
»Tule,« je dejala Flora In se postavila k vratom
Nekaj trenutkov kasneje sva odšla proti vasi.
delovne sobe.
» K a j ste mislili z vprašanjem o dveh Cašah?«
»Tako Jc, gospod,« Je potrdil Parker.
sem se pozanimal.
Poirot je skomlznll z rameni.
» P r a v k a r sem zaprla vrata,« Je nadaljevala,
Flora.
»Nekaj mora Človek reči,« Je pripomnil. »To
»Da,« Je potrdil Poirot. »Vaša roka Je še ležala vprašanje Je ravno tako Izpolnilo svoj namen,
na kljuki.«
kakor bi ga vsako drugo.«
»Naprej!« Je ukazal Poirot. »Zaigrajte ml ta
Zijal sem vanj.
mali prizor!«
»Vsekakor vem zdaj nekaj.« je dejal resneje,
Flora Je stala z roko na kljuki, medtem ko Je »kar sem hotel Izvedeti, dragi prijatelj. In pri tem
Parker vstopil s pladnjem skozi kuhinjska vrata. naj za zdaj ostane.«
Flora Je spregovorila: »Ah, Parker, gospod
14.
Aekrovd ne zeli, da bi ga danes še motili.«
Zvečer Istega dne se Je zbrala pri nas majhna
» J e prav tako?« Je vprašala tiho.
»Kolikor se spominjam, da, gospodična,« Je od družba. V Klng's Abbotu Je takšna vrsta gosto
govoril Parker, »toda zdi se ml, da ste rekli takrat ljubnosti zelo priljubljena. Gostje pridejo po več e r f l In jim postrežemo s kavo, pozneje pa tudi
»nocoj« In ne »danes«.«
Potem jo dejal zopet zelo glasno In s poudar I čajem, kruhki In pecivom. Najina gosta sta bila
kom: » P r a v , gospodična. AH naj vse zaklenem kot gospodična Ganettova ln polkovnik Carter, ki sta
nuje blizu cerkve. Ob takih priložnostih mnogo kle
običajno?«
petamo In bil sem prepričan, da Je
Karollna
»Da, prosim.«
Parker Jc odšel s k o z i vrata. Flora mu je sledila povabila gosta samo zato, da bi lahko v miru
razpravljala o dogodkih zadnjih dni.
ln se pričela vzpenjati po stopnicah.
»Neprijazno vreme,« Je pričel polkovnik, ki se
»AH zadostuje?« Je dejala obrnjena nazaj.
-Odlično!« je vzkliknil mali mož ln si mel roke. Je naslonil na kamin, medtem ko Je moja sestra
»SIcer pa, Parker, ali zagotovo veste, da sta pomagala gospodični Ganettovl, da se Je slekla.
oni večer stali dve čaši na pladnju? Komu Je bila »Zelo skrivnostna zgodba r. ubogim Ackrovdom . . .
vam ne zdi, Sheppard7 Slišal - * m govoriti o Iz
namenjena druga?«

siljevanjih . . . Brez dvoma tiči za vsem tem ženska.
Zanesite se, prav gotovo ima kakšna ženska prste
vmes.»
V tistem trenutku sta vstopili obe ženski In
sedli.
Gospodična Ganett Je srkala kavo, medtem pa
je Karollna prinesla karte in jih postavila na mizo.
»AH bomo začeli?« je vprašala.
Posedli smo In celih pet minut smo molče
Igrali.
»Danes dopoldne sem videla Floro Aekrovd,«
je dejala gospodična Ganettova.
»Tako?« je vprašala Karollna. » K j e pa?«
»Se pogledala me nI.« Gospodična Ganettova
Je govorila s tistim groznim poudarkom, ki je
običajen v majhnih krajih.
» O h . . . ,« se Je zanimala Karollna. » J e bila
Flora s a m a ? «
»Toda, ljuba K a r o l l n a . . . !« Gospodična Ganett
Je zmajala z glavo.
Pogleda obeh žensk sta se srečala in se očitno
dobro razumela.
»Res?« je šepnila Karollna. » T o r e j je le res?
