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Naši servisi ob novih smernicah

Ne zmanjševati obseg
in kvaliteto uslug
Na območju škofjeloške obči
ne je pet Krajevnih skupnosti.
•Razen nekdanjih Stanovanjskih
skupnosti v škofji Loki, Železni
kih in na Trati, sta bili letos
ustanovljeni še Krajevni skupno
sti v Poljanah in Gorenji vasi.
posedanji ugodni pogoji, ki jih
Je določal prejšnji zakon o Sta
novanjskih "skupnostih (minimalni
prispevki na osebne dohodke in
"obenih drugih obveznosti do
družbe) so omogočili hiter raz
voj servisne dejavnosti v okviru
4^
'
pnosti.
<> i
\
servisih„petih stanovanjskih
skupnosti zaposlenih 250 ljudi.
Tudi dosedanje cene uslug so bile
dostopne vsem občanom, saj so
"ajnižje cene uslug v čevljarskih
n krojaških servisih bile izračun e na urni postavki 250 din.
Novi zakon o Stanovanjskih
skupnostih, ki je z 1.8. ukinil vse
dosedanje ugodnosti servisov, je
nujno povzročil dvig cen uslug iz
na 350 in še več dinarjev za
o dela. Razen prehoda na red
ni obračun pa zakon tudi predpi
suje, da se najkasneje do 31.marPrihodnjega leta morajo vsi
servisi osamosvojiti v samostoj
ni- podjetja ali pa ukiniti. Zato
V vseh petih Krajevnih skup
nostih v občini vodijo številni
zgovori o nadaljnjem poslova
nju servisov.
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P ° dogovoru med
občinsko
»KU §5}.
političnimi organiza^ a m i in vsemi petimi Krajevni
mi skupnostmi bo konec avgusta
?anizirano širše posvetovanje
P novi organizaciji servisov dose
danjih Krajevnih skunnosti. Zaasni predlogi posameznih Sve° Krajevnih skupnosti o nadaljn m delu so predvsem o osamosvo
jitvi servisov v samostojna uslužn«stno
obrtna podjetja. Tako
a J b i se dosedanji servisi Kra
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jevne skupnosti v škofji Loki osa
mosvojili v Obrtno podjetje »Ob
nova,« pralnico s kemično čistil
nico, likalnico in krojaštvom v
drugo samostojno podjetje, obrat
Družbene prehrane, Dijaški dom
in Otroški vrtec pa naj bi se osa
mosvojili v samostojne delovne
organizacije.
Servisi
Krajevne
skupnosti iz Železnikov naj b i se
osamosvojili nazaj v obrtno pod
jetje Skupnost, servisa Krajevne
skupnosti iz Gorenje vasi pa v
obrtno podjetje Komunalni ser
vis Gorenja vas. Krajevna skup
nost v Poljanah je najmanjša,
saj ima v štirih servisih zaposle
nih skupno z učenci v gospodar
stvu samo 13 ljudi. Zraven tega
pa še vsi servisi zaradi višjih ob
veznosti ne bodo mogli uspešno
poslovati, zato trenutno razprav
ljajo o eventuelni ukintivi ser
visov.
Kot je že omenjeno, so to tre
nutni predlogi posameznih Kra
jevnih skupnosti, o katerih sedaj
razpravljajo. Kakšna pa bo konč
na oblika izvedene reorganizaci
je je še težko predvideti, ker bo
o teh vprašanjih pripravljenih
še vrsta razprav in posvetovanj.
Jasno pa je že to, da vsi dose
danji servisi ne bodo mogli
uspešno poslovati pod novimi po
goji in bo zato marsikateri u k i 
njen. Zato pa bo nujno potrebno
iti še v širše priprave, da se taki
servisi spremenijo v zasebne obrt
ne delavnice. Pri tem se namreč
ne bi srdeli poslužiti obratnega
primera, da posamezne servise
enostavno zapremo, ne da bi
hkrati zagotovili ustrezno nado
mestilo v zasebni uslužnostni obr
ti. Tak način bi pripeljal še do
poslabšanja sedanjega stanja, ko
dnevno ugotavljamo, da imamo
že sedaj premalo uslužnostnih
obrtnih dejavnosti
V . P.

Na Bledu so preteklo soboto
odprli minigolf igrišče z 18 po
lji. Prva dva Igralca »ta bila
naš znani komik »Cule Pokor
ni« — Mija Aleksić in pred
sednik
občinske
skupščine
Radovljica Franc Jere. — Foto: F. Perdan

Pred jeseniško železniško po
stajo je vsak dan precejšen
vrvež. Ljudje, ki potujejo z
vlaki, ali avtobus;!, posedijo
za minuto ali dve na klopci,
škoda, da so tu le dve aH tri
take klopi. Nihče se ne bi pri
toževal, če bi še katero posta
vili.

Predkongresna dejavnost komunistov v jeseniški, Železarni

Investicijski program je
treba ekonomsko utemeljiti
»V okvir predkongresne dejav
nosti komunistov v jeseniški ž e 
lezarni sodi tudi II. gospodarskopolitična konferenca v kolektivu.
To je naša nova oblika dela,
kjer se vsakih pol leta sestanemo
člani tovarniškega komiteja, se
kretarji osnovnih organizacij, vo
dje obratov ter širši strokovni
kolegij podjetja. Doslej smo imeli
dve konferenci. Pokazalo se je, da
sta bili obe zelo koristni. Zadnjo
smo imeli pred kratkim in že
smo izdelali tudi zaključke,« mi
je začel pripovedovati sekretar

Kako obnavljati
šole
Na zadnji seji upravnega odbo
ra družbenega sklada za šolstvo
v občini Kranj, so razpravljali i n
sklepali o delitvi sredstev za
adaptacije nekaterih šol.
Predlog za dela je pripravila
posebna komisija tega sklada.
Ugotovljeno je bilo, da sredstva
ki so v letošnjem letu po finanč
nem načrtu predvidena za adap
tacije ne zadoščajo potrebam, za
to bi bilo potrebno najti druga
čen način zbiranja sredstev za
adaptacije. Le-teh je za letošnje
leto 'e 9,337.000 din kar je prema
lo'. 7ato bodo šole ta sredstva po
rabila le za tista dela, ki jih bo
določil U 0 sklada. Šole same ne
ustvariajo amortizacije za stav
be, zato so člani UO sprejeli
•kino, da je treba proučiti, če
!e že v naslednjem letu možmo
uvesti amortizacijo za
šolske
:"T?dbe. UTotovljeno je bilo tudi,
<*a je najslabše stanje strokovnih
šol, ki so f'ransirane z* medob
činskega sklada.
—R.

Tudi kromnir
dobro obeta
V letošnjem letu so v kmetijski
zadrugi Cerklie, ki zajema pod
a j e Cerkelj in nekdanje zadnige
Šenčur, odkunili že 300 ton zgod
njega krompirja'. Odkupna cena
'e bila za prve količine, ki so jih
odkupili, 42 dinarjev, s^daj pa
"a odkumujejo po 28 dinarjev.
Predvidevajo, da bodo v letoš
njem letu lahko zigodniega krom
pirja dobili še okoli dvajset va
gonov. Nekateri pridelovalci so
Pripeljali cflo po petnai.st ton
krompirja. Po tem se vidi, da je
letos zgodnji krompir zelo dobro
obrodil.'
Kmalu bodo pričeli tudi / od
urnom '.semenskega
kromoiria.
Tudi te«:a nameravajo Tbrati okoM sto vagonov. Pri odkupu te"a
"om-oiria imaio no^n^bo s kranj
sko semenanno. PridelovaVem ea
bodo plačevali za zgodnje sorte
po 40 dinarjev za kg, za pozne pa
okoli 25 dinarjev.
VT

tovarniškega komiteja Zveze ko ne bomo povzročili ozkih grl v
munistov v jeseniški železarni proizvodnji.
FRANC KOBENTAR.
Med drugim smo tudi ugotovili,
Obe gospodarski konferenci so da so dela pri rekonstrukciji v
ima
organizirali prav na pobudo ko časovnem zaostanku, kar
munistov. Prva je bila lani v lahko zelo negativne politične in
času, ko je bila Železarna v pre ekonomske posledice, časovno za
cejšnji gospodarski krizi. Rezul ostaja tudi strokovno izobraževa
tati takratnih sklepov so se po nje v železarni. Zato bomo po
kazali kot zelo koristni. Iz objek spešili in časovno uskladili pro
tivnih razlogov niso mogli ures gram strokovnega izobraževanja
ničiti vseh. Zato so jih ponovno
(Nadaljevanje na 2. strani)
obravnavali na drugi konferenci.
Tudi tu so sprejeli ustrezne za
ključke, k i j i h bodo dali v raz
pravo i n odločitev delavskemu
svetu. Kakšni so zaključki, mi je
v razgovoru povedal sekretar to
varniškega komiteja.
»Med drugimi je zelo pomem
ben zaključek, da je treba na
področju investicijske izgradnje
jeseniške Železarne dokončno iz
delati, ekonomsko utemeljiti in
sprejeti investicijski program za
prvo fazo rekonstrukcije. Pripra
viti je treba tudi vse potrebno za
izdelavo investicijskega pograma
druge faze rekonstrukcije. Prav
tako bo potrebno izvajanje inve
sticijskega
programa
časovno
uskladiti tako, da z izgradnjo
posameznih objektov in naprav
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Bilo je to pred štirinajstimi
dnevi — prve dni avgusta.
Enajstletna Helenca'je vtzibudila veliko pozornost vseh, ,-ki
so čakali ob odhodu avtobusa
za kolonijo. Poslavljala se je
od sošolke in glasno jokala.
»Tudi jaz bi rada šla. Od spo
mladi sem se tega veselila.
Toda očka ni hotel plačati. K o
bom velika in bom zaslužila

Vinko Hafner
v Kranju

Te dni se mudi v Kranju
državni podsekretar za indu
strijo, Vinko Hafner. Ogledal
si je med tem časom tudi ne
katera podjetja kot so: Tekstilindus, obrat Živilsko-prehramibenega
kombinata
v
Hrastj u i n drugod. Predvsem
se je. zanimal za nekatere
družbeno-ekonomske
proble
me na Gorenjskem.

poklicali Helenkinega očeta —
Roka. Moral b i plačati prispe
vek iza kolonijo itd. Po pre
jemkih v hiši (zaposlen je on
in žena), so izračunali, da je
skupni dohodek ma člana dru
žine nad 27.000 dinarjev.
Rok se je razburil. Pojas
njevali so mu, da je to le del
skupnih stroškov in da mora
jo pač več pomagati onim
otrokom jz številnejših družin,,
z manjšimi dohodki.
Nič ni pomagalo. »Kaj vas
briga, če jaz zaslužim po 80
tisoč na mesec! Saj imamo
nagrajevanje po delu. Čitajte
časopise! Mene ne boste okrog
prinašali! Ce so šli drugi za
4000 dinarjev, ima tudi moj

