Kranj, petek, 21. 1. 1977
Cena: 3 din

Leto X X X . Številka 5
TRIDESET LET 1947-1977

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

Ustanovitelji: občinske konference SZDL
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Tržič - Izdaja ČP Glas. Kranj. Glavni
urednik Igor Slavec - Odgovorni ured
nik Albin Učakar
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Požrtvovalen,
odločen, neutruden

Boleča praznina
Torkova žalostna vest je odjeknila kot neusmiljen in krut uda
rec. Resnica, da se je na poti v Sarajevo smrtno ponesrečil pred
sednik zveznega izvršnega sveta Džemal Bijedič z ženo Razijo, so
delavci in člani posadke, je boleče zarezala. Težko je doumeti, da se
je uro pred tem še poslovil od predsednika Tita in mi zaželel srečno
pot v Libijo, potem pa . . . tragičen konec. Ne le njegovi najožji
sodelavci, prijatelji in znanci, ne le družina, onemela je vsa
Jugoslavija. In ne le kronisti, zgodovinarji bodo zapisali, da je bil iz
skupnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti kruto iztrgan
človek poln optimizma, volje, odločen v borbi in prizadevanjih za
začrtani družbeni razvoj.
Bil je neutruden borec, zmeraj skromen, kakor pravijo njegovi
najožji sodelavci. Nikoli se ni postavljal nad druge. Vendar je
vedno tako kot od sebe tudi od drugih zahteval dosledno
izpolnjevanje nalog. Za novo leto je še rekel: Dosegli smo vidne
rezultate, vendar ostajam pri svojem, da nimamo biti za kaj samo
zadovoljni, ker so še ovire na poti našega razvoja in to v obliki
neusklajene gospodarske strukture, resnejšega razkoraka med
akumulativno in reproduktivno sposobnostjo
gospodarstva.
Čeprav bi sam rekel, ni razloga za samozadovoljstvo, je v šestih
letih njegovega predsednikovanja naša država dosegla veliko uspe
hov, ki jih danes prizna ves svet. Te uspehe obeležuje tudi njegovo
poslanstvo v svetu na področju neuvrščenosti.
Džemal Bijedič je bil graditelj politike gospodarske stabiliza
cije. Zal vseh rezultatov ni dočakal. Poudarjal je, da politika varče
vanja mora postati ogrodje ekonomske politike družbenopolitičnih
skupnosti in tudi poslovne politike organizacij združenega dela.
Vedno in vsakemu je prisluhnil. Toda bil je kritičen do sebe in tudi
oo drugih. Nikomur ni ostal dolžan odgovora in odkrito ter brez
olepševanj je opozarjal na slabosti državnih organov, pa tudi
.znega izvršnega sveta, ki ga je uspešno vodil. Inflacija ga je po
tohko letih izpodkopavanja politike stabilizacije dobesedno prega
njala. Pogosto je rekel: »Ne samo jaz, sleherni delovni človek je po
pravici lahko nezadovoljen zaradi visoke stopnje inflacije.«
Ce je le utegnil, se je odzval vsakemu vabilu. Dvakrat je bil v
tem času tudi na obisku na Gorenjskem. Bil je na športnih tekmo
vanjih na Starem vrhu in v Planici. Vendar ni prišel zgolj zaradi
istega športnega »užitka«. Njegov obisk je pomenil veliko v e č .
,
je zanimal in razpravljal o razvoju tega dela in celotne jugo
slovanske s k u p n o s t i . Tako bi bilo nedvomno tudi v bližnji prihod
nosti, koje nameraval priti v Slovenijo in je prevzel pokroviteljstvo
nad evropskim mladinskim prvenstvom za najboljše alpske
smučarje v Kranjski gori.
Njegova smrt je velika izguba za celotno zvezo komunisfov
g ° s l a v i j e in za celotno našo skupnost. Bil je svetal primer neomahljivega boja in uspel je na zapleteni poti preobrazbe naše
skupnosti. Ni bil človek kabineta, marveč elementarne odprtosti,
r U ° P ° k t , odločen, če je bil v nekaj prepričan. Izgubili smo
velikega borca in komunista.
R" ~,. *k J dejal: Bil je tak fant, da bi gore premikal. Džemal
ijedič je bil borec, komunist, človek z izredno in odločno voljo, da
premakne in odstrani vse tisto, kar je na poti našemu družbenemu
* ° n o m 8 k e m u razvoju. Njegova izguba je zato za vse nas boleča
Praznina.
Družbenopolitične organizacije
Gorenjske
in skupščina gorenjskih občin