No, mene to res niti najmanj ne preseneča.«
»Na vas čakamo, gospodična Karollna, vi ste
na vrsti,« je godrnjal polkovnik Carter. Včasih
ugaja sam sebi v vlogi moža, ki je zaverovan samo
v Igro In ne da prav nič na čenče - le da mu tega
nihče prav ne verjame.
» K a j sem še hotela reči.« je nadaljevala gospo
dična Ganettova, ne da bi se ozrla na neupravičeno
pripombo. » F l o r a Je imela srečo, res mnogo sreče.«
»Kako to?« je vprašal Carter. »Zakaj
gospodična Flora imela srečo?«

bi

naj

»Morda se na zločine ne razumem posebno,« je
nadaljevala z obrazom človeka, ki ve vse, kar je
mogoče vedeti, »toda eno vam lahko r e č e m : prvo
vprašanje, ki ga navadno postavijo, se glasi: »Kdo
je pokojnika zadnji videl pri ž i v l j e n j u ? « . . .
I
tega navadno najbolj sumlčljo. Flora je bila zadnja,
ki je govorila s svojim stricem. To bi bilo hudo
zanjo, celo zelo hudo; zdi se mi, da je Ralph samo
zaradi nje Izginil - da bi odvrnil sum z n j e . . . «
»Bežite, bežite,« sem ugovarjal. »Menda vendar
nočete trditi, da je tako mlado dekle, kakor j «
Flora, svojega s t r i c a . . . «
n
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od 23. decembra 1960 obveščamo
vse gasilce in široko javnost, da
p
R O D A M
bomo proti piscu uvedli sodni po
Prodam mlado kravo mlekari co stopek. Poklicni gasilci ObLO Je
s četrtim teletom ali brez, 2 sani senice
4791
za težko vprego in lahke kot zaNudim stanovanje in hrano de
pravljivček. Gašperlin, Predoslje
kletu za pomoč v gospodinjstvu,
št. 81
4749
ni dela na dve izmeni — lahko je
Prašiča za pršut ali dopitanje
tudi upokojenka. Naslov v oglas
prodam. Jezerska 66, Primskovo,
nem oddelku
4792

do in petek od 10. do 11.30. ure v
TTŠ, Kranj
4798
Dolgove svoje žene Andolšek
Cvete ne priznam do končanega
ločitvenega postopka. Pol. A. A.
4799
Takoj kupim čevljarski (tapetni
ški)
šivalni stroj, pogoj dobro
ohranjen. Kupimo tudi vse stare
odpadne
avtoakomulatorje.
Po
nudbe poslati na »Avtopromet*
Kranj

TELESNA

Vsi

KULTURA

najboljši smučarji na treningu

m Si-nilfiSci

Vieral skoki

skakalnici

kakaici v Planfcf, tekači na Pekl|ukl in alpfnci v Krimski gori'

Kranj, 25. decembra — Pretekli
Na Pokljuki smo dobili k telefo jeva. Na treningu bomo še do 29.
teden je v vseh naših smučarskih nu tovariša Cveta Pavčiča. O tre decembra.
središčih zapadlo veliko novega ningu tekačev nam je pripovedo
f) Tudi v Kranjski gori je živahno.
Kranj
4753
snega, tako da so sedaj lahko za val:
Q> T u vadi 15 tekmovalcev in tekV
galanterijski
trgovini
Elita,
čeli s treningom vsi najboljši tekProdam dobro brejo kozo ljubi
Na
zveznem
treningu
članov,
<P) movalk pod vodstvom Tržičana
Poslovni čas trgovin od 29. d e - ( ^
vseh disciplinah. Ska- članic in mladincev smo zbrani sko
telja živali. Poizve se na avtobus Kranj sem izgubila denarnico z do
® Janeza Stefeta in Ljubljančana
kumenti na ime Zevnik Anica. cembra 1S60 do 3. januarja 1S61 n a \ J
četrtka trenirali na
ni postaji pri garderoberju
4789
raj vsi. Pogrešamo le Zdravka HleO Jožeta Ilije. Naši najboljši tekPoštenega najditelja prosim, naj območju okraja Kranj:
v Pokljuki, so se v petek zbrali le- banjo, kot kaže ne bo več nastopal.
movalci in tekmovalke so še v
mi vrne vsaj dokumente, denar pa
v četrtek, dne 29. decembra 1960 •
P
Planici in danes iz- Zaradi preobremenjenosti v šoli tu
^ Italiji na treningu, vendar se
K U P I M
obdrži za nagrado
4793
bodo vse prodajalne popoldne o d - ^ ^ i
« P
skoke na 80-me- di Rom in Seljak ne trenira stalno.