11.0(10 ne dam za otroka
denar, bom šla vsako leto na otrok to pravico!« Tako je
vpil Rok, strgal vabilo, se obr
I morje.«
nil in zaloputnil vrata.
Tako je pravila Helenca po
Kot so to povedali v nase
tem, ko je avtobus odpeljal lju, je bilo tudi doma precej
in se je umirila.
prepira. Žena je hotela naskri
Pozanimal sem se o tem in vaj sama plačati, toda bala
zvedel naslednje.
Helenkina se jc Roka in Helenca je osta
mama je že junija meseca la doma — otožna, zagrenje
vpisala Helenco za kolonijo. na.
Dekletce še ni bilo na morju
Rok dela v tovarni, kjer do
in zelo si je to želelo. Zlasti, bro
zaslužijo. Popoldne pa
ker je v šoli. na dvorišču in dela še doma in po soseski
povsod
slišala
od
drugih kot ključavničar, ob večerih
otrok o ladjah, o morju in po pa je stalni, večkrat nezaže
dobno. Nekega dne pa so iz leni gost v domačem gostišču.
Zveze prijateljev mladine na Doma pa so pogosti prepiri in
občini, kot organizatorji kolo otroci so dostikrat tepeni.
nije in otroškega počitn!"št\a,
K. M.
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Pravijo, da je v Afriki Kairo
najbolj evropsko mesto. S stolpi
mustimanskili džamij spominja na
arabski vzhod, z zvoniki katoliskih cerkva in s širokimi ulicami,
modernimi fasadami in visokimi
palačami pa na evropska velemfcsta. Či je skelet tega mesta .po
svojem zunanjem videzu precej
podoben britanski arhitekturi, pa
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samo mesto radovednih turistov,
trgovskih potnikov, ki križnrijo
vzhodom in »ahodom. Afrl' temveč vedno bolj
politično središče, kjer se
vsako leto zbirajo na političnih
sestankih številni državniki od
vsepovsod. Letos je Kairo najbrž
po svojem pomenu prerasel vse
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ZDRAVSTVENO STAN,E
SEGNIJA 8E VEDNO RESNO
Zdravstveno stanje predsednika
italijanske republike Antonia Segnija je še vedno resno. Sporočilo
O tem so objavili v ponedeljek
zjutraj po zdravniškem pregledu.
Zdravstveno stanje generalnega
sekretarja K P Italije se je neko
liko izboljšalo.
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(Nadaljevanje s 1. strani)
Po podatkih Narodne banke s programom rekonstrukcije. Ne
smo v prvih sedmih mesecih le smemo ob tem pozabiti tudi to,
tos iztržili v turizmu za blizu da je potrebno izdelati tudi po22,700.000 dolarjev. To je za tret- droben načrt za Izgradnjo objekJlno več kot v istem obdobju hi^ področju življenjske ravni
ni. Podatki obetajo, da bo skup- delavcev.«
ni devizni dohodek turizma letos
»
produktivnostjo in
rekorden.
Z nagrajevanjem?«
»Na vsak način bo v prihodnje
NAGRADA FILMU
potrebno v Železarni uvesti več
»SREČNO, KEKEC!«
Na filmskem festivalu v Benet- reda in poslovnosti pri izpolrtjekah je slovenski trtm^kTTfittl
P***"""* « «
»Srečno Kekec!« režiserja Jožeta
J ""J *
oz J* kolegiji
posameznih
obratov
in priGaleta dobil dve nagradi: »Bro
nastega leva« in »Srebrno Miner prava dela posvetijo programiravo« kot najboljši filmi za mladino nju in časovnemu izpopolnjevaod 8. do 12. leta. Film so odkupi nju naročil več pozornosti. Izdelali bomo konkretne zadolžitve,
le že številne države.
Ker dosedanji ukrepi In oblike
NOV VELIK PROCES
stimulacije v martinarni niso
V PRETORII
imeli pozitivnega vpliva na IzPred vrhovnim sodiščem v Pre- boljšaaje proizvodnje, Je v tej
torii se je začel proces proti de- delovni enoti potrebno, da samot D v
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zaključkov. Na prvi konferenci
nevezanih držav v Beogradu, so
se v glavnem zbrali predstavniki
držav iz Afrike in Azije. Te držae so imele na konferenci popolvečino. V tem je bila beograjkonferenca nekoliko ozka ker
nekaterih predelov sveta države
*. niso
. ^JL
.
„v .,S,J1
,„s
še
sodelovale
večjem xštevilu. Slika na kairskem sestanku pa
bo po sedanjih računih bistveno
drugačna. Ne samo, da se bo število udeleženk povečalo, tudi udeležba držav Iz raznih predelov
sveta bo ustreznejša in popolnejša. Veliki večini azijskih i n afriških držav se bodo pridružile še
sti, julija so se v njem zbrali na zadnjem času še enkrat pokazali, latimskoameriške države, nekatere v položaju rednih članov kont £ T nVt'^,
< « ^ « ™ V v v,o., „ , „ „ bru pa bodo za okroglo kairsko uresničevanju politike prvega beomizo sedeli državniki nevezanih grajskega shoda nevezanih držav,
Vsebinske priprave o delu dru
držav, ki Jih bo po številu najbrž Zaradi tega se kot' važno spozna- ge konference že tečejo, vendar
še več.
nje
zadnjih dogodkov ponuja »e o njih še bolj malo govori,
Kakor, da je bilo v sklicanju sklep, da Je treba mir, boljše Toda glavnih smernic za delo
drugega »vrha« nevezanih držav v mednarodne odnose in sodelova- drugega sestanka v Kairu najbrž
Kalni nekaj preroške modrosti, nje, neprestano graditi.
ni težko odkriti. Brez dvoma boZadnji dogodki v svetu, poslabšaPred oktobrsko drugo konfe- do na »drugem vrhu« reševali
nje mednarodnega vzdušja mir- renco nevctzanih držav v Kairu že probleme širših mednarodnih odnega sožitja, osvežitev hladne voj- lahko napravimo nekaj realnih nosov. Udeleženke bodo vložile
V
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potrebne napore, da bi se v sodobncm svetu utrdila misel o miroljubni
koeksistencj in
mitu
med svobodnimi, enakopravnimi
državami. Vsa ta načela so das že več ali mani znana. Gre
predvsem zato, da se skuša^°
n l a uzakoniti kot stalna
mednarodna
« » « « « « ~ " « praksa
P « * « In da se obJ " * * ™* P « * "
r*f
?
Y ,
?
* *
opredelila proti vojni.
Toda današnji svet In neka Idealna skupnost držav, kjer od časa do časa nc bi še prihajalo do
»porov in trenj. Zato je dobra
stran v sedanjih pogojih, da «
svojim vplivom in predlogi, z
budnostjo in prizadevnostjo lahto n . „ p . J o v v , « , * . „ v .
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Investicijski program je
treba ekonomsko utemeljiti

22,7 MILIJONA DOLARJEV

Č

ne na nekaterih stikališčih tujih
interesov, vse to je pripomoglo,
da neveizane države ne morejo
spati na lovorikah. Ideje, ki jih
je razglasila beograjska konferenca zlasti glede politike mirne koeksistence niso zaradi tega izgubile na svojem pomenu kot neuresničljiv mit političnega predvidevauja, temveč so dogodki v

Kairska jesen

Ameriški predsednik Johnson
je izjavil da bo v treh letih mož
no vzpostaviti svetovni komuni
kacijski sistem s pomočjo sateli
tov in da bo taka zveza mod Se- Je zato tem bolj -kairska politična
verno A n « . * , in Evropo v,.postavljena že prej.
Ameriški predsednik je dejal,
da fro uporaba tega sistema ornogočila 24-urno izkoriščanje telef
u««, „ * >
e v p t n n7cn
tonsKin zvez sirom po sveiu, ra/tn
tega pa zagotovila najhitrejšo izmenjavo fotografij in novic.

ostale prestolnice na svetu. Velik
mestni prostor med Nilom in puSčavo je bil že dvakrat v tem letu zbirališče velikega števila tujih
državnikov, v tretjič pa bo v začetku oktobra, ko se bo sestal
»drugi vrh tretjega sveta«. V času sestanka arabskih voditeljev je
spomladi prišel Kairo v zgodovino kot središče arabske enotno-

D a

l?^J™ ^ u^K l
gi »zakona o sabotažah« obsojeni
snovanja in poskusa sabotaž ter
napadov na hiše posameznih članov vlade. Po nedavnem sojenju
Nelsonu Mandeli in drugim afriškim narodnim voditeljem, je to
največji proces te vrste v Južni
-
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™S*nl, družbeno politlć.
j
organizacije in uprava podJ^tja posvetijo več skrbi kadrovsklm
problemom, organizaciji
dela, Izpolnjevanju kvalitetnega

Programa, no raojemu v
j
kolektivu, predvsem pa učlnkovi tosti stimulacije in gibanju
TOGLIATTI SE BOLAN
osebnih dohodkov.
Palmiro Togliatti, generalni se
Prav izvajanje stimulativnih
kretar K P Italije je na zdravlje
nju v sovjetskem letovišču Jalta oblik nagrajevanja je Imelo po
na K r i m u . Biro za tisk je danes
objavil bilten o njegovem zdrav
stvenem stanju. Zdravstveno sta
nje se je sicer nekoliko izboljša
lo, vendar pa je še vedno resno.

A f n k l

Uspešen zaključek
začetniškega tečaja
za jadralne pilote
L E S C E , 18. avgusta — Danes so
na leskam letališču slovesno za
ključili začetniški tečaj za ja
dralne pilote. Tečaj je trajal mesec dni. V tem času se je 15 mla-'
dih ljudi iz Lesc, Ljubljane, No
vega mesta in Škofje Loke spo
znalo z osnovami pilotiranja.
Vsak od učencev je samostojno
letel po približno 50 startih z
učiteljem. To je z ozirom na mulade učence lep uspeh. Mladi piloti
so leteli na Jetallih slovenske kon
strukcije L I B I S - 1 7 .
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Imate dvajset
dinarjev?
V zadnjem času vse bolj p r i - Uslužen kot sem, začnem odlagamanjkuje drobiža našim trgov- ti zavoje in (zavojčke, tako da si
^
avtobusnim sprevodnikom, lahko čim prej pobrskam po
, karjem - po- žepih in olajšam delo dekletu pri
v, j
blagajni, kljub temu, da ima v
predalčkih dovolj drobiža. Ona
^
me medtem zvedavo opazuje izza
avtobusom iiz Kranja v Ljubljano, okenca. Izročim j i drobiž, slišim
Janez Teran — 5. v namilznem tenisu v državi
Do mene se pri rine sprevodnik:
,Do kam?« vpraša. »Do Ljublja
ne« pravim in mu pomolim petPočitniški zapis iz Jelše na Hvaru
stotak. »Imate dvajset dinarjev?«
vpraša in p r i tem zaslišim žvenket drobiža v njegovi torbi »Bom
pogledal,« pravim in med tem ko j
JTILI
on zamaknjeno zre skozi okno, in odidem.
In to doživljam dan za dnem,
brskam po žepih ter se zvijam
na sedežu, da lahko sežem na dno povsod. Včasih drobiž kar zahte
svojih žepov. Še moj sosed na vajo: »Dajte petnajst dinarjev!«
sedežu pri tem ujame nekaj sun in podobno.
kov. Končno najdem zahtevani
Potem, potem sem nekoč dejal:
drobiž, ga kročim sprevodniku,
»Nimam!« Dekle ob blagajni je
ki mi mirno vrne tri stotake. SeHotel Jadran z depandanso in stinski obrati ln samopostrežna
da, se lahko spet usedem. Za
,
^Sel
sem.
seboj še slišim: »Imate trideset Drugje sem poizkus ponovil, in paviljonoma so povsem zasedeni, menza. Prav je, da se te vedno
dinarjev? Drobiž prosim!«
Turistični biro, k i razpolaga s lepše turistične postojanke na
uspelo mi je.
sobami pri zasebnikih, ima težave, južnem Jadranu poslužuje poleg
Naslednje jutro pri nakupova.
govorim
povsod: »Ni
nju: »Imate trinajst dinarjev?« ^JJJjJ ig^STSm siabe'volje "poP i J°
dvema ladjama Nemcev, Avstrijcev, Francozov,
škilim v blagajno polno drobiža, dnevno novi gostje, za katere ni Angležev in drugih tujih turistov,
ter zlobno vprašam: »Kaj vi ni- prostora. Čeprav drugo nadstrop- vedno več domačih turistov,
mate drobiža?« - D. L.
j hotela Jadran, z novo adaptirano
depandanso, dva novodograjena
paviljona, novo Izgrajeno in že po
večano restavracijo in številne novodograjene zasebne hiše imajo
••
j • vode 2000 postelj in je nerazumlji
vo, kje spi okoli 3000 gostov. V
IZGLEDI ZA PRIHODNJE DNI
Vsa prizadevanja, da bi končno Jelši, k i ima 1400 prebivalcev je
ukrotili jezero Crnjava v Pred- -Napoved:
r — - • —Bo pretežno _oblačno,
dvoru, so ostala brez uspeha. V ,
.
.
.
i vmes padavine, deloma nevinu' . jezeru primanjkuje vode, zlasti domačina po dva gosta in celo
naslednji*
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Vsak domačin
dva gosta
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Zbiljsko
pristanišče
Pred nedavnim je Elektrarna
Medvode zvišala višino akumula
cijskega bazena. VsJed tega je
bila nujna preureditev vseh turi
stičnih naprav ob jezeru v Zbiljah.
Zato je Turistično društvo V
Zbiljah s pomočjo Elektrarne v
Medvodah (kajti ona je povzro
čila spremembo višine akumula
cijskega bazena) napravila ustrez
no ureditev »zbiljskega pristani
šča«. Zgraditi so morali nov
obrambni zid, ki služi tudi kot
temelj za čolnarno, k i so jo že
pred nekaj leti zgradili in dobro
služi svojemu namenu. Za tem
zidom je terasa, s katere je zelo
lep pogled na Zbiljsko jezero in
njeno okolico. Tu tudi strežejo
obiskovalce. V gradnji pa imajo
nekatere druge naprave, k i bodo
služile za prijeten oddih vsem
izletnikom, k i obiščejo Zbilje.