Izjava predsednika Tita
Predsednik republike in predsednik Zveze komunistov Ju
goslavije Josip Broz Tito je dal ob tragični smrti predsednika
ZIS Džemala Bijediča, njegove žene in spremljevalcev naslednjo
izjavo:
»Z globoko bolečino smo zvedeli žalostno novico o tragični
smrti tovariša Džemala Bijediča, njegove žene Razije in drugih
tovarišev, ki so izgubili življenje v tej strašni letalski nesreči.
Smrt tovariša Bijediča pomeni veliko izgubo ne samo za
njegove soborce in sodelavce, temveč tudi za vse nas, za vse
naše narode in narodnosti, za vsakega občana Jugoslavije.«
Predsednik je nato v izjavi poudaril zasluge pokojnega Bijediča,
ki je bil od najzgodnejše mladosti v prvih vrstah borcev revolu
cije, od predvojnega revolucionarnega gibanja, med NOB, kakor
tudi v socialistični izgradnji. Nato predsednik omenja številne
dolžnosti, ki jih je imel Džemal Bijedič tako v SR Bosni in Her
cegovini kot v federaciji, v organih ljudske oblasti in zveze ko
munistov, kjer je bil vsem za zgled s svojo požrtvovalnostjo,
odločnostjo in neutrudnostjo. Zaradi teh vrlin je bil izvoljen za
člana predsedstva CK Z K J , zaupana pa mu je bila tudi ena naj
težjih in najodgovornejših dolžnosti v naši skupnosti — dolžnost
predsednika ZIS. Predsednik Tito je nato v svoji izjavi posebej
poudaril Bijedičeve zasluge za afirmacijo vloge ZIS in organov
ter zasluge za uspešnejše funkcioniranje našega sistema kakor
tudi velik prispevek Bijediča k razvijanju mednarodnega sodelo
vanja kakor tudi prispevek k ugledu naše države v svetu.
»Smrt tovariša Bijediča,« zaključuje izjavo predsednik Tito,
»je v naših vrstah zapustila veliko in bolečo praznino. V neiz
brisnem spominu nam bo ostal lik tovariša Bijediča kot vrlega,
skromnega in uspešnega borca, komunista in revolucionarja.
Večna slava in hvala tovarišu Džemalu Bijediču. Večna
slava njegovi ženi Raziji in vsem tistim, ki so skupaj z njima
izgubili življenje.«
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Zadnja pot
Predsednik zveznega izvršne
ga sveta Džemal Bijedič je pri
šel v torek na letališče Bataj ni
ča, da bi se poslovil od predsed
nika Tita, ki je skupaj s sopro
go J ovan ko in sodelavci odha
jal na pomembni obisk v Libijo
J* gipt. Nihče ni slutil, da je
bilo torkovo srečanje Tita in
»jedi6a zadnje srečanje to
varišev, soborcev in revolucio
narjev. Krepko sta si stisnila
roki in si zaželela uspeh tako v
Prijateljskih deželah Bližnjega
v znoda kot v bratski republiki
"osni in Hercegovini, kamor je
Predsednik vlade odhajal...
Kmalu za letalom predsedni
ca Tita, ki je že ob enih popol
dnei pristalo na letališču v T n Pohju, je poletelo tudi letalo
Predsednika ZIS Džemala Bije
diča V letalo leed jet (learjet),
izdelano
ameriški zvezni
državi Kansas, ki velja za eno
najbolj znanih posebnih reak
tivnih poslovnih letal in sprejsest potnikov in tri člane
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posadke ter preleti v eni uri 860
kilometrov, so na Batajnici
razen tovariša Bijediča vstopili
tudi žena Razija, podsekretar v
kabinetu ZIS dr. Smajo Hrle,
osebni spremljevalec predsed
nika ZIS Zijo Alikalfič, gospo
dinja v predsednikovi rezidenci
Andjelka Muzička, kapitan Stevan Leka, kopilot Murat Hanič
in mehanik Ilija Jevdjenovič.
Po podatkih zveznega komiteja
za promet in zveze je letalo po
letelo proti Sarajevu po oprav
ljeni redni tehnični proceduri
in pripravah in je bilo stalno v
zvezi s področno kontrolo lete
nja v Beogradu. Pred priletom
na območje Sarajeva se je po
sadka povezala z letališko kon
trolo letenja v Sarajevu. Zadnja
zveza med letalom in kontrolo
letenja na sarajevskem letali
šču Butmir je bila okrog 10,45.
Nato je bila zveza med letalom
in kontrolo prekinjena.
Vzroke za nesrečo letala pod
vrhom planine Inač, ki leži v