(f) bodo takoj, ko se bodo vrnili,
Dne
22. decembra 1960 je bilo prte do 19. ure,
$ trski
skakalnici.
Na Pokljuki Na Pokljuko
pride le ob sobotah
Slamoreznico Muro ali podobno,
, ® priključili onim v Kranjski go» J a h a č u « zamenjano ženske
novo ali rabljeno, kupim. Trboje pri
v petek, dne 30. decembra 1960,*
- decembra dalje trenira- in nedeljah. Med članicami je na
$ ri. Trening v Kranjski gori bo
št. 72
'
4790 športno kolo znamke »Rog«. Pro pa do 20. ure zvečer;
<fi° tekači (člani, katere vodi Janez treningu samo ena tekmovalka (Cin© trajal do srede, 28. decembra.
sim, da ga poznana oseba, zame
Zgleda, da bosta preneha
v soboto, dne 31. decembra 1960/Pavčič in mladinci pod vodstvom dričeva).
nja za svojega pri »Jahaču« 4794 bodo vse prodajalne odprte t u d i (
JOŽE JAVORNIK
Pavčiča). Na treningu v li s tekmovanji Belajeva in RekarC
T A L 0
Zahvaljujem se Ihan Jožici, bla- še popoldne od 14. do 17. ure;
<) Kranjski gori pa so se zbrali algajničarki
v
trgovini
elektro
ma
v nedeljo, dne 1. januarja 19R1 # Pinci.
Obveščamo cepjene odjemalce,
v Pozanimali smo se, kako poteda zaradi letne inventure ne bomo teriala, zraven Jelena, ker mi je bodo zaprte vse prodajalne;
izdajali blaga od 4; januarja do vrnila pomotoma preveč plačanih
v ponedeljek, dne 2. januarja y kaj o priprave na vseh treh krajih.
4795 1961 bo isti poslovni čas kot obi-f Onkraj žice v Planici se nam je
vključno 7. januarja 1961. Pripo 5000 dinarjev
ročamo se za nadaljno naklonje
Iščem opremljeno ali neoprem čajno ob nedeljah, le da bodo do-0 oglasil Lojze Gorjanc in nam po
nost. Trgovsko podjetje »Zeleznl- ljeno sobo v Kranju ali okolici. poldne odprte še prodajalne mle-f vedal med drugim tole:
na«, Kranj
4771 Naslov v oglasnem oddelku 4796 ka
medtem ko bodo prodajalne)
„
i;y
Sankaški šport je na Gorenj
Da bi sankaški šport postal res
*
:
,
skem prav gotovo najbolj razvit ljudski, bodo marljivi sankTŠki
Moške klobuke čisti in preobli
Preklicujem številke bloka 39122, kruha zaprte;
v torek, dne 3. januarja 19S1 b o J y
^
^
v jeseniškem kotu. Tako se tudi športni delavci organizirali nekaj
kuje klobučar Jane Janez, Prešer 43616 in43617, izdane v Komisijski
;
jeseniški, kot ostali sankači po zelo kvalitetnih tekmovanj. Prvo
nova 9, Kranj. Na zalogi ima tudi trgovini, dne 9. januarja 1960. isti poslovni čas kot je o b i č a m o A ^ ^ , ^
;
_
Sloveniji, kar najbolj temeljito tako tekmovanje bo 19. februarja
nove klobuke
4776 Gorjanc Marija
4797 ob nedeljah, le da bodo dopoldne*
od 7. do 12 ure odprte se mesnice i
_
skakalnice.