prvi podobni konferenci zelo po- pe, da bi dosegli čim večjo stalzitiven vpliv na boljše gospodar- nost zaposlitve. Izdelali bomo
JenJe v večini delovnih enot v tudi podroben program rednega
ŽeltV-arnl. S tem načinom dela in dopolnilnega Izobraževanja kabomo nadaljevali tudi v prihod- drov, ki bo temeljil na uvajanju
nje. Nova merila nagrajevanja sodobne organizacije dela, mobomo uvajali čim bolj Individu- dernejšlh tehnoloških postopkov
amo.«
In mehanizacije. Izdelali bomo
»Omenili ste, da imate težave s tudi pregled, kakšne kadre potrekadri, časovno pa zaostajate tudi. bujemo in kateri bodo zadovos
strokovnim
izobraževanjem. Ijili sedanje in perspektivne po
Kaj boste ukrenili na tem po- trebe proizvodnje v železarni.«
« *
Vse zaključke, k i jih je 27,
Dosledno Izvajati pravilno poli- bodo v teh dneh komunisti obtiko zaposlovanja in napredova- ravnavali tudi na sestankih v
nja delavcev. Zaradi stalnega in osnovnih organizacijah, ki bodo
naraščajočega odhajanja delav- nedvomno s svojimi koristnimi
cev, kar ima negativne posledice, pripombami te sklepe še dopolbodo pod vzeli učinkovitejše ukre- nlli. — M . Ž.
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Aleksič, naš znani filmski, gle
dališki in televizijski igralec
si je letos za počitnice izbral
Bled. Nekajkrat je že nastopil
tudi na blejskih zabavnih pri
reditvah. Stanuje v Park ho
telu. Naš fotoreporter ga je
»ujel« ravno v trenutku, ko
je skočil v kavarno »na Jednu
kalu.« — Foto: F. Perdan

n a v a l
Y

fc v^'7.48 je iz Kranja proti N a okoli
klem pripeljal vlak št. 7030. K o
je vozil proti železniški postaji v
,.
. ,
. ,. . ,
..
t kmetuske zadruge v Naklem V A L E N T I N
KO K A L J opazil, da se iz vagona
omenjenega vlaka kadi. Takoj so
poklicali gasilce, k i so prispeli na
kraj dogodka v štirih minutah.
Vagon je bil naložen ŽM8 balami bombaža, ki so bile težke
skupaj 10.940 kilogramov in je bil
namenjen ea tržiško tekstilno tovarno. Komisija, k i si je ogledala
kraj požara, je ugotovila, da so
bile naprave na vagonu v redu in
da je požar verjetno zanetila iskra
iz lokomotive. Bombaža je z.gorelo okoli 20 odstotkov in je škode za okoli milijon dinarjev. V a 
gon je poškodovan za okoli 250
tisoč dinarjev.
M. 2.
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°je ciji
'
T '
! ^ " dveh dneh bo še nestalno n t « *
letos
precej deževno
vreme,
in° vseh
trgovsko-gostinskih
jezero skoro prazno in to sredi
b n i k i h je preVremenska slika: Področje
f>
turistične sezone. Svet
_
krajevne skupnosti in TD se spet P°
<
nizkim zračnim pritiskom t
j o zato, da bi strokov- ropskih držav in vseh republik.
a pr°'
njaki ugotovili, kaj je pravzaprav Medtem ko so dosedanja leta pre
ti vzhodu. Hladna fronta je dotreba ukreniti, da bi končno Je vladovali v Jelši tuji turisti, je to^
b
povzročila P '
S a n j ^ T o t ^ i s m i s'oT^da ^
večina domačih in od teh slabšanje vremena pri nas. P
j odtekati, ko je nad polovica Slovencev. Več slo- njo doteka v naše kraje ob jutf
Jani Vodna skupnost Gorenjske venskih podjetij ima v Jelši ure- zahodnih vetrovih topel zrak.
P » v i l a nekatera dela, kasneje
domove za letovanje, mnof* *J fg^*T*%.
^
*
zasebnikih, dosti
Vreme: Brniki pretežno sonč- °
namen je bil že sklican širši P» tudi v hotelih.
26 stopinj, izračni pritisk 1006 n^
strokovni posvet, k i pa žal n i
Jelša se je zadnja leta razvila libarov, pritisk pada. Planica P
« ^ 1 , ker se ga niso udeležili niti
turistični center na otoku Hva- težno sončno 22 stopinj, Jezersk
J ^ , , ^ ^ ^ ^ ^
^
- Privlačna je lepa plaža, blaga p t e ž n o sončno 20 stopinj in
_
.
'.
. klima, tropsko i n subtropsko dre- i
Kredarica pretežno obla&n
^ o s o b l j ^ n o tak^'kS ^ b t t o ž e - vje, privlačne izletni&ke točke, nizi
Celzija.
i i i - mogoče misliti uspešnepo 80 do 120 dinar^ ^ ^ ^
ga razvoja turizma. Naj omeni- jev, in končno tudi zato, ker je
mo, da je letos v tem kraju poozirom na ugodne zveze dosesebno veliko tujih turistov. Zal, ,..
. Ljubljane v 16 urah. Z
prazno jezero tu)im turistom
,
*,
.
ne daje najlepšega turističnega ozirom n a vse večje zanimanje pa
so potrebni Jelši tudi manjši goužitka.
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Od večera do lutra in...
»VELIKO CAMPINGOV SEM 2E OBISKAL PO SVETU, VENDAR
SODI TA MED NAJLEPŠE.« Tako je zapisal v knjigo pripomb holandski turist, ki je te dni bival v camplngu ob šobčevem bajarju pri
Lescah.

sa ko kra t po

ti

o

RAZSVETLJENA KOKRA
V Kokri nad Preddvorom prebivalci v tem času razpravljajo o
sv f *Č
'
razsvetljave. Pričakujejo, da bodo s pomočjo
sveta krajevne skupnosti Preddvor in podjetja Elektro Kranj, že do
Jeseni končali vsa dela in da bo kraj dokončno imel urejeno iavno
razsvetljavo.
u r e d i t e v

a v n e

ZA OTROKE V MAVČIČAH
» Krajevna skupnost ter družbeno politične organizacije v Mavči
čah se že nekaj časa zavzemajo zato, da bi v kraju ustanovili vzgojno
varstveno ustanovo. V kraju je namreč več kakor 20 otrok, ki bi bili
Potrebni varstva. Svet krajevne skupnosti meni, da mu bo uspelo
^ P o m o č j o občinske skupščine vsaj do konca letošnjega leta preskr
beti ustrezne prostore in kader za svojo ustanovo.
KANALIZACIJA V NOVI VASI
Prebivalci Nove vasi pri Preddvoru se v tem času marljivo pri
pravljajo na gradnjo kanalizacije vasi. Vas nima ustrezne kanalizate, kar povzroča številne nevšečnosti z odpadnimi vodarni. Sredstva
|a gradbeni material bo prispeval svet krajevne skupnosti, vsa tet*
°ka in nestrokovna dela pa bodo prebivalci opravili s prostovoljnim
oelom.
Cl

BREG K MAVČIČAM
Prebivalci Brega ob Savi se dalj časa niso mogli opredeliti, ali
l spada njihova vas pod K S Orchek - Drulovka ali Mavčiče. Na
Prvem zboru volivcev niso našli skupnega jezika. Zato je bil pred
Kratkim sklican nov zbor volivcev, na katerem pa so enotno izglaso
vali, da bo tudi ta kraj spadal pod K S Mavčiče.
n a

KOMEMORACIJA NA DAVOVCU
Prebivalci krajevne
to in nedeljo slovesno
to je bila na Davovcu
meniku padlih borcev
Številne prireditve.

X

skupnosti Grad pri Cerkljah so minulo sobopraznovali svoj krajevni praznik. Ze v sobo
pod Krvavcem žalna komemoracija pri spo
II. grupe odredov, v nedeljo pa so se vrstile

PRAZNIK V PREDOSLJAH

Prebivalci krajevne skupnosti Predoslje, so minulo soboto in
nedeljo praznovali svoj tradicionalni krajevni praznik. Vsako leto ob
i e m obude spomin na prve padle borce N O B iz tega kraja. Obadva
dneva sta bila pravo praznično razpoloženje prebivalcev vseh vasi
te K S . Vrstile so se razne prireditve in tekmovanja, Svet krajevne
skupnosti pa je imel v nedeljo dopoldan tudi slavnostno sejo, ki so
je udeležili tudi predstavniki vseh političnih in družbenih orga
nizacij tega kraja.
n

8 e

OŽIVELI KRVAVEC
Minula nedelja, čeprav ni bila najbolj sončna in lepa, jc na ob
močje Krvavca pritegnila spet večje število domačih in tujih turistov
V? Planincev. Po netočnih podatkih, jih je bilo okoli 2.500. Večina
je uporabila žičnico, mnogi, zlasti iz kamniške strani pa so prišli
tudi peš. Dom na Krvavcu in Koča ob žičnici sta bila dobro priprav
ljena in sta lahko vse goste zadovoljivo postregla.
J i n

»PREVEČ«GOSTOV
Minulo nedeljo je bil pri Planšarskem jezeru na Jezerskem tra
dicionalni »Ovčarski bal«, ki ga je, kot prejšnje leto organiziralo
Turistično društvo Jezersko.
Lepo vreme je na to zanimivo in privlačno prireditev privabilo
eč tisoč domačinov, naših in tudi tujih turistov. Na tako velik
°oisk prireditelj prav gotovo ni računal Zato je bilo pripravljenih
Premalo miz in stolov pa tudi postrežba ni mogla zadovoljiti vseh
Potreb in želja obiskovalcev.
S programom, k i je običajen na tej tradicionalni prireditvi, pa
bili vsi udeleženci zelo zadovoljni.
r

v

S o

PRED ZAKLJUČKOM SEZONE
Turistično društvo Kranj bo v septembru letos organiziralo
Pfed stavbo občinske skupščme Kranj »Turistični večer« na katerem
«odo sodelovali pevci, folklorne skupine, instrumentalisti in drugi.
tem večerom želi TD pred zaključkom letošnje sezone prispevati
° j delež k zabavno turističnemu življenju mesta Kranj.
s

okoli ognja. Z našimi pevci po
skušajo zapeti domačo pesem. Pra
vo doživetje! Ondan je nastopila
folklorna skupina. Na otočku sre
di bajerja so jeseniški gledališčZakaj ima šobec takšne prednosti? Vse je urejeno v bližini: kopališče, niki uprizorili »Ribiške zdrahe«.
Prostor za gledalce je bil prena
sanitarije, restavracija, razni uslužnostni servisi za likanje, pranje trpan in platneno mesto je bilo
itd. Povrhu vsega še lep borov gozdiček in prečudovito okolje.
za dve uri prazno, tiho, zamak
njeno v igralce.
Organizacija v mestu platnenih so ga z rokami .preuredili. Nad
Jutro je. Povsod pod bori mirno
streh jc odlična. Letos se še ni 52.000 kubičnih metrov blata in
zemlje so izkopali. Uredili so je in tiho. Le eden ali dva čistilca
zgodilo, da bi zmanjkalo kruha. zero — sodobno kopališče. Ob ne hodita po borovem gozdičku in
Celo zdravnik je tu stalno na vo deljah je tu še posebej živahno, pobirala papirčke, čistita. Tudi
ljo gostom. Trenutno pregleduje včasih do 2000 kopalcev. Otoček to mesto rabi take službe.
zdravstveno stanje otrok. Tujci se sredi bajarja je za kopalce še po
Napočil je nov dan. Nekaj za
sebej priljubljen. Borova senca tem je spet živahno, š e grižljaj
V campingu ob šobčevem ba
čudijo tej pozornosti.
ob vodi je vabljiva, mamljiva, bla za zajtrk Izlet je tu. K a m gremo
jarju so letos postavili novo
Ta miren
kotiček ob Savi si godejna.
danes? Osebni avtomobili se že
poslopje, v katerem so sani
mnogi radi izberejo za počitek.
postavljajo v kolono. Odhod proti
tarije, tuši s toplo in mrzlo
Zlasti starejši ljudje. Prostora za
Jamniku, Kropi. Več kot sto oseb
šotore je že skoraj zmanjkalo.
vodo, kabine za kopalce, linih avtomobilov odbrni. Popoldne
Trenutno jih je tu okoli 300, in to
kalnica, pralnica in šivalnica.
Mrak se je spustil. Nekateri so se vračajo iz izleta vsi zadovolj
čudno mednarodno mesto nešte
tih jezikov že šteje okrog 1.000 si skuhali večerjo sami. Drugi so ni, govorijo o tem, komentirajo.
"prebivalcev. Največ je Nemcev in v restavraciji. Govorijo in ko
Pred hišico, kjer je recepcija ob
Holandcev. Sledijo Belgijci, Fran mentirajo jedilnik. Na razpolago šobčevem bajerju, stojijo ljudje
cozi, Madžari, Cehi itd. Pač iz raz so jim jugoslovanske specialitete. in gledajo izložbeno okno. V njej
nih krajev sveta. Le domače To jim je še posebno všeč.
so najrazličnejši zemljevid;, pro
Trenutno Je ob šobcu okoli
»sprane« tu skoraj ni slišati. Bo
Turisti sami si pripravljajo ta spekti, fotografije bližnje in dalj
800 tujih turistov. Odlični so
kar res kot pravijo v upravi cam- borni ogenj. Cez kakšne pol ure nje okolice Radovljice, Bleda. Vse
pogoji za kopanje v bajarju.
pinga, da je šobec v svetu bolj ga bodo zakurili. Zadonela bo pe v petih jezikih. N i se težko spo
znan kot doma.
Voda je vedno čista in precej
sem. Ljudje iz raznih dežel spo razumeti.
Več ko* 200 let je tu že bajar. znavajo naše običaje. Vsi, kolikor
topla okoli 26. stopinj Celzija.
Holandski študent R I U ADAMS,
Marljivi turistični delavci iz Lesc jih je v campingu, se zberejo ki ie gost v campingu, govori pet
ezikov. Upravniku JOŽETU K O 
VAČU ka i rad priskoči na nomoč,
>)«^W»mWI|l'Wi*i>-:::
<*e se kje zatakne. Zelo živahen
"Vit je in turisti ga imajo radi.
Vsa u"?d>. če je treba. Pravi, da
bo prihodnje leto spet prišel.

Nov dan

;

»Ta camning je n^nli paradiž,
^kolica je p r e č u d ° ' t a . . . «
;

]

To smo spet pi ,r3 i v knjigi
vtisov. Napisala jc n"ka angleška
turistka. Kritičnih pripomb v
knjigi sploh ni. Morda jc to la
skavo, pretirano, toda — tako je.