G O R E N J S K O

trikotniku med kraji Kiseljak,
Kreševo in Fojnica, še razisku
jejo. Za zdaj je znano, da so bili
v trenutkih leta Bijediča, nje
gove žene in tovarišev proti Sa
rajevu oblaki nizko in je bila
zaradi tega vidljivost zelo
zmanjšana. Na kraj nesreče je
mogoče priti le s helikopterjem
ali peš po skoraj štiriurni hoji.
Znano je tudi, da je Bijedičevo
letalo preletelo signalno napra
vo »Kobilja glava« ob 10,43.
Takrat je pilot tudi sporočil, da
se pripravlja na spust. Od tedaj
z letalom ni bilo več zveze. Re
ševalci in preiskovalci so našli
razbitine letala v skalah pod
vrhom planine Inač, kjer se je
končala zadnja pot tovariša
Džemala
Bijediča.
Planina
Inač, zemljepisno središče Ju
goslavije, ki ga mora preleteti
večina letal, ki pristajajo na
Butmiru, je ugasnila življenje
velikega moža, za katerim osta
jajo žalost, praznina, hvalež
nost in spomin . . .

Potem ko so včeraj, v četrtek, državljani lahko posmrtnim
ostankom predsednika ZIS Džemala Bijediča in njegove žene
Razije v dvorani skupščine SFRJ izkazali poslednjo čast, so
njune posmrtne ostanke s posebnim vlakom prepeljali v Saraje
vo, kjer bo danes, v petek, 21. januarja, popoldne pogreb z naj
višjimi državnimi častmi. Današnji dan je zvezni izvršni svet na
svoji komemorativni seji ob smrti predsednika Bijediča progla
sil za dan žalovanja; predsedstvo SR Bosne in Hercegovine pa je
proglasilo kot dan žalovanja tudi četrtek, 20. januarja.
Na žalni seji, ki je bila v sredo, 19. januarja, popoldne v
skupščini SFRJ so se zborovanja udeležili predsedstvo SFRJ,
CK Z K J , zvezna konferenca SZDLJ, svet zveze sindikatov Jugo
slavije, zveza borcev NOV Jugoslavije in zvezna konferenca za
družbeno aktivnost žensk kakor tudi člani družine Bijedič ter
člani družin ostalih preminulih v letalski nesreči, ter delegacije
republik in pokrajin, člani sveta federacije ter številni drugi
predstavniki. Zbrane v prepolni dvorani je nagovoril predsed
nik predsedstva SFRJ Vidoje Žarkovič, ki je prisotne pozval,
naj z enominutnim molkom počaste spomin pokojnega predsed
nika Bijediča, njegove žene in drugih umrlih. O revolucionar
nem in č l o v e š k e m liku pokojnega predsednika pa je spregovoril
tudi predsednik skupščine SFRJ Kiro Gligorov.
Tudi slovenski izvršni svet je na svoji žalni seji počastil
spomin na preminulega predsednika izvršnega sveta. O liku re
volucionarja in priljubljenega državnika je govoril podpredsed
nik IS dr. Avguštin Lah.
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Črna puščica kaže na kraj, kjer je letalo predsednika
Bijediča treščilo pred pristankom na sarajevskem leta
lišču Butimir v skale planine Inač, Planina Inač leži v
trikotniku med kraji Kiseljak, Kreševo in Fojnica. Čez
to področje morajo leteti vsa letala, ki želijo pristati na
Butimiru, razen tistih, ki prihajajo i; severozahoda.
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Jesenice