Vsak pripravljajo za letošnjo sezono. — prihodnje leto v Bohinju. T u bo
Podružnica DITTS sporoča svo
Obvestilo! V zvezi z lažno na
in prodajalne kruha
dje i ? m d d n e k a } $ k a k
Ta se bo uradno začela 8. januarja, republiško prvenstvo v sankanji
k a t e r i h
vedbo o poklicnih gasilcih v po jim članom in ustanovam, da s*
Kjer bi se pokazala potreba, M ^ f l f c ,
„
;^,
_
ko bodo klubi izvedli svoja klub z navadnimi sanmi. Na tem bodo
potni torbi »Pavline«, številka 51 uradne ure vsak ponedeljek, sre
lahko uveden tudi še daljši p o - ^ ,
•
y
ska prvenstva. V Sankaški zvezi sodelovali delov, kolektivi, šolske
lovni cas. O tem času p r o d a j a l n e ^
Slovenije, ki deluje na Jesenicah, in druge ustanove, zavodi in osta
same obveste potrošnike.
zvečer pa bodo pod vodstvom zvez je danes vključenih že 16 klubov le organizacije iz vse Slovenije. —
Trgovinska zbornica Kranj
nega kapetana, tovariša Boga Šram- z nekaj sto tekmovalci. Brez dvo Pred tem pa bodo v delovnih ko
la odpotovali na znano
tradicional- ma pa Sanka ška zveza stremi za lektivih opravili še izbirna tekmo
' ; J O novoletno avstriisko-nem'ko
tur- tem, da bo svoje vrste še pove vanja. Najboljši se bodo potem
Te dni se bodo pri vas oglašali pismonoše z izpolnjenimi polož
j naslednii
tekmovalci:
Mizo čala. V tem pogledu so doslej prav udeležili republiškega prvenstva.
nicami za plačilo naročnine za prve štiri mesece leta 1961. Želimo,
' 0 ? r i « , Jože
Šlibar, Marjan
Pečar gotovo največ naredili na Jese
Pomembnejše bo tudi mednarod
nicah.
da bi jih lepo sprejeli, jim že takoj ob prvem obisku plačali naroč
Jesenice »RADIO«: 26. in 27. de 'in Peter Eržen.
no tekmovanje, 14. in 15. januarja
nina in jim tako olajšali že tako naporno delo.
v Bohinju za pokal Bohinja. T e 
cembra ameriški barvni cinemaden dni kasneje bo veliko medna
skopski film M E S T E C E P E Y T O N ,
Kot leta 1960, smo tudi sedaj razpisali za vas lepe nagrade:
rodno tekmovanje na Bledu za po
28. decembra ameriški barvni ci- MOPED ALI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK
kal Slovenije. Prvo nedeljo v fe
nemaskopski film M L A D A K R A 
- E L E K T R I Č N I ŠTEDILNIK
bruarju je predvideno republiško
LJICA
- 2 RADIJSKA SPREJEMNIKA
prvenstvo s tekmovalnimi sanmi
Jesenice » P L A V Z « : 26. decem
- IN S E C E L O VRSTO DRUGIH L E P I H N A G R A D
za registrirane člane, ki bo v Idri
bra ameriški b~,rvni cinemaskooPogoj za sodelovanje pri žrebanju pa.je plačana naročnina vsaj
Streljanje z zračno puško: ZROP ji, naslednjo nedeljo pa bo podob
Kranj — Kot vsako leto, se je
ski M m M L A D A K R A L J I C A , 27.
za 4 mesece. Seveda pa bodo imeli tisti, ki bodo plačali celoletno
derrmbra ameriški barvni film J tudi letos sestal pripravljalni od- z 903 krogov, sledijo Z B 896, J L A no tekmovanje za mladince v Be
naročnino prednost, saj bodo lahko sodelovali kar s tremi glr-sovi
BRODWAYSKA USPAVANKA
fbor za izvedbo velikega športnega CS3 krogov in Z V V I . Od posamez gunjah. Mimo teh prireditev orga
ali celo s štirimi oziroma petimi, če so naročeni na naš list več kot
drusa
Kino KOROŠKA B E L A : 27. do-f tekmovanja v počastitev Dneva nikov je bil najuspešnejši Franc nizirajo klubi še razna
5 oziroma 10 let.