$e b o m

prišel

Vse mora biti na svojem me
stu,. Za red, organizacijo v cam
pingu skrbi le nekaj ljudi. Od hi
tra do večera so tu. Kot je po
vedal upravnik campinga imajo
Drecej težav in veliko načrtov.
Prostor za šotore bodo prihodnje
leto še razširili. Trenutno je ve
lik okoli 3 kvadratne kilometre.
Zanimanje tujih turistov je veli
ko. Posamezne tvrdke iz tujine že
sedaj naročajo, da jim rezervira
jo prostor za prihodnje leto. Iz
Francije je prišlo naročilo za re
zervacijo prostora za 300 šotorov.
Philips, iz Holandije je naročil pro
stor za 100 šotorov itd.
š k o d a je le, da ni dovolj sred
stev, da bi razmere ob šobčevem
bajerju še izboljšali. Zgraditi je
treba še nekaj tušev, predvsem s
toplo vodo. Trenutno je tuš s top
lo vodo samo eden. Potrebne so
še nove sanitarije. Vse to je v na
črtu, za prihodnje leto.
Vsak, k i prebije nekaj dni v
campingu ob šobčevem bajerju,
gre zadovoljen domov. »Se bom
prišel,« pravijo mnogi. In res j-5.
Toda ne več sami. Pripeljejo še
svoje prijatelje. V s i ti, k i znova
prihajajo, dajejo turizmu v ra
dovljiški občini nov p e č a t i n tudi
nove naloge.
M I L A N 2IVKOVIČ

R v

SPORAZUM DEBELIH IN SUHIH
, Pred približno 2 tisoč gledalci je bila minulo nedeljo popoldan
" stadionu v Kranju zanimiva, tradicionalna nogometna tekma med
debelimi in suhimi.
Tekma ni bila samo zanimiva, pač pa tudi humoristično zabavna,
i je ves čas tekmovanja, množica gledalcev z burnim smehom in
Plavzom spremljala tekmovalce. V prvem polčasu tekma ni bila
k o zanimiva, ker so suhi vodili že s 6 proti 1, gledalci pa so bili
V večini na strani debelih. V drugem polčasu pa se je stanje na igriu bistveno spremenilo. Debeli so kmalu izenačili, do konca tekme
je ostalo stanje neodločeno 9:9. Prehodni pokal, k i je že 7 let
"Preminja lastnika, tokrat ni bil podeljen, ker sta se kapetana obeh
moštev sporazumela, da tekme ne podaljšajo, za 10 minut, pač pa,
se bodo zanj potegovali spet prihodnje leto. Za toliko časa pa bo
° k a l ostal v pisarni TD
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ZAKLJUČEK OB CERNJAVI
V Preddvoru so v nedeljo slovestno zaključili praznovanje turi
stičnega tedna, v katerem so bile številne prireditve. Med drugim so
hirali p i j
za izlet preko Vršiča in Trente, posebna komisija je
Pregledovala in ocenjevala vrtove, balkone in pročelja hiš v zvezi
tekmovanjem, ki je bilo razpisano za lepši videz vseh vasi. V,sobo
to zvečer pa je bila glavna in osrednja prireditev pri Jezeru Cernjava
° i r o m a gostišču Grad Hrib. Ves kulturni program so pripravili do
mačini sami.
Nekaj prireditev je bilo še v nedeljo dopoldan, popoldan pa je
mla na domačem igrišču odigrana še zanimiva nogometna tekma
debeli: suhi.
r
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NOVA TRGOVINA V ZAPUŽAH
,
V Zapužah so odprli novo trgovino s špecerijskim blagom. Sodo
ben objekt, z vsemi stranskimi prostori in napravami, je zgradilo
blejsko trgovsko podjetje Specerija, sredstva za gradnjo pa je pri
spevala tudi občinska skupščina Riftiovljica. Z otvoritvijo nove trgo- je končno uresničena večletna.želja tamkajšnjih prebivalcev, saj
• ° morali hoditi v Begunje po špecerijsko blago. Predvideno je, da
bi v trgovini odprli tudi oddelek za športno orodje.
Vln<

>

Ob šobčevem bajarju so letos
zabeležili svojevrsten rekord.
Celo do 500 šotorov so imeli
hkrati v campingu.
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Nagrajeni brigadirji

Pilil Rekonstrukcija

jeseniške ž e 
lezarne trenutno zelo dobro
i^B /napreduje. Predvidevajo, da
H | bo prva faza gotova v predvidenem roku.

Brigadirji druge izmene ljub
ljanske mladinske delovne briga
de, ki so v Kranjski gori, so de
lali v glavnem pri urejanju in
gradnji žičnice Podles. Poleg pla
niranja terena so postavili 36 be
tonskih temeljev za žičnico ter za
spodnjo in zgornjo postajo. Pred
zaključkom pa so znosili na do
ločena mesta vse železne nosilce.
Za izredno prizadevnost pri me
šanju
betona, betoniranju
in
transportu nosilcev, jim jc p r i 
znala Žičnica Vitranc nagrado v
obliki brezplačnih vozovnic
v
vrednosti 100.000 din. Vozovnice
bodo izkoristili brigadirji, to jc
dijaki ljubljanskih šol, v zimskih
počitnicah. Praktično priznanje
Žičnice Vitranc si je tokratna iz
mena M D B zaslužila zato, ker jc
bil uspeh dela sedanjih 45 briga
dirjev večji od efekta dola prej
šnje izmene, k i je štela 85 briga
dirjev. Z deli tna Vitrancu je
M D B (zaključila z minulim ted
nom, v ponedeljek pa je že odšla
na urejanje planiške žičnice, kjer
bo delala do petka, ko se vrnejo
brigadirji v Ljubljano.

Igrišče
za mali golf

Javorčani ob 40-letnici
Pevsbi zbor Svobode Javom i kKor.Bela, ki praznuje letos 40-letiiico svojega uspešnega sodelova
nja, se že pripravlja
na ju
bilejno prireditev, k i bo v no
vembru. V okviru teh priprav
bo priredil več koncertov. Pr
vi koncert je že b i l pred dnevi
v jeseniški bolnišnici.
Zbrani
bolniki in osebje bolnišnice so z
velikim zaimanjem sledili pro
gramu, ki je obsegal pesmi
Beethovna, Srebotnjaka, Simonitija in drugih.

Presenečenje
v Martuljku

O delu delavske univerze na Jesenicah

Se na strokovna področja
Čeprav so bili uspehi delavske univerze na Jesenicah lani že pre
cejšnji, so za letos pripravili nove načrte In pričeli bodo z novimi
metodami dela.
Posebno uspešno Je bilo lani delo na področju splošnega in stro
kovnega izobraževanja, medtem ko Je bilo družbeno izobraževanje
bolj pasivno in sicer zato, ker so bila podjetja pred sprejetjem
statutov In volitvami v nove samoupravne organe. Letos pa bo
prav izobraževanje novih članov samoupravnih organov ena izmed
pomembnejših nalog delavske* ulverze.

Godba na pihala Svobode H r u šioe, k i jo vodi Štefan Preželj , je
v soboto zvečer presenetila pre
bivalce in goste Martuljka s promenadnim koncertom, k i ga je
priredila pred gostilno »Pri Joži
ci«. Godbeniki so vztrajali kljub
rahlemu dežju. Sprejeto nalogo,
prirejati promenadne koncerte v
K e r je še vedno precejšnje po
vseh krajih Zgornjesavske doline, manjkanje strokovnih kadrov bo
godba na pihala Svobode Hrušice do organizirali posebne priprav
n a č r t n o izponjuje.
ljalne tečaje, na katerih bodo
učenci pridobili tisto znanje, k i
j i m manjka za vpis na višjo šo
100 vozil
lo. Poseben tečaj bodo organizi
pred Prisankom
rali prav za vpis na višjo tehnič
V hotelu Prisank v Kranjski no šolo v Mariboru. Tečaj bo
gori igra v letošnji letni sezoni trajal eno leto. Vendar pa je na
vsak večer priznani študentski področju strokovnega izobraževa
plesni
ansambel iz
Ljubljane. nja še vedno premalo zanimanja
Prvorazredna koncertna i n plesna s strani majhnih podjetij, k i pre
godba Prisanka je postala znana
že v obmejni Italiji i n pripravlja hajajo iz obrtne v industrijsko
poleg domačinov
in
turistov proizvodnjo In j i m manjka stro
Kranjske gore tudi vse več gostov kovnega kadra. Prav ta podjetja
iz Italije. Minulo soboto zvečer b i morala zaupati univerzi stro
je bilo v Kranjski gori več kot kovno izpopolnjevanje delavcev.
sto avtomobilov, katerih nad po
Področje splošnega izobraževa
lovico je imelo italijansko regi nja ne bodo spreminjali. Tudi
stracijo. Ker je postal hotel pri letos bodo nadaljevali s preda
sank premajhen, so bili polni vanji v 12. krajih jeseniške ob
tudi ostali gostinski obrati. God čine. Trudijo se, da b i lahko or
ba ljubljanskih študentov je dvig ganizirali predavanja vedno na
nila obisk Prlsanku in ponovno isti dan, ker si tako pridobijo
dokazala, da sicer novemu hotelu stalne poslušalce. Največ obisko
manjka primerna plesna dvora valcev je vedno pni predavanjih
na.
s ponazorili, pa naj bodo poljud
no znanstvena ali potopisna. Najzvestejši oblskovaloi so starejši
Izumitelja v Železarni ljudje
in mladina, medtem ko je
Rudi Dolenc in Jože Urh, člana poslušalcev srednjih let zelo malo.
delovnega kolektiva Zela/.arne Je
senice sta izumila napravo za
struženje vdolbin v valje za izde
lovanje bradavica s te
pločevine.
Trgovsko podjetje »Rožca« z
Ta iizum je bil preizkušen, uspeš
Jesenic preureja prostore v
no izveden in tudi patentiran.
hiši stare bencinske črpalke.
Komisijsko ocenjen patent šte
Tu bo nova samopostrežna tr
vilka 24105 bo za železarno dogovina.
kajšnjega gospodarskega pomena.
Zato je upravni odbor odobril
odkup patenta za 800.000 dinarjev
in sklenil kriiti tudi dosedanje
stroške patentiranja naprave v
iznosu 180.000 din. Ifedelava na
prave daje članoma kolektiva Do
lencu in Urhu za uspešno udejstvovanje na področju racionalizatorstva in novatorstva veliko
priznanje. — U .

Precejšnje je zanimanje tudi
za učenje tujih jezikov. Vendar
so ugotovili, da magnetofonska
metoda vedno ni najboljša. Naj
težje je. p r i učenju nemškega je
zika, ker trakovi niso najboljši.
Nekoliko boljši so trakovi za

Novo
na Koroški Beli
K e r bo železniška proga Ljub
ljana—Jesenice še letos elektrifi
cirana, je bilo potrebno podreti
star železniški nadvoz na Koroški
Beli. Na mestu dosedanjega nad
voza, k i so ga že podrli, pa bo
zgrajen na željo prebivalcev K o 
roške Bele in Javornika nov za
80 cm višji i n širši nadvoz, k i bo
služil pešcem i n vsem prevoznim
sredstvom. Poleg mostu bo SGP
Projekt zgradilo tudi novo cesto,
ki bo široka 6 m in bo imela na
vsaki strani pločnik fca pešce.
Nov, širši podvoz z razširjeno
cesto, k i bo povezovala cesto
I. reda s Prosvetno cesto i n Cesto
talcev, bo za Koroško Belo in
Javomik velika pridobitev. Nov
nadvoz, k i bo stal okoli 35 m i l i 
jonov din in v katerega bodo
vgradili nad 6 ton betonskega že
leza in nad 200 m betona, so že
pričeli graditi, dograjen pa bo
predvidoma do oktobra letošnje
ga leta.
3

angleščino, Vendar pa je tudi tu
potrebna
precejšnja
spretnost
predavatelja. Pri magnetofonskih
metodah sledi pouku največkrat
le polovica poslušalcev. Zato bo
do letos pričeli z novo metodo,
s katero se bodo posluževali dia
pozitivov. Za prvi tečaj imajo
predvidenih 800 slikic, ob katerih
se bodo naučili najrazličnejših iz
razov, poleg * teh pa še osnove
slovnice.
Vendar pa ima delavska uni
verza že precej načrtov, ki pa
j i h bo težko uresničila, ker je v
veliki finančni stiski. Letos j i je
n a m r e č zaradi težav v šolstvu,
sklad za Šolstvo znižal sredstva
za 2 milijona v primerjavi z le

Kot je znano so na Bledu od
prli minulo soboto dopoldne novo
igrišče za mali golf. Prve par
tije sta po otvoritvi zaigrala gost
Mija Aleksič — Cule Pokorni in
predsednik občinske
skupščine
F R A N C J E R E . Takoj prvi dan se
je pomerilo v tej zelo privlačni
in zabavni igri več sto obisko
valcev.
Ker je igra preprosta in zelo
podobna našemu
»frnikulanju«,
jo lahko igra vsakdo. Seveda,
kdor je večji mojster in natančen
pri udarcih, preje spravi žoge v
luknjice. N a igrišču razpolagajo
s 60 garniturami za igranje —
torej zaenkrat lahko igra na vseh
poljih kar 60 tekmovalcev. Naj
bolj zanimivo je igrati s skupino,
seveda z manjšo. Povprečen igra
lec rabi skoraj uro časa, da se
prebije skozi vseh 18 polj z raz
ličnimi ovirami. Najboljši
pa
igrajo morda le pol ure. Pravijo,
da je zaenkrat rekord igrišča ne
kaj manj udarcev kot 60.
Ze po prvih dneh kaže, da bo
igranje kar zanimivo. Samo v ne
deljo so obiskovalci zaigrali kakih
400 iger. Cena je 200 din, za mla
dino i n za člane TD pa 100 di
narjev.

tom 1963 i n tako je univerza p r i 
morana, da dvigne ceno. S tem
pa nastane diskriminacija pri izo
braževanju
starejših
nasproti
mladini, ker marsikateri indivi
"s.
dualni vpisovalec nc bo zmogel
V vrsti družabnih iger je bilo v
sredstev da bo lahko obiskoval Kazini srečanje in tekmovanje le
tečaje. Težave pa imajo tudi s potic. Prireditev je pritegnila
prostori. Lani je na primer en nekaj nad 500 obiskovalcev, k i so
predavatelj predaval eno dopol med nastopajočimi izbirali naj
dne na šestih krajih Jesenic, kar lepšo. Največ glasov je dobila
je seveda motilo pouk. Poleg teh Ljubljančanka
Mojca
Platner.
neprijetnosti pa so ti prostori še Žarijo se je odločilo kar 222' obi
precej dragi, j kar zopet podraži skovalcev. Na drugo mesto se j®
učno uro.
s 77 glasovi uvrstila švedinja,
. Zato bo delavska univerza na tretje pa je zavzela Nemka. Pri
Jesenicah ros kmalu morala do reditev je že tradicionalna i n zelo
biti vsaj prostore, da j i m bo de privlačna. Lani je bila Kranjčanflca
lo lažje.
i;
izbrana za lepotico Bleda.