Dražji premog

Letos bodo pri občinski konferenci ZSMS skrbneje pripravili majske
pohode jeseniške mladine po partizanskih poteh. 10. januarja so ustanovili
pripravljalni odbor, ki bo vodil priprave pohodov vse do meseca maja. Kot
ugotavljajo pri O K ZSMS, se vsako leto hitro menjajo kadri v posameznih
organih, kar slabo vpliva prav na te tradicionalne ponode, kjer zaradi odhoda
posameznih članov novi niso kos obsežnim organizacijskim pripravam. Prav
ta odbor bo odslej vodil in koordiniral akcijo priprav ter skrbel, da se odpra
vijo vse dosedanje pomanjkljivosti in napake. Na prvi seji je odbor že določil
datum letošnjih pohodov; in sicer bodo 21. maja po številnih partizanskih in
kurirskih poteh na območju jeseniške občine. Celotno praznovanje dneva
mladosti na Jesenicah bo letos nadvse slovesno, saj bo potekalo v znamenju
85-letnice rojstva tovariša Tita in 40-letnice njegovega prihoda na čelo K P J
J.R.

Po skoraj dveh letih nespre
menjenih cen premoga za ši
roko porabo, se je sedaj pre
mog iz Zasavja podražil za 15
odstotkov. Tona kosovca iz
Zasavja stane sedaj 588,90
din, kock 566 din, oreha 499,70
din, zdroba 404,65 din in
prahu 28420 din — to so cene
na veliko in veljajo za separacije v Trbovljah in Zagorju.

Titu tretjič
red heroja

Skofja Loka

Socialistična zveza delovne
ga ljudstva Jugoslavije pred
laga, naj bi letos, ko slavimo
40-letnico prihoda
tovariša
Tita na čelo partije in ya nje
govo 85-letnico za njegovo
skupno revolucionarno delo,
za veliko in neprecenljivo ju
naštvo v času vojne in miru
Titu tretjič podelili red narod
nega heroja Jugoslavije.

V ponedeljek, 24. januarja, bo prva seja sveta za ohranjanje in razvijanje
tradicij ftOB in spomeniško varstvo pri občinski konferenci S Z D L . Na seji
bodo obravnavali program dela sveta za leto 1977, razpravljali o muzeju N O B
Gorenjske v Begunjah ter o nekaterih drugih vprašanjih.
D. S.

Tržič
V petek, 14. januarja, je bil pri tržiški občinski konferenci Z S M S usta
novljen marksistični krofeek, ki za zdaj združuje 15 članov. Člani krožka se
bodo predvidoma sestajali vsak mesec. Ena od nalog krožka bo tudi pomoč pri
ustanavljanju tržiškega kluba O Z N . Njegova ustanovitev je načrtovana
v začetku prihodnjega šolskega leta, dejavnost pa se bo sčasoma razširjala na
vse tržiške osnovne šole. Novoustanovljeni marksistični krožek se bo prvič
sestal konec februarja. Pod vodstvom vodje in mentorja Zdenka Šulgaja bodo
člani krožka razpravljali o Marksovem spisu »Teze o Feuerbachu«.
Pretekli teden se je sestalo predsedstvo občinske konference Z S M S Tržič
in razpravljalo o delovnih programih konferenc, centrov in komisij ter o ak
cijskem programu občinske konference, ki bo sprejet predvidoma februarja.
Grajali so neaktivnost nekaterih članov predsedstva, razen tega pa izvolili
delegata za zasedanje skupščine interesne skupnosti za zaposlovanje.
-mv

Sladkorja
bo dovolj
Letošnja proizvodnja slad
korja, če sodimo po rezultatih
predelave, ki gre h koncu, bo
večja od porabe. Predelavo
sladkorne pese je končalo že
deset tovarn, v treh tovarnah
pa bodo zaključili v kratkem.
Predvidevajo, da bo proizvod
nja letošnjega sladkorja zna
šala okoli 620.000 ton, slad
korja pa pri nas porabimo
okoli 560.000 ton. Takšna re
kordna proizvodnja je rezul
tat zelo bogate letine sladkor
ne pese, ki je bila zelo dobra.

Nekateri pozabili
na zakon o društvih
Od 73 družbenih organizacij in društev v tržiški
občini jih je le 39 vložilo prošnje za registracijo
pri skupščinskem organu za notranje zadeve,
čeprav je od sprejema zakona o društvih preteklo
že dve leti — Vseh delegatov ni na zasedanja
konference SZDL

Naprava
za čiščenje
morja
Pred kratkim je v Koper pri
spelo posebno plovilo za od
stranjevanje nafte iz morja:
ladjico je na Švedskem kupilo
podjetje Hidro.
Ladjica
je
druga tovrstna naprava za či
ščenje morja pri nas. Eno ima
reško pristanišče. Očisti 6 do 8
ton nafte na uro: pobrano na
fto uskladišči v poseben rezer
voar, ki ga na obali izprazni.