eembra ruski barvni film TIHI J J L A , ki so ga sestavljali zastopni- Cerne s 183 kro?i od 290 možnih, manjša interna tekmovanja. Na
Nekateri naši naročniki si želijo, da bi jim poslali položnice kar
DON IIT. del
{ki občinskih odborov ZROP Kranj, član ZROP. sled jo Dušan Kneže Jesenicah bo V. mednarodno tek
za celoletno naročnino, veliko je pa tudi takih, ki jo ne bi mogli
Radovluca: 26. decembra
ob\ZVVI, Z B in komande J L A . Le-ti vić s 153, Drago Mastrop 155 kro movanje za pekal mesta Jesenic,
peravnati, zato smo se odločili, da ustrežemo vsem. Položnice smo
ki ga pripravlja jeseniški sanka
17.30 in 20. uri jugoslovanski film*so sklenili in kasneje izvedli č e - gov, oba Z B .
izdali po 300 din za 4 mesece, obenem pa natisnili v našem časopisu,
Kegljanje: L mesto ZROP s 699 ški klub. V Begunjah bo 25. febru
VOTNA. 27. deeemVa oh 20. iri •K
<" tveroboj teh organizacij v šahu,
kot vidite spodaj, prazne položnice, tako da seda) lahko plačate pis
jugoslovanski film V O J N A
^streljanju in kegljanju. Tekmova- podrtimi koglji, sledijo ZB, J L A arja tekmovanje za Orlov pokol,
monoši samo 300 dinarjev ali pa nam po spodnji položnici nakažete
B l r d : 26. dee?mbra ameriški fllmTnje, ki je trajalo več dni, je bilo in ZVVI. Od posameznikov je b!l v Idr! H 5c okralno prvenstvo Privseh 900 dinarjev. Na naših poic.7:nicah pismonoše ne bodo mogli
OD P E K L A DO T E K S A S A , 27. in^na sam praznik zaključeno, ob tej najuspešnejši Elo AmbroSič s 100 merske ter številna druga tekmo
popravljati zneska kot v letu 1960. Položnice naj bodo pisane čitljivo
vanja v Trti - i Žirovnici, Kroni,
29. decembra amr-riški film ULI-1 priliki pa so bili ekipam in posa- podrtimi keglji, član ZROP.
in na iste naslove kot prejemate časopis, sicer ne bomo mogli jam
Begunjah in Jesenicah.
-č
-an
CA F R E D F R I C K ST. in
^mezmkom podeljene na svečan
čiti za pravilno knjiženje.
Kranj »STOR^lC«: 26. decem-r način, razen prehodnega pokola, ki
Naši naročniki, ki imajo poravnano naročnino, so tudi nezgodno
bra sovjetsko romunski barvni/ga je osvojila ekipa Združenja rezavarovani. V zadnjih 3 letih jim je Državni zavarovalni zavod iz
film M A L A L A Z N J I V K A , ob lO.fzervnih oficirjev in podoficirjev,
plačal naslednje zneske:
in 11 uri. Cena vstopnicam znftudi diplome in praktične nagra- leta 1958 318.313 dinarjev
olroke do 15 let stanosti 30 din,
de.
- leta 1959 535.199 dinarjev
ostale 60 dinarjev. Film predvaja-^ Uvrstitev posameznih ekip ln
- leta 1960 271.556 d'narjev
mo v okviru novoletne jelke. Iste-r posameznikov pa je bila nasled
- skupaj
1,12".368 dinarjev
ga dne ob 16.. 13. in "0. uri aifle-f nja:
Pretekli teden so imeli nogo ne bo čez nekaj časa nastala pri
Sah: Prvo mesto je osvojila eki metaši edinega slovenskega pred tekmovanjih prava zmešnjava, saj
Vidlkemu številu ponesrečencev je DOZ moral odkloniti Izpla riški barvni V V film DREVO Z A
čilo, ker naročnine niso pravočasno poravnali. Kaj takega se lahko O B E Š A N J E . 27. decembra isti pro pa ZROP s 23 točkami, sledijo stavnika v II. zvezni ligi Odreda se ne zgodi redko, da se kranjski
ZVVI, J L A in Z B . Od posamezni iz Ljubljane svoj redni letni obč športniki src'ujrjo z ljubljanski
pripr-ti tudi vam, zato ne odlašajte in poravnajte svoje obveznosti gram
do svojega lista.