Miss Bled 1964

Soteska Vintgar navdušuje
V soboto, 15. avgusta, je turi
stično d r u š t v o V I N T G A R — GOR
J E priredilo v soteski Vintgar
tradicionalno srečanje. Za to p r i 
ložnost so ta večer razsvetlili so
tesko z baklami i n organizirali
nočni ogled kanjona in struge
Radovne. Več sto ljudi se je
zbralo pred vhodom v sotesko in
odšlo na ogled razsvetljenih pe
čin, penečih se valov in bleščeče
gladine vode. Za tem pa so v
restavraciji V I N T G A R
priredili
družabni večer. Pri pohodu skozi
sotesko je sodelovala tudi godba
iz Gori j .
V kratkem pogovoru nam je
gospodar
omen jenega
društva
K R I š P I N OGRIŠ, ki oskrbuje
tudi sotesko, povedal nekaj misli
o prizadevanjih tamkajšnjih turi
stičnih delavcev. — Obiskovalcev
soteske Vintgar je letos veliko
več kot lani. Med njimi je precej
več tujih kot domačih. Zelo veli
ko je Angležev in Nemcev, pri
hajajo pa tjakaj turisti zelo raz

ličnih narodnosti, ne samo iz
Evrope, marveč celo iz drugih
kontinentov. Med domačimi obi
skovalci je bilo lani prvikrat več
gostov z juga države, torej Srbov,
Hrvatov i n drugih kot Slovencev.
Tako je tudi letos. To pa pomeni,
da sotesko Vintgar poznajo tudi
po drugih republikah.
/
Organizatorji turizma v tem
delu blejske okolice si prizadeva
jo, da bi njihove lepote videlo kar
največ ljudi. V zadnjih letih so
poskrbeli za varen pohod skozi
sotesko, saj so postavili že veči
no mostov na železne opornike.
Lani so porabili za ureditev so
teske 3 milijone, letos pa enega.
Pred sezono so postavili pred
spodnjim vhodom oder z mizami,
tako da je dohod lažji in da se
obiskovalci lahko odpočijejo. Zelo
dobra je tudi zamisel, da bi na
poti proti soteski, na hribu K a 
tarina, postavili okrepčevalnico.
Od tam je zelo lep razgled po
celotni blejski in radovljiški rav
nini.

Turistov in izletnikov v te kraje
res prihaja vedno v e č , premalo
pa usmerjajo tjakaj redne goste.
Zanje bi bilo dovolj ležišč, P*
tudi preskrba b i bila zagotovljena. Zasebniki imajo kakih 90 po
stelj, pa j i h je še polovico pro
stih, čeravno je sezona zelo
dobra. V Gorjah so nezadovoljni
z blejsko posredovalno službo P**
Kompasu na Bledu, ker premalo
pošilja goste tudi v Gorje i n V
okolico. P r i turističnem društvu
se zatorej že pogovarjajo, da
bodo v prihodnje sami poskrbeli
za boljšo reklamo.
s

1

Na vidnih mestih b i morale
biti večje reklamne table, k i bi
opozarjale turiste na
Vintgar.
Letos so sicer razmnožili skico
Vintgarja na nalepkih za motorna
vozila, pa to še ni dovolj. Potreb
no bo storiti šo marsikaj, da
bodo naši lepi kraji bolj znani
mod domačimi in tujimi obisko
valci.

J.B.

»Češnjca« se dviga
lujejo s sorodnim podjetjem »SO*
RA« iz Medvod p r i raznih ko
operacijah i n celo p r i delitvi več
jih naroČil.
Vse to je organom upravljanj
v podjetju omogočilo, da so v le*
tošnjem letu že znatno povečali
osebne dohodke. V prvem P°jl
letju so dosegli povprečje 36.0w
din. Nedavno povišanje osebnih
dohodkov pa bo dvignilo P ° "
prečje že na 43.000 din.
Višji osebni dohodki so pred
vsem odraz večje produktivnosti,
ki je letos dosežena z boljšo or
Po izvedeni rekonstrukciji i n ganizacijo
dela,
lzpopolnjenirn
modernizaciji
proizvodnje,
se tehnološkim postopkom, večjin"
podjetje vse bolj specializira za iaenljami i n ne nazadnje, tudi t
proizvodnjo radio i n T V ohišij IUMBO delovno disciplino. S k u p "
in v serijsko proizvodnjo podbo z*Zvezo sindikatov Slovenije P
jev za vrata. Z dosedanjimi iz izdelujejo obširne ekonomske štu
kušnjami v kvaliteti proizvodov dije in analize. Te bodo pokazale
za inozemska tržišča so dosegli izkoriščenost
strojnega
parka«
že tako stopnjo, da letošnja na prostorov,
delavcev,
vloženin
ročila prekašajo njihove zmoglji sredstev i n verjetno odkrile *
vosti. Celotno proizvodnjo radio razne druge notranje
i n T V ohišij b i lahko prodali do
rezerv« mači radio industriji — predvsem
^
R R v Nišu in Iskri. Kljub temu Nova pravilnika o delitvi &
pa bodo obdržali še stalne po dohodka in o nagrajevanju P?
slovne stike z inozemskimi kupci delu, k i j i h ravno tako sedaj P ^
"
in velik del svoje proizvodnje še pravljajo, pa naj b i sistem
grajevanja po vloženem delu
izvažali.
bolj izpopolnila in delavce • ^ j T
Vse večja naročila v letošnjem lirala za še večje delovne rezult^
letu so j i h privedla v uvedbo t r ^ - te. Zato povsem upravičeno P * \
je izmene na dosedanjih ozkih čakujejo, da bodo letošnji P»P
grlih. Tako so v juliju razen dveh vnovčene realizacije ne samo d
popolnih izmen v obratu mizar- segli, ampak celo presegli. K , '
ne uvedli še delno tretjo izmeno. no tako pa, da bo dohodek P ° ° '
Razen tega pa vse tesneje sode jetja še večji od predvidenega.

Lesno
industrijsko
podjetje
»CESNJICA« na Cešnjici (bivši
MLIP) p r i Železnikih ima za le
tošnje leto predvideno 950 mili
jonov din vnovčene realizacije.
Letni plan predvideva, da bi do
bro polovico svoje proizvodnje
izvozili na Izapadna tržišča. Kas
neje sprejete smernice, da se
zmanjša izvoz rezanega lesa i n
poveča izvoz finega pohištva pa
ima za posledico, da letošnjega
plana izvoza ne bodo v celoti do
segli.

VPodmežaklji
brez počitka
Zavod za gradnjo in vzdrževa
nje športnih objektov na Jeseni
cah teži za tem, da b i bilo umet
no drsališče Podmežaklja do pričetka zimske sezone narod. Za
delo izkoriščajo poleg delavnikov
tudi vse nedelje in delajo dnevno
od jutra do večera. Na novo
osnovno betonsko ploščo so že po
ložili cevi in jih zavarili. Trenut
no pa vpletajo pod cevi betonsko
železo, da bodo koncem avgusta
lahko pričeli z betoniranjem do
končne, armirane betonske plo
šče. Kakor omenjeni zavod dela
jo tudi delavci SGP Sava vse
dneve, da bo nova betonska t r i 
buna pravočasno dograjena. Tre
nutni delovni polet in razpolož
ljiv gradbeni material so jam
stvo, da bo jeseniško umetno
drsališče, ki bo služilo v bodoče
za vse zimske in letne športne ter
druge prireditve, do zime konča
no. Jesenice, ki danes nimajo
primernega prostora za večje p r i 
reditve, ga bodo dobile že z le
tošnjo zimo. Povsem odgovarja
jočega pa takrat, ko bo drsališče
s tribuno izgrajeno v zad'nji fazi,
to je, ko bo pokrito. — U .
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Iti pripadnike bratskih narodov

5

s t e

1

D a

Na Jesenicah stanuje okoli 2000
prebivalcev iz sosedinih republik.
Večina je zaposlena v železarni,
pa tudi v drugih podjetjih in
ustanovah. Lc-ti imajo na Jeseni
cah redkokdaj priliko slišati pri
reditve v svojem jeziku. Zato so
pokazali do gostovanja solistov
R T V Beograd in Sarajevo, ki so

priredili v nedeljo večer v Cufarjevem gledališču večer narod
ne in zabavne glasbe, toliko večje
zanimanje. Čeprav so letne po
čitnice, je bila dvorana polno na
bita. Svet Svobod in prosvetnih
društev bi moral podobne prire
ditve organizirati vsaj dvakrat
letno, da bi z njimi zainteresiral

za kulturne prireditve številne
prebivalce ostalih republik. Go
stje iz Beograda in Sarajeva so
gostovali z istim programom v
ponedeljek večer tudi v ikinodvorani v Kranjski gori. Prireditev je
poslušalce zadovoljila, bi pa še
bolje uspela, če b i bila ozvočena.
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Prodam hrastove in Jesenove
Plohe, suhe — Stane Sandulovič,
Zlato polje 15 a, Kranj
3399
Kr

Prodam Fiat 600 — Cirče št. JO,
*flJ
3519

8 0

Prodam kravo, dobro mlekari« teletom — Cerklje 107
3551

. P r o d a m kravo s teletom in pra«c
35 kg težkega — Voglje 56,
Šenčur
3552
a

Prodam les za betoniranje in
**gan les za ostrešje — Prebače41, Kranj
3553
V o

Prodam pujske 7 tednov stare
Cebašek, Podreča 54, Smlednik
3554
Prodam zgodnja Jabolka — Ja
nez Bertoncelj, Drulovka št. 32,
^anj
3555

RAZPIS

- Muli

Prodam prašiča za rejo, 80 kg
težkega — Čcšnjevek 5, Cerklie
3556
Prodam globok otroški voziček
Jadran (plav) — Trgovina Volna.
Kranj
3557
Prodam plemenskega vola 450
kilogramov težkega — Srednja
Bela 21, Preddvor
3558
Prodam divan — Hubert Zavašnik, Delavska 8, Kranj
3559
Prodam konja 10 let starega z
opremo — Možjance 5, Preddvor
3560
Prodam nov voziček z dlrco —
Hotcmažc 44, Preddvor
3561
Prodam motor N S U 230 cem alj
zamenjam za moped — Naslov v
oglasnem oddelku
3562
Prodam manjšo kosilnico s 14
noži — Naslov v ogl. odd.
3563
Prodam več majhnih pujskov
po 6 tednov starih In 2 svinji za
pitanje — Poženk 17, Cerklje 3564
Prodam Fiat 600 — Naslov v
oglasnem oddelku
3565
Prodam kofeo — Sp. Duplje 44
3566

Razpisna komisija pri okrož
nem sodišču v Kranju razpi
suje
1 mesto
STROJEPISKE
Pogoj:
dvorazredna admini
strativna šola in vsaj 3 me
sece strojepisne službe.
Plača in drugi dohodki po
s t r e ž n i h predpisih.
Prošnje z življenjepisom i n
spričevalom o strokovni izo
brazbi je treba poslati raz
pisni komisiji pri okrožnem
sodišču v Kranju do konca*
avgusta 1964.

o c j l t i s f

I: ii
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K u p i m slamoreznico s puhalnlkom v dobrem stanju — Naslov
v oglasnem oddelku
3571
K u p i m železno pečico (gašperček) — Peter Šparovec, Duplje 14
3572
K u p i m prašiča 20 do 50 kg tež
kega, v bližini Radovljice ali Podnarta — Ljubno 4, Podnart 3573
K u p i m četrt metra desk (paz
nice) ali zamenjam za jesenove
hlode ali deske 32 mm debeline
— Dvorje 58, Cerklje
3574

)
Z a h v a l a
Ob tragični in prerani s'mrti naše drage hčerke

OLGE KOŠNIK
se zahvaljujemo vsem sosedom za vence in denarno pomoč.
Žalujoči: družina Raspet