TRŽIĆ — Koordinacijski odbor
za družbene organizacije in društva
pri občinski konferenci S Z D L je
organiziral v torek, 18. januarja, po
svet s predstavniki družbenih orga
nizacij in društev iz tržiške občine.
Na posvetovanju je bilo govora o de
lovanju društev v skladu z novim
zakonom o društvih, ki smo ga za
zdaj še edini v Jugoslaviji pred dve
ma letoma sprejeli v Sloveniji, o re
gistraciji družbenih organizacij in
društev na OK S Z D L in na oddelku
za notranje zadeve občinske skup
ščine, o težavah, ki jih »povzroča«
novi zakon društvom in o vključe
vanju družbenih organizacij in dru
štev v frontno S Z D L . Predsednik
koordinacijskega odbora za druž
bene organizacije in društva pri kon
ferenci S Z D L Tržič Jože Mokorel in
predstavniki društev so opozarjali,
da kaže dve leti po sprejemu zakona
končno le upoštevati njegova dolo
čila. V tržiški občini je po podatkih
skupščinskega oddelka za notranje
zadeve 73 organizacij in društev, od
katerih jih je le 39 prosilo za regi
stracijo na oddelku za notranje
zadeve. Nekateri so svoja pravila in
dokumentacijo posredovali le na
S Z D L in »pozabili« na pristojni
občinski upravni organ, drugi pa še
tega niso storili.
Kopica vprašanj se pojavlja ob
uveljavljanju novega zakona o dru
štvih. Omenjamo le nekatera. Kako
zagotoviti družbenim organizacijam
in društvom materialno osnovo, če
gospodarsko dejavnost novi zakon
prepoveduje oziroma katere dejav
nosti gospodarskega pomena dru
štva lahko še obdrže, kolikšna naj bo
članarina, da za člane ne bo pre
visoka in da bo društvom vseeno pri
našala vsaj nekaj dohodka, kako de

Zavrta
rast cen
Cene so lani naraščale po
časneje kot pa smo predvide
vali: cene proizvajalcev
so
lani narasle za 6 odstotkov,
cene na drobno za 10 odstot
kov, življenjski stroški pa za
12 odstotkov. To pomeni, da so
cene proizvajalcev lani nara
ščale 3,5 krat počasneje
kot
leto poprej, cene na drobno pa
2,5 krat počasneje,
življenjski
stroški pa dvakrat počasneje.
Zaradi takšnih rezultatov v
gibanju cen se je
inflacija
zmanjšala za polovico. Reso
lucija za leto 1977 določa kot
eno glavnih nalog
letošnje
ekonomske politike, da cene in
življenjski stroški ne smejo na
rasti bolj kot so v letu 1976.

Cenejša
jabolka
Preskrbovalna
podjetja in
hladilnice so sklenile znižati
cene jabolk in hrušk: tako
bodo jabolka prve in izredne
vrste v maloprodaji po največ
9,50 din za kilogram, hruške
pa največ po 15 din za kg. V
mnogih krajih so bila jabolka
dosedaj po 15 din in hruške po
18 din. Sadje se je pocenilo
predvsem zato, ker je v hladil
nicah še okoli 11 tisoč vagonov
jabolk in okoli 3 tisoč vagonov
hrušk, kar je dosti več kot
prejšnja leta v tem času.

liti članarino med organizacijami in
društvi ter najrazličnejšimi zvezami
in višjimi organi, kako rešiti položaj
redno zaposlenih v društvih, jih ize
načiti z delavci v združenem delu in
njihov položaj uskladiti z zakonom
o združenem delu itd. V Tržiču ra
zen tega opozarjajo na nujno pomoč
združenega dela društvom, na načrt
no ustanavljanje novih družbenih
organizacij in društev, ki ne smejo še
bolj drobiti sil in denarja (v tržiški
občini je bilo lani ustanovljenih kar
15 novih organizacij in društev), na
dosledno spoštovanje predpisov in
urejeno dokumentacijo, ki jo mora
imeti vsak, kjer se združujejo ljudje.
V družbenih organizacijah in dru
štvih kaže