Kranj » T R I G L A V « : 27. decem kov pa je bil najuspešnejši tovariš ni zbor. Iz dosedanjega Odreda so mi vrstniki. Ce je to preimenova
bra ob 19. uri ameriški film D E - Naglic.
Z rednim plačilom naročnine imate zagotovljene tri stvari:
se preimenovali v Triglav, tako nje pravilno in kaj pravijo na to
TFKTIVSKA ZGODBA
1. redno prejemanje Glasa
:-i!ni:::iit.i;i!i:iH!r!iu!iii:i'T:tTi!i!i uiMniii:itM!r:*Mi:ii;ini!ii:i da bomo imeli sedaj dva športni kranjski športnici, pa bomo pisali
Kranj »SVOBODA«: 26. decem
enoti s tem imenom. Ker bo novi v eni prihodnjih številk.
2. soudeležbo pri nagradnem žrebanju
bra pr"mirra domačih barvnih ri
ljubljanski samostojni klub kmalu
T A K O DOBRO S E NIKOLI
3. zavarovanje
sank O S E M N A G R A J E N I H FIL
prorastel
v enoto z različnimi
Dr
BT P E S K I PROBF.mi
Naša želja je, da vam Glas ostane še v prihodnje prijatelj In
V
počastitev
22.
decembra
MOV ob 10. In 16. uri. Cena vsto-.i
športnimi panogami, sc bojimo, da
DRUŠTVENIH P R O S T O ! . O V
svetovalce kot do sedaj.
do
15
let
30
din,
I
Dneva
Jugoslovanske
ljudske
arnicam za otroke
Uredništvo in uprava
za ostale 60 din Risanke predvi- ' modo je telesnovzrtojno društvo iii!i!iiii!ii^ii:iii!!!i;ni!;i;;i!!ii!!:!!iiiii!ii:iinMiHii;i imun Kranj - V sredo zvečer je bila
v Delavskem domu v Kranju
jpmo v okviru novoletne Jelke. 27. »Partizan« Stražišče priredilo tra
TMA B R E G A R
skupna seia unrnvnega in nadzor
decembra ob 17.30 in 19.30. uri dicionalno akademijo, ki je bila v
V REPREZENTANCI
n o g a odbora Planinskega društva
ameriški barvni film V A L E N T I - petek zvečer v telovadnici v StraSprejmemo v službo
Med
novoletnimi
prazniki
sc
bo
K - m i in kranjak'h tabornikov
NO. Ietega dne doma'e filmske ri žišču. Nastop je ze'o leno usoel in
sanke OSEM N A G R A J E N I H FIL vsi menijo, da tako dobre akade sta, na pobudo roVnnetašcv iz Za odreda .Stražnih ognjev'. Obravna
MOV. Cena vstopnicam za otroke mije v StražiMU še ni bilo. Na greba, pomerili v Zagrr-fcu Izbrani vali so nastalo nevzdržno stanje
do 15 let starosti 30 din, za osta stopili so telovadci vseh starosti, /en ki in moški reprezentanci hr- gle.le društvenih prostorov. Obt
posebno pa so navdušili mnoge vaškega glavnega meslv In Ljub- organizaciji s a namreč brez svo
le 60 dinarjev
gledalce pionirji ln mladinci. Sled- llane. V obeh slovenskih r< pre- jih društvenih prostorov, Čeprav
Skofja Loka »SORA«: 27. de
.nji
so pokazali svoj napredek v zen' ncr.h bodo nas'.oplll t lani obn tvorita preko 3 tisoč Članov,
cembra ob 17.30 in 20.30. uri amo
'vajah na orodju. Ce bo vrsta še ljubljanskih llgašcv, v ženski pa predvsem Mladine. Taborniki že
riški cinemaskonski film A L F K
kot C"st nnston'la člsnlea nekaj Iti pripravi 1a.fo načrte ln
^naprej tako enotna, bodo stražiškl bo,
SANDER V E L I K I . Zaradi izredne'*
kranjske MMČSM in Mjbolj .1 zhir?1o finančna sredstva za po
ki bi se specializirala za področje varnostne tehnike ter
dolžine filma je cena vstopnicam telovadci na tekmovanjih marsistrelka v Slovenski rokometni ligi, stavitev lastne.71 Doma taborni
01 m i z a c i j e varnostne službe. Možnost strokovnega izpo
10 dinarjev dražja
| fAkomu prekrižali račune.