Ob tragični i n prerani smrti našega dobrega moža
ta očeta

Joža Robleka
načelnika za splošne zadeve in družbene službe pri
Skupščini občine Tržič
se zahvaljujemo vsem prijateljem l n znancem, posamez
nikom i n družbeno — političnim organizacijam, pred
stavnikom Gorenjskih občin in okraja za izrečeno soŽalje i n nesebično pomoč v času po nesreči i n smrti.
Posebno se zahvaljttjemo Občinskemu komiteju Z K S ,
Občinskemu odboru SZDL, Občinskemu sindikalnemu
svetu, Občinskemu odboru ZB NOV, predsedstvu Skupšči
ne ter Svetu delovne skupnosti Skupščine občine Tržič,
godbi iz Tržiča in pevskemu zboru iz Dupeij. Hvala Pla
ninskemu društvu, zdravnikom iz Tržiča ter zdravnikom
in osebju kirurgične klinike v Ljubljani.
Hvala vsem, k i ste ga spremili na njegovi zadnji poti
ln spregovorili ob krsti i n odprtem grobu. Zahvaljujemo
se vsem darovalcem vencev in cvetja, s katerim ste zasuli
njegov prerani grob.
Žena Francka, otroci Jožko, M i r o i n Jana.
Tržič, 14. avgusta 1964
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poveljniki posedei krog ognja. Povsod
večerjo — hrano, k i so jo pobrali
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Zdai*^
Mzungi jedo listje«, je rekel polkovnik Kagoto. »In
*o L
o veselili. Moji ljudje so zaplenili mnogo hrane.« Oči
mu vročično lesketale.
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— Geturi ga je strogo pogledal.
»Mv I
'
g nisem našel.« .
redu i
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mirno dejal Geturi, »odšel boš h Kagotovem odmkaj«
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J Polkovnik ukazal, naj vse vino prinesejo
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*Kaj nameravaš?« je vzrojil Kagoto. »Ml smo ga zaplenili!«
* nn, ^
k '"ašli vino?« je vprašal eden izmed poveljnikov
^K^m.
glasom.
»V ** - '
k rep, bumbo-džumbo.«
«i. § ^V^ . Ea torej!« se je glasno zasmejal Kagoto. »Prebrisan
Po r '
bomo propadli!«
bitk c
pogovarjali i n se spominjali današnje
*avali p "
i zamišljen opazoval ognjene jezičke, k i so poplekjjjgj *
seboj je videl podobo zmage. Borci bodo Mzungom
Sednitv
zemljo in jo razdelili ljudstvu. Maunena bo pred
8
le
t o r i c e . Lastna vlada! Svoboda! Ne bo več črnih,
POSHI *
P a j z Vanžiko bosta odšla v šolo. Zatem bo
CJ
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5 učitelj . . .
i?Ko j sanjal Geturi.
Iftti o r o r c
j . ° vitati, je Geturi ukazal, naj pričnejo zbiPadlih
•' ^
* i °đše] na bojno polje. Povsod so ležala trupla
vojakov. Belcev je bilo malo. Naseljenoi so se spet voj
e
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Mlad miren Gorenje išče sobo.
lahko tudi podstrešno. Od Lesc
do Jesenic z okolico — Naslov v
oglasnem oddelku
3498
V nedeljo, 16. avgusta, sem Iz
gubil od Visokega do Grada Cer
klje žensko modro jopico — Po
štenega najditelja prosim, da jo
vrne proti nagradi na naslov: Fr.
Eržen, Britof 26, Kranj
3576

Dežurni veterinar od dne
20. avgusta 1964 dalje Jože
RUS, Cerklje, telefon št. 26-95
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Pravzaprav bi lahko še koga na
pičil, pa ga bom raje prihranil za
drugič.
# Ne vem, kdo je odgovoren %
za smeti pred jeseniško
železni
ško postajo? Tu je prava »delika
tesa« ogrizkov, pešk,
papirčkov
in vsega drugega. Za tuje turiste,
ki jih ni malo, ko potujejo skozi
Jesenice, je to posebna »turistič
na zanimivost«.
Prava škoda bi
bila, če bi to pospravili.
# Sprevodniki
na
avtobusni
progi Šk. Loka—Ljubljana
preko
Sore in Medvod, so zelo prebri
sani. Na relaciji
Vaše—Ljubljana
ti enkrat zaračunajo 130 din, dru
gič 120 in tretjič celo 140 dinar
jev. Katera cena je prava? — če
vzamem »zlato sredino«,
bo to
verjetno 130 din.
# O novi ljubeljski cesti jc
bilo Ze veliko napisanega. Tudi
vaščani iz Podljubelja so ponosni
na to cesto. Toda že v začetku
se je zataknilo. Čeprav nova lju
beljska cesta še ni popolnoma do
grajena, se po njej z vso resnost
jo odvija promet domačih in tu
jih turistov. Ondan so me PodIjubeljčani poklicali, naj si to ce
sto ogledam. Toda imel sem ne
prijetne občutke.
Na klancu, ki
ga domačini imenujejo »Cimper«,
takoj ko se pride iz Tržiča proti
Podtjubelju, je voda sprala ves
• Voznik tovornjaka KR 2&82
gramoz in pesek. Posledice, tega
verjetno zelo pozna pravila vož
so do 20 cm globoki jarki.
nje. Zaboje s steklenicami piva je
t
Dovolj je za Trličane.
Z imel pretekli ponedeljek na rela
mojo Marjano sva sklenila,
da ciji proti Kranju naložene tako,
greva na Golnik na izlet. Toda da so bili prava nevarnost za.
vsak, kot midva, ki sva se pelja ostale koristnike ceste. Iz gornjih
la čez most v TENF.TIšAH,
ima zabojev so steklenice že popadale
lahko dobre spomine na zimske ven in vsak čas je bilo pričako
dni, ko se je na tem mostu za vati, da bodo začele žvenketati po
letel v ograjo avtobus. Podrl je cesti.
Pa naj bo dovolj za danes. Lep
polovico ograje. Doslej se še nobe
den ni. zmenil, da bi ograjo po pozdrav od vašega
pravil. Gotovo čakajo nove zime
BODIČARJA
in poledice, da bo kdo podrl še
drugi del ograje.
Potem se bo
vsaj izplačalo
popravljati.

T r ž i l t pre tj l v d
Pozivam opazovano osebo, kate
ra m l je vwzela denarnico iz ceV KRANJU
karja v soboto, 15. avgusta ob 11.
Fižol v stročju 120 do 130 din,
uri dopoldan v avtobusu Ljublja
na—Kranj—Tržič, da mi jo vrne jabolka 60 do 100 din, hruške 120
v izogib posledicam — Naslov v do 180 din, breskve 160 do 200 din,
osebni izkaznici
3577 slive 160 do 180 din, grozdje 250
do 300 din, paprika 100 do 120din,
Oseba, k i je v soboto, 15. avg., lubenice 100 din, krompir 35 do
dopoldan potoma aH namenoma 40 din, zelje v glavah 50 do
zamenjala temnozeleno pleskano 60 din, solata 130 do 140 din, pesa
žensko dvokolo v kolesarnici Stor- rdeča 60 do 70 din, čebula 60 do
žič, naj istega takoj vrne in vza 70 din, česen 250 do 280 din, su
me svojega isto tam. Zamenjano rovo maslo 1100 dO 1200 din, ore
kolo je imelo blok št. 81, ono dru hova jedrca 1200 do 1300 din,
go, k i je pri čuvaju, pa je imelo skuta 200 do 220 din za kg; pše
blok št. 11. Oseba, k i ga je zame- nica 65 do 70 din, proso 80 din,
njaja, je poznana
3578 oves 30 do 35 din, kruiza 50 do
16. avgusta sem Izgubil od Mla 55 din, koruzna moka 70 do 80din,
ke do Brega ob Savi denarnico z ovos 30 do 35 din, koruza 50 do
dokumenti in 18.500 dinarjev go 55 din, koruzna moka 70 do 80din,
tovine. — Prosim poštenega naj kaša 140 do' 150 din, ješprenj
120 do 130 din, lisičke 100 din,
ditelja, naj vrne denarnico proti
orehi celi 120 do 130 din, fižol
nagradi na naslov, k i Je v izkaz
# Pred meseci so lepo uredili
200 do 220 din, ajdova moka 160
nici
3579 do 180 din za liter; peteršilj in avtobusno čakalnico
pri stano
K d o r je pomotoma vzel žensko zelena 25 din, majaron 25 din za vanjskih blokih na Golniku. Na
Rogovo dvokolo izpred Sindikal šopek; kokoši 800 do 1200 din, žalost so -jo nekateri, žal prekma
nega doma, naj ga isto tam vrne piščanci 500 do 800 din, jajca lu, začeli uporabljati za »00«. Le
kaj menijo o tem tujci, ki pri
do 21. avgusta
3580 41 din za komad.
dejo na Golnik? Še to: pred hišo
št. 18 na Golniku odlagajo različ*
ne odpadke v kanal ob cesti, da
jih je ob dežju potem, povsod
dovolj. Ob tej hiši sem videl tudi
posodo za odpadke, ki pa jo men
da še niso nikoli izpraznili,
# »Popra manjka po vsej Ev
ropi!« tak odgovor dobiš v trgo
na naslednji fakulteti in strokovnih šolah:
vini na Golniku, če vprašaš
po
1 za študij na Ekonomski fakulteti
njem. Neka gospodinja je mora
1 za študij na Biotehnični srednji šoli — živilska tehno
la za ta odgovor trikrat v trgovi
logija
no. Sicer jim tu primanjkuje, še
2 za študij na Srednji tehnični strojni šoli
precej drugih predmetov. Seveda,
3 za študij na Kmetijski strojni šoli
gospodinja si je pomagala. Prine
8 za šolanje v Kmetijski šoli Poljče — živinorejska smer
sla ga je iz Kranja.
6 za šolanje v Kmetijski šoli Poljče — poljedelska smer
# Fantje, nikar tako! Živimo
Prednost imajo študentje, oziroma dijaki zadnjih letnikov
v 20. stoletju. Naučili smo se že
teh šol.
toliko, da hodimo v hišo skozi
Kandidati naj pošljejo pismene prošnje kadrovski službi
vrata. Toda fantje, ki zahajajo k
kombinata. Prošnji je treba priložiti: kratek življenjepis,
dekletom v samski blok na Gol
zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih
niku, skačejo
kar skozi okno.
z navedbo ocene in datuma izpita, lastnoročno napisano
Menijo, da je danes to sodobno.
izjavo, da prosilec nikjer drugje ne prejema štipendije.
x

Prostori
v Šenčurju
V letošnjem letu bodo v Šen
čurju odprli novo šolo (o tem
smo že pisali) in sedaj so dobile
razne organizacije možnost, da
dobijo svoje težko pričakovane
prostore.
Predsednik Krajevne skupnosti
Šenčur tov. Draksler nam je po
vedal, da bodo v spodnjih prosto
rih uredili mehanične delavnice,
servis ter garaže. Poleg njih pa še
eno učilnico, k i jo bodo uporablali za učenje šoferjev-amaterjev,
kajti dejavnost Avto-moto dru
štva v Šenčurju je zelo razvita.
Nadalje bi v isti zgradbi dobile
svoje prostore tudi razne organi
zacije kot so: Z B , SZDL ter dru
ge. V načrtu imajo tudi preseli
tev pošte, ker j i stari prostori ne
ustrezajo več.
S tem bodo rešili problem pro
storov posameznih organizacij.

RAZPISNA K O M I S I J A P R I

CP GORENJSKI TISK

Raznašalke(ce) za dostavo jutra
njika »DELO« naročnikom na dom
sprejmemo za teren
Center - Kranj
Stražišče
Primskovo
zaposlitev primerna zlasti za gospodinje in upoko
jence — Zaslužek dober —• Ponudbe sprejema CP
Delo - podružnica Kranj

RAZPISUJE

KRANJ

DELOVNO MESTO

DIREKTORJA PODJETJA
Pogoji:
fakultetna izobrazba s petletno prakso na primernih de
lovnih mestih ali srednješolska izobrazba z desetletno
prakso na primernih delovnih mestih.
Ponudbe z opisi zahtevanih pogojev in kratkimi življenje
pisi pošljite
R A Z P I S N I K O M I S I J I PRI CP »GORENJSKI TISK«
K R A N J — do 10. septembra 1964

z a

L e o n o v :

0

0

10 MI tf*f«>

p

raJ.
»Gorenjski tisk« Kranj, Koroška cesta 8. Tekoči
^ j « Pri NB v Kranju 607-11-1-135. Telefoni: glavni in odgovorni
1300
* v o in uprava 21-90, 24-75, 28-97. Naročnina: letno
bot'
HO dinarjev. Cena posameznih številk: sreda 10, so
da \ j °
'
°g
naročnike 20, za nenaročnike 30 din bese' Neplačanih malih oglasov ne objavljamo.
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Zellm se poročit! z Invalidom
ali že upokojencem. Sem šivilja,
stara 28 let — Ponudbe pod »že
ni tev«
3581
Iščem delavko, k i dela na tri
izmene, ali upokojenko. Dam hra
no in stanovanje — Naslov v ogl.
oddelku
3582
Znižali smo ceno vinu, že za 210
dinarjev dobite liter dobrega rde
čega ali belega vin v Delikatesi v
Kranju
3583
Cenjene stranke obveščamo, da
gostilna v Dupljah spet redno
obratuje. Gostilna je prenovljena
— Obiščite gostilno v Dupljah!
Začasno oddam opremljeno so
3584
bo dvema študentoma ali zakon
cema brez otrok v bližini Kranja
—- Naslov v ogl. oddelku
3575
objavi*

Kmetijsko živilski kombinat Kranj
razpisuje
STIPENDIJE

ZAHVALA

i n

Prodam poceni sobno kredenco
— Naslov v ogl. oddelku
3567
Prodam nov macmetofon
12
Grundig TK 23 4 sledi, avtomatic,
150.000 din — Anton Potočnik, Ce
sta Svobode 13, Bled
3568
Nov kotel »Samoprekucnik« za
kuhanje žganja 751 prodam —
Ogled možen vsak dan — Naslov
v oglasnem oddelku
3569
Prodam kravo po Izbiri — V i r mafte 4?, |kofja Loka
3570

s

skovali na račun drugih i n pošiljali Afričane pod krogle ln pange
partizanov! Geturija je stisnilo pri s r c u . . .
V taborišču je bilo vedno manj hrane. Ponjo bi se morali
odpraviti na plantaže. Toda sovražnik je postavil zasede okrog
gozdov: brez boja ni bilo lahko oditi v gozd ali priti iz njega.
Povsod so bile postavljene zasede.
Geturi je proti sovražnikovi uporabil svojo novo taktiko. Po
zadnji bitki je ukazal, naj zberejo uniforme pobitih črnih kralje
vih strelcev. Nagli odred je zdaj nosil uniforme.
Odred se je pod Mkolinim poveljstvom ob zori odpravil na
pot. Borci so do večera korakali po poraslih pobočjih.
Pri izhodu iz gozda je Masaj, ki je hodil prvi, obstal i n ovohal
zrak. V bližini so ljudje, zaseda. Sklenili so, da ne bodo sprejeli
bitke. K o se je zmračilo, so tiho oožli sovražnika.
Zjutraj so v bojnem redu korakali po cesti. V majhnem
naselju so zagledali oklepnike in bele vojake. Prišel je častnik.
Mkola je ukazal, naj se ustavijo. Mzungu je ponudil cigareto.
Belec je ni vzel m pazljivo pogledal črnega »častnika«.
Mkola, stoječ v pozoru, je povedal »tovarišu«, da je njegov
častnik zbolel in da ga začasno nadomešča. Ta pripovedka je
popolnoma potešila Mzungo.
Potem so se poslovili.
Kmalu za naseljem so zavili s ceste.
Nekoč so po tej visoki travi, polni cvetov, hodili partizani
in se umikali s tovorom orožja. Zdaj je bila afriška stepa mrtva.
Sonce je pripekalo i n spreminjalo savano v prah. Porumenela
in mrtva trava je legla na rdečkasto zemljo. Rdeči prah se je vrtinčil v majhnih oblačkih, legal na ploščate krošnje akacljevih
dreves ln bodeče mimoze i n na gole veje osamljenih baobabovcev.
Narava je žalovala za dežjem.
Veter je začel močneje pihati. Prek ravnice je zavel prašen
vihar. Takoj se je zmračilo. Odred se je ustavil. Skozi p r a š n e
oblake se je jedva prebijalo sonce. Vojaki so pokašljevall in si
meh vnete oči. Odred se je vzpel na greben, poraščen z bodečim
suhim grmovjem. Spodaj, v ozki dolini, stisnjena med ozek gre
ben i n strmo steno, je tekla rečica. Lesketajoča se zelena trava
je prekrivala bregova potoka. Malo dalje se je razlila v široko
močvirje. N a tisoče škrlatnih flamingov je stalo v vodi. Grmi
čevje na bregu, k i se je spuščal k potoku, se je zeleno lesketalo,

ko da ga je opral dež. Ljudje so se nasmehnili. Tod je bila de
žela večno zelene trave.
Masaj je dvignil roko ln pokazal v dolino, kjer se je pasla
velika pvčja čreda.
Pričeli so sestopati. Skozi grmovje so videli dva Kikuja. Bastirja v črnih ogrinjalih, bosonoga i n oborožena s k r a t k t n i bodali,
sta od strani m r a č n o opazovala kraljevske strelce. Mlajši pastir je
pričel nenadoma bežati, toda Masaj ga je kmalu dohitel ln pripeljal
nazaj.
Odred je sedel, da bi južinal. Pastirjema so naročili, naj sptečeta
ovco.
Starec je m r a č n o opazoval borce. Kakšni kraljevski strelci
so tole! Kikuje in Masaje ne sprejemajo v vojsko.
Ko so pojedli, so se odpravili skozi savano, ki jo je prepražilo
sonce. Čreda je dvigala rdečkaste oblake prahu. Pastirja, Id ju je
varoval Masaj, sta priganjala ovce in vlekla eno izmed Hvali
za sprednje noge. Ovca je hodila po zadnjih nogah in obupno
blejala. Čreda se je strnila na kup in hodila za njo.
Odpravili so se proti goram, pokritimi z gozdovi.
»Kaj boš 6toril z nama?« je stari pastir mračno pogledal po
veljnika odreda.
»Kasneje te bomo izpustili, oče,« je odgovoril Mkola.
/ »Kako naj se vrneva brez ovac? Gospodar naju bo ustrelil...«
Po kratkem posvetovanju so sklenili, da bodo pasttrja**!*^!
v odred.
Partizani so prehodili dolgo pot v krogu in naslednje jutro
prišli na nasprotno stran grebena.
Dva dni so vodili ovce v gore. Ponoči so leopardi odnesli nehaj
ovac. Druge so prignali do taborišča.
Manuena je poslal vladni ukaz, naj poJovioo^jAiafejpnip^C^
drugim odredom. General »Afrika« ni bil zadovoljen/ vendarle
ubogal.
XXIV. poglavje
Mkola je previdno vstopil v kolibo in obstal v pozom* <p**d
generalom. Dolga in suhljata postava novega načelnika obveščeval
ne službe je segala do vrha,okrogle,strehe.^
Geturi je prenehal brati ipovelje, ki so ga ppinesli iz štaba* in
molče pogledal M kolo.

^5

ILđAk
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*PVT*A, 19. » t r o t «

Al. Twain:

šport •

šport •

šport •

68. Sredi avgusta je prišel usodni dan. Ubogi stari stric Silas
je sedel pred sodnikom, mršav, udrtih oči in vreden usmiljenja.
Tom se ni ganil od našega zagovornika in se je neprestano vme
šaval. Odvetnik mu ni branil, ker Je bil tako ali tako samo zakotni
pravdač in se ni posebno razumel na stvar, a tudi sodnik ni ugo
varjal. Zanrisegli so porotnike. Nato je Javni tožilec prebral svojo
obtožbo. Ko Je tožilec končal, je sedel in poklicali so priče. Prišlo
je nekaj ljudi, ki so dokazovali, da je Silas umorjenega Jupitra
že od nekdaj sovražil.
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Državno mladinsko prvenstvo v plavanju

Dvanajst klubov se je od 14. do 16. avgusta v Zagrebu borilo za
naslove najboljših. Okoli 100 tekmovalcev je v zagrizenih ln izenačenlh borbah dokazalo, da imamo v plavanju kvalitetno in široko
zaledje.
,
,
,
V disciplini 400 mešano mladin100 metulj mladinke: 1. Čovič
ke je uspelo Kranjčanki Jančar- (MS)
1:21.8,
Rubeša
(PR)
jevi osvojiti peto mesto z rezulta- 1:27.8, 3. Radovanovič (PR) 1:28.0.
tom 6:51.7. Zmagovalka v tej d i - Sedma je bila Jančarjeva z 1:39.3.
siiplini ie bila Rubeša (PR) 6:34.2.
1300 cravvl mladinci: 1. ClekoNa 200 prsno je novi prvak vlč
19:34.2, 2. Lozica (KPK)
Kranjčan Jaka Slevec z rezulta- 20:29.0, 3. Deu (U) 20:50.8. Izretom 2:56.1, 2. Račič (MZ) 2:57.4, den uspeh v tej disciplini Je do3. škabar (MS) 2:59.9. Mladi Tri- segel petnajstletni Nadlžar Janez
glavan je osvojil simpatije gledal- (TR) z osvojitvijo petega mesta
cev ln tekmovalcev ter je zapustil z rezultatom 22:02.1.
bazen kot junak prvega dnevi
400 cravvl mladinke: 1. Sabol
prvenstva.
(PR) 57.2, 2. Rubeša (PR) 6:08.2 ,
200 prsno mladinke: 1. Jovano- 3. Junč (MS) 6:08.4. Jančarjeva
vić (PB) 3:13.9, 2. Murgulov (PZ) (TK) se' z rezultatom 6:24.9 ni
3:16.2, 3. Baumma (PR)
3:16.6. uvrstila v finale.
Kranjčanka Arizamovič Majda je
200 metulj mladinci: 1. člekovič
zasedla šesto mesto v času svo- (MZ) 2:46,5, 2. Novšak (MZ)
Jega osebnega rekorda 3:26.2.
V disciplini 200 hrbtno Levič
nik (TK) ni uspel premagati naj
nevarnejšega konkurenta. Vrstni
red: I. Peu (LJ) 2:36.2. 2. Levič
nik (TK) 2:37.1, 3. Belič (JZ)
2:46.0. Kranjčan Nadlžar Je osvo
jil v finalu sedmo mesto z re
Letošnje X I X . republiško pr
zultatom 2:51.1.
venstvo v streljanju, ki je bilo
100 crawl mladinke: 1. Sabol
od petka do nedelje v Ljubljani,
(PR) 1:11.5, 2. Jurič (MS) 1:15,0,
je jarineslo gorenjskim strelcem
3. Holec ( U ) 1:15.8. Jančarjeva
lep uspeh. Najpomembnejši je vse
( T K ) se je plasirala v finale,
kakor dosežek Kranjčana Franca
vendar je osvojila šele sedmo
Peternelja, ki je v streljanju s
mesto z rezultatom 1:19.4 (v predhitrostreino pištolo na silhuete
tekih 1:16.7).
postavil nov republiški in državni
400 crawl mladinci: L clekovlč reVord s 576 krogi. Republiški
(MZ) 4:57.0, 2. Lozica
(KPK) prvak je postal tudi v streljanju

3:01.7, 3. Račič (MZ) 3:04.9. Sedmo
mesto je osvojil Kranjčan Viktor
Mohorič z rezultatom 3:30.9.
Zmagovalci v štafetah: 4 X 100
cravvl mladinci — Mladost ( T r i g]
četrti) 4 X 1 0 0 cravvl mla
dinke — Primorje 4 X 2 0 0 cravvl
mladinci — Mladost (Triglav č e 
trti), 4 X 1 0 0 mešano mladinci —
Mladost (Triglav zasedel drugo
i Levičnik, Slevec.
Mohorič Sajatovič.
Končni vrstni red: 1. Primorje
jitka 19.572 točk, ,2. Mladost Za19.064, 3. Ljubljana 8945, 4.
KPK Korčula 8347, 5. Triglav
Kranl 8229 6. Jedinstvo Zadar
5055, 7. Mornar Solit 4202, 8. Proleter Zrenlamin 4015, 9*. Partizan
Beograd 2474 10. Odred Klklnda
2085, 11. Crvena zvezda Beograd
1957, 12. Jezero Bela crkva 945
P. Čolnar
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Republiško prvenstvo v streljanju

lep uspeh gorenjskih strelcev

(LJ)

5:12.2. Nadlžar z M K pištolo Drulov s 523 krogi,

Janez (TK) je osvojil v finalu z M K pištolo proste izbire pa je z
osmo mesto z rezultatom 5:36.3. istim rezultatom zasedel tretje
mesto.
Kranjska ekipa je pred 14 dnevi
postavila na okrajnem prvenstvu
nov republiški rekord v strelja
nju z M K p u š k o serijske izdelave
z 2000 krogi od 2400 možnih. Na.
republiškem prvenstvu je ta eki
pa. (Čeme, Frelih, V . Peternelj, F.
Peternelj) izboljšala svoj rekord
na 2007 krofov, vendar pa so j i h
tokrat prehiteli člani ekine LjubIjana-Vič. ki so dosegli 2027 kro
gov. Tudi druga kranjska vrsta
se je v tej konkurenci dobro od
rezala, saj je v hudi konkurenci
osvojila 4. mesto s 1948 krogi.

Iz Subotice v Sofijo
N a troboju državnih reprezen
tanc Poljske, Romunije in Jugo
slavije v atletiki, ki je bil prejšnji
teden v Subotici, so
nastopili
tudi trije mladi atleti kranjskega
Triglava: Anica Sajovic,
Jožko
Satler in Dušan Pirjevec. V s i so
dosegli dobre rezultate, še po
sebno če upoštevamo, da je bil
za vse tri to prvi nastop v dr
žavni
reprezentanci.
Rezultati
kranjskih atletov: 110 m ovire: 5.
Pirjevec 15,8; krogla (6 kg): 5.
Satler 14,63 m; daljina: 6. Sajevic 4,95.
V soboto bo izbrana jugoslo
vanska mladinska vrsta nastanila
v' Sofiji proti Bolgariji. V ptki.no
Jugoslavije sta določena tudi triglavana Satler (krogla) in Pirje
vec (110 m ovire). — M . K .

7

Preteklo nedeljo Je bilo na Je
senicah državno prvenstvo v
skokih v vodo. To Je bila pravzaprav ponovitev republiškega
prvenstva, ki Je bilo prav ta
ko na Jesenicah nekaj prej.
Rezultati so bili skoraj Isti.

š n o r t • *oorl •

69. Nastopil je priča Leni Leebe. Ko sem ga zagledal, sem se
spomnil tistega dne, ko sva s Tomom prispela v ta kraj in sta on
in Jim Lane šla mimo naju ter je Lem rekel, da jima hoče Jupiter
Duniap posoditi psa. Nato mi je prišlo na misel, da sta BiH
VVithers in njegov brat John govorila o nekem zamorcu, ki je stri
cu Silasu ukradel vrečo pšenice, in spomnil sem se tudi duha, ki
je prišel iz javorovega gozdiča ter naju tako prestrašil. Ta, prav
ta, je sedel zdaj pred menoj. Lem Leebe je prisegel in začel govo
riti.

šport •

šport •

šport •

šport •

šport •

šport •

špo

Odnosi Olimpija -Triglav na trhlih nogah

Kranjčan Slevec državni prvak

5:07.5, 3. Deu

4

Tom Sawyer-detektiv

67. Ves dolgi mesec si je Tom belil glavo, kako bi našel izhod
iz zagate. Mnogo noči sem moral bedeti z njim in kovati načrte.
Trudila sva se čisto sama, a vse, kar sva si izmislila, ni bilo vredno
besede. Nazadnje sem bil že tako potrt in obupan, da sem Tomu
svetoval, naj bi raje vse skupaj pustila. Mislil je drugače ln je
vztrajno mozgal in vrtal dalje. Večina popoldnevov sva preživela
na vožnji. Od Bessi sva si izposodila avtomobil in se vozila brez
cilja, samo da je minil čas do razprave.
•• -A
'
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V posamezni uvrstitvi se je
četvorica
Kranjčanov
uvrstila
med deset najboljših slovenskih
strelcev. Od osem nastopajočih
pa jih je šest izpolnilo normo na
različnih orožjih za nastop na
državnem prvenstvu, ki bo v za
četku septembra v Ljubljani.
Tudi jeseniški strelci so na le
tošnjem prvenstvu dosegli nekaj
dobrih rezultatov. Janez. O t r n je
zasedel med člani drugo mesto v
streljanju z M K puško serijske
izdelave s 518 krogi, tretji pa je
bil Dobrave, ki je dosegel 514
krogov. Dobrave je bil dober tudi
v streljanju 'z M K puško proste
izbire, saj je s 1108 krogi od 1200
možnih
zasedel drugo
mesto.
Vera Otrin pa se je v streljaniu
z M K puško proste izbire s 566
krogi in v streljanju z M K puško
serijske izdelave s 488 krogi od
600 možnih obakrat uvrstila na
3. mesto. —B. Malovrh

Rekordna
udeležba
in slabo sojenje
Jeseniško kopališče je bilo v
preteklih dneh prizorišče X V I I I .
povojnega državnega prvenstva v
skokih v vodo, k i se ga je ude
ležilo 53 skakalcev iz osmih j u 
goslovanskih klubov.
Prvenstvo je potekalo v zname
nju rekordne udeležbe in izred
no slabega sojenja. Vse tri dni
prvenstva so sodili le trije sod
niki (po eden iz Ljubljane, Zadra
in Zagreba) i n tako je lahko vsak
navijal za svoje predstavnike, ker
se najvišja in najnižja ocena nista
odšteli. S takim načinom dela
plavalna zveza in zbor sodnikov
nedvomno našemu
skakalnemu
športu zelo škodujeta.
Rezultati tekmovanja so v glav
nem pričakovani. Med preseneče
nja bi lahko šteli slabo uvrstitev
lanske prvakVije Kombolove (Z
Zagreba (eno drugo in eno če
trto mesto, dvakrat pa sploh ni
prišla v finale), prodor mladih
skakalcev iz Zadra (Dragan P u mić ln Valter Sutlovič) in odlič
no uvrstitev edinega gorenjskega
predstavnika na tem prvenstvu

Tu pa tam pride tudi v namiz
nem tenisu jdo hudih trenj med
posameznimi klubi. Vzroki za to
so različni. Največkrat
botruje
napetemu vzdušju prehod kakega
igralca ali igralke v ta ali oni
klub. Navadno je ' v tak spor
vmešan kak močnejši klub, ki si
skuša pridobiti nove moči na
račun drugih. Vajeni smo že, da
na koncu šibkejši vedno potegne
krajši konec, ker nima
dovolj
opore pri raznih višjih forumih.
Ze nekaj tednov smo priča res
nemu sponadu med N T K Olim
pija in N T K Triglav, ki se je
razplaratel na vsej črti. Povod za
to je poskus Ljubljančanov, k i

Triglav II
gorenjski prvak
Na mestnem kopališču je bilo
v soboto zaključno tekmovanje v
okviru gorenjske skupine druge
republiške plavalne lige. V četverobaju so nastopile vse štiri sodeluioče ekipe: Triglav II, R a 
dovljica II, Jesenice in Triglav
III. Podobno kot v prvem delu
prvenstva, ko so bili na sporedu
dvoboji, je bil tudi tokrat naj
boljši Triglav II, ki je imel naj
bolj izenačeni vrsti pa tudi naj
bolj kvalitetne tekmovalce, saj so
bili zmagovalci kar v 10 disci
plinah.
REZULTATI:
Moški: 100 prosto: Polajnar
(T II) 1;13.0 Brejc (J) 1:13,0, Jukič (R II) 1:15,8, 200 prsno: Boncelj (T II) 3:15,1, Murovec (T III)
-3:24,1, Prešern ( R i l ) 3:28,4, 100
metuljček: Kokalj (R II) 1:23,1,
Stromajer ( T l i ) 1:26,8, Polajnar
(T II) 1:27,1, 400 prosto: Balderman (T II) 5:47.0, Slavec (T II)
5:47,2, Torkar (T III) 6:12,7. 100
hrbtno: Balderman (T II) 1:24,2,
Drnovšek
(Tli)
1:25,2, Bitenc
( T I H ) 1:26.0, 4 X 5 0 mešano: T r i 
glav II 2:29,4, Jesenice 2:33,4, Ra
dovljica II 2:33,9, 4 X 5 0 prosto:
Triglav II 2:29,4. Jesenice 2:15,
Radovljica II 2:26,0.
Ž«nske: 50 metuljček: Zabkar
(RTI) 49.8. Lamnret (T II) 52,0,
Jurkovič ( R i l ) 54,8, 100 hrbtno:
Novak ( T U ) 1:49,4, Milovanovič
(T II)
1:51.1, Mrzel (.T) 2:02,6,
100 nrsmo: Erat (R TI) 1:54.9, B a i da (T ITT) 1:55.6, Puharič (T TT)
2:00 R, 1<W nrosto: fci'pr (T TT)1:35.2, ' Smo'kovič (T II)
1:41.2,
?erovn'k (R II) 1:43.1. 4X50 me
šano; Triglav II 3:21.2. Pad'n'Hica TT 3 : ^ 2. Jese^ce 3 ^ 0 . 4 X 5 0
prosto; T--i>iav II 2:58,8 Radov
ljica II 4:06,7.

Janeza Čuka liz Kranja (kljub
prenizkim ocenam za nekatere
skoke se je uspel v skokih z de
ske uvrstiti na četrto mesto).
Prvaki v posameznih discipli
nah so postali:
mladinke — deska: Mojca Jen
ko (Ilirija) — stolp: Maja Ltikežič (Ilirija)
mladinci — deska: Dragan Dumič (Zadar) — stolp: Dragan Dumić (Zadar)
članice — deska: Mojca Jenko
(Ilirija) — stolp: Maja Luke/.ič
(Ilirija)
člani — deska: Damir Novak
(Medveščak, — stolp: Rudi Košorok (Ljubljana)
V ekipnem ocenjevanju je prvo
mesto zasedla ljubljanska Ilirija,
zahvaljujoč odlični ženski vrsti,
pred zagrebškim Medveščakom.
J. P.

h o č e j o na zelo nečeden način pre
vzeti v svoje vrste člana Trigla
va, najboljšega mladinca v Slove
niji Darka Klevišarja.
Predstavniki Olimpije so izko
ristili mladostno neprecenljivost
16-letnega igralca in ga z mam
ljivimi ponudbami pregovorili za
nastop. Prav (zaradi tega škodlji
vega pridobivanja uprava Trigla
va noče izdati izpisnice temu
igralcu in skuša na vse načine
Po mirni poti zgladiti spor z
Ljubljančani. Ti pa za sedaj n i 
majo časa, da bi se na povabilo
Kranjčanov vsedli za mizo in po
govorili o zadevi.
Med tem časom se je nekdo iz
Ljubljane
celo domislil, da je
treba v »Sportskih novostih« na
pasti dolg^'etno uspešno delova
nje N T K Triglav in obla t H i nje
govo ime. Nekateri očitki so za
res vredni vse graje. Dušan No
vak, sekretar ljubljanskega kluba
je privlekel na dan zelo stare do
godke, ki na i bi po njegovih be
sedah škodili r?Kvoju slovenske
ga namiznega tenisa. Pri tem
omenia prenehanje igranja Hlebša, čadeževe. Knaoove, Jernejčičeve in Lamnretove.
Jasno pa je. ua so ti igralci po
svoji krivdi in samovoljno nrenehali igrati namizni tenis. Bilo
je tudi precej prošenj, da ' b i
Hlebš in kasneje Cadeževa bolj
premislila svojo odloč'tev in še
nanrej nastopala za barve T r i 
glava.
Vsekakor bi bilo orav, da bi se
vsi poklicani v Kranju zavzeli

proti škodljivim postopkom, *•
niso v nobeni zvezi s športno
moralo in so zato velika nevar
nost za uspešno delovanje enega
izmed najstarejših klubov v Kra
nju. Upamo, da se bo problem Ž
v najkrajšem času pravično rešilBoris česen
e

Nov rekord Kogovška
Večje število atletov s cele Go^
renjske, poleg teh pa še nek J
državnih reprezentantov, ki tre
nirajo v Kranju, je v soboto na
stopilo na odprtem mitingu, **
ga je na cotralnem stadionu pri"
pravil dorf ači Triglav. Pred nutingom j zal deževalo, tako ^a
naprava rflso bile v n a j b o l , | š
stanju. Med nastopajočimi se J
odlikoval^ Kranjčan Lojze Kogovšek, ki je izboljšal mladinski | ° "
renjski rekord v metu diska. P?"
hvaliti velja tudi Pirjevca, ki J
na članskih ovirah dosegel ***
16,2 sekunde.
a

p
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Rezultati: 110 m ovire: Pirjevec
(Tr) 16,2; 1000 m: Hafner (TJJ
2:38,1; višina« Čebašek (Jes) l '
troskok: š v a b (Tr) 13,69, Niša«
(Mladost-Zgb) 13,49: krogla (3 * J '
Kogovšek 14,95; disk (1,5
*p
Kogovšek 43,52; disk (2 kg): * "
kič (Partizan-Bg) 51,61; mladink«
— 60 m: A. Sajovic (Tr) »- ;
200 m: A. Sajovic 28,6;. viŠl«*
Prezelj (Tr) 128; disk (1
Mežek (Tr) 34,87.
_ M. K.
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Vtisi z evropskega
prvenstva v veslanju
n

Jugoslovanski osmerce,
katerem vesla tudi 5 Blejcev, Je *
letošnjem evropskem veslaškem prvenstvu osvojil bronasto medaljo. O tem uspehu naših veslačev bomo pisali v nekaj nadalJevanJ^' •
v

,

VOŽNJA V A M S T E R D A M
2. avgusta so z Bleda odpotovali najboljši jugoslovanski veslači
na evropsko prvenstvo v Amsterdam. Jugoslavijo so zastopali štir
je čolni: osinerec (kombinacija Bleda, Mornarja in Arga: Bari'"'
Martič, Kleva, Mandič, Colja, Bere, Skalak, Klavora in krmar Ba*
laš), četverec (kombinacija Mladost. Mornar Crvena zvezda: Tirofii »
Suč'«\ Kazija, Jankovič im krmar Stipaničev), dvojec s krmarje
(kombinacija Trešnjevka in Mornar — krmar Balaš) in s k i n
Trlaia iz Šibenika.
Ob 23.30 uri je 17 veslačev s trenerjem Petrom Klavoro
ostalim vodstvom odpotovalo z Jugoslaviia-expresom iz ~ '
Drugi dan ob 20.30 uri smo bili že v Amsterdamu. Teh 21 ur natn
je kar hitro minilo. Veslači so šli takoj spat v spalni vap«~o. Tnk°
udobna vožnja je za športnike skoraj nujna vendar pa zelo redkaker največkrat ni denarja za spalni vagon.
Fantje so oddali svoje potne liste uslužbencu v spalnem ^ j ^ .
nu, s carinskimi organi pa so se prvikrat srečali šele na
*.
holandski meji. Od Miinchena do Kolna je bila vo?nia še
. , i
prijetna, ker smo se peljali skupaj z miss Panama. Vsak je
z njo govoriti. Marsikoga so še nekaj dni potem bolele roke, K $
u se je miss Panama poslovila
je imel toliko povedati. V Kolnu
vožnjo smo nadaljevali sami.
Anton Remlc
PRIHODNJIČ: Amsterdam in proga
s
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Četverec s krmarjem