Krna Cregarjeva.
kov. Ker pa jo v zvezi s to grad
polnjevanja in specializacije.
Kamnik: 26. decembra oh 20. uri|l
njo vrsto težav, so se skunno A
Ponudb- poslali na >Zavod za Izobraževanje kadrov in
francoski V V film K O C K A R , 27.
planinci odločili, da odkupijo B i proučevan e orsar.izr.-IJe dela v Kranju, Cesta Staneta Ža
decembra ob 20. uri jugoslovanski
teochvo h'"o n Koroški restl. H ! Republiško prvenstvo v namiznem tenisu
garji 33, telefon 22-14, Rjer lahko dobite tudi podrobnejše
film DEVETI K R O G
"o bodo nckolil"> preuredili Ift proinformacije.
imanovsll v » D o m nt->n n-ov 'n
tabornikov«. 7n o ' i e orraniziclji
bo dovolj pres'- ra In za vso njiho
ve odseke, n-'bo-e In komisije ln
nimamo končnih rezultatov, po
OCEN
| DRŽAVNI P R V A K IZLOCE?
drugo de'avnoat. Izložbena ok^t
Prešernovo gledulišče Kranj
sredujemo le iz de poirin^lnih sre
VčeRazpisna komisija pri UO Zveznega centra za Insirukoriromn lokale pn bodo uporab'U
"J
Ljubila na. 25. decembra - V
ponedeljek,
26.
decembra
ob
čanj.
Pri
moških
A
sta
Kranjčcna
na
torj:- tokfttfn« stroke v Kranju razpisuje na podlagi 33. čle
za propftfUVdnn ln ln'orm'arilrko
16. uri
j
j
d
„.p;i : j - i n , , - .
za šolo »Lucijan Seljak- J f ^ " J Trnovem pričelo republiško prven- Teran in Teme premagala tekivc- •lutbo, v 1: 'ter h bo mogoče r-' 1na pravil Centra nas'cdnjl
ca
iz
LJubljane
ln
se
bosta
m.'
I
Stante: K E K E C IN M O . I C A ; t o - ^
posameznikov v namiznem
vltl tudi potrehn« n'nn'niVa In taRAzns
rek, 27. decembra ob 15.30 m H ?
p . .,,
Slovenije za le- seboj pomerila za n;islov prvaka bo-niške r^kvlr.'e in rlrugt o*>'-e.
»
—
Slovenije.
uri za
" " t o 1961 Je že štirinajsto po vrsti.
mo. Nov dom bo 7.a r- -vol nl«nl*V*
p r o s t r l a delovnega mesta
>to 19'il j e že št tri no, včeraj zbralo
Stante: K E E E C IN MOJCA
Izidi - moški A : Tomo : K r m stva 'n tuborništva i/..-ednesa pei - v LJubljani M i<
imlznega teni- 3:2 in Teran : Tottutžič 3:0; v fina menn.
1
<
J nad 200 igralcev ni
>sa, med niiml so tudi Triglavani. lu Teran : Tome; ženske: Plut (Tr)
včlani strnži*ke Mladosti, Jeseniča- : Vavče (Fuž.) 3:2 ln PelraČ (Fu •)
Pogoji: višja strokovna Izobrazba s 5-lotno prakso ali
S\>.T
"F T E
% l in Skof'eločanl. Prvi drn so se : Pire (Od) 3:1; v finalu Plut : Pesrc Inja strokovna Izobrazba z 10-letno prakso ali izobrazba
V DOJCNJU
pomerili mladlnei ln mladinke ter I'-'"; mladlnel (Ive'lce): Frellh II.
viso'cokvalifIdianefi delavea s 15-letno prakso v tekstilni
ivopirii in pionirke. V pol f: -»aln^m (Ml) - Grahtvr (Ful) : GrUflcn (Od)
industriji; za>eljeno je znanje vsaj enega tujega jezika.
Bohin« ka Bistrita - Danes le
V KRANJU
JdVoboJu |e LJuh)lančan Truoelj - Z u p a n č i č (Od) 2:0; v finnlu Frebilo v Bihln.l'kl Bistrici klubsko
rtanđlđai mora nadalje izpolnjevati pogoje Iz 31. člena
Fižol 100 din, ješprenj "0 din, k a - J premagal mladinskega državnegu lih II.-Grahner : Ve-ko (Krm) •
tekmovan'e san'-a'k
kluba Bo
Z;.k n a o javnih uslužbencih.
*a 120 din, krma za k oš 40 din. i >:-v..l ,». \\ kija Fr.diha i/. Stra'.i- Avrimovlč (Kcm); mHdlntle: v fthinj. Prora Je bila dol«! l ^ O me
koruza 40 din, proso 45 din, o v o s j š * a In mu s tem o n e m o g l i vstop nulu Petni (Eu».) : Kra^iHr (TuS);
Stanovanje zagotovljeno.
trov c vi"n*ko rrz^nllo 190 me
30 din, orehi 130 do 160 din za l i - J v finale. Prav tako sta bila v pol- nolka i'voji.-e: Teran - Teme : Setrov Iz vasi Avle v Bohinjsko B i 
Za razpisano delovno mesto je predvidena tudi dvo
ter, korenfek 40 din, sir-sku!a l . i i f finalu Izločena pionirja Euh (.le dej-Godina (Od) 2:0; v finalu Te
strico.
din, surovo maslo 600 do 610 din.fsen'ee) ln Mirkun fTlrlelav), Sti- r m - T o m e (Tr) : Z a j e - K e r n (l.j);
ln r>ol mesešma praksa v inozemstvu.
čebula 45 do 7') din, krompir lSvrinHst naslovov renubllšltih prva- £ e n k c dvojVe; Crešnjevec - Pire
ft*f*!ta4l - čir.nlre: 1. Cilka T a Plača po pravilniku o sistematizaciji delovnih mest in
din, sladko zclie 20 din, kislo z"-\kov bodo razdelili danos oh 17. uri, (O.I) : P l u t - K n n p (Tr) 0:2; v f i - ler 610.6, 2. Mtrlcs I! '-man 6:111.1,
plačah uslužbencev Centra.
Ije 00 din, sladka repa 15 din, ki-?ko bpdo na sporedu finalni dvo- nalu CreHnjevec - Pire (Od) : Pe- 3. Mar! i-« I' In!« 6:81,8; mtadUsrli
trnč - Vavf'e (Pui), V dvojicah mla 1. Tvrn Ea'):č 0.11 3, 2. Iran* Roz
sln repn 40 din,
40i UMI,
din, jjabol-"'
Za ostale pn-oje na i se interesenti obrnejo na Zvezni
I, pesa
JJ»'^.< n
i i u m - » ..)0 j ! .
ka 50 do 60 dln za kil
' 2.) (loj Izubijana, *»R. decembra — Da-dink sta nostall novi re*>u%lllkl nr- man 0?H t, 3. Tomaž Codec 6:28,8;
center za' inštruktorje tekstilne stroke Kranj, Cesta Stane
590 do ;;"() vdin,
so se ve; dan n • lnljevali dvo-vnkinji petrafteva In Ki""»p!erjrva
30 din, kokoš um
u u , pi-fi<e:
K.-.
« : ! : 1. Jo^" P"ter »?9,n, 2. Jnnes
ta Žagarja št. 33.
ščanci 400 do 500 din, česen 10 dojboji
numiznoleniških
Igralk In iz Raven (Tuž), ki sta v f i.dui
' •:<:\ 5:T>,4, 3. Viki BMtKilfeT
Razpis se zaključi, ko bo delovno mesto zasedeno.
tekmi
premagali
Kranjčunki
Knalil - T
za na.slove republiških pr5:37,(5; dvosedi: 1. HoInik-Pintar
15 din, zujci 300 do 800 din, pu-\i<*rnlrev
vakov. V času, ko to poročamo, 5e povo ln Koknljcvo,
2:53,2, 2. M t - l j a - R u b i č 2:57,8, S.
rani 2000 din.
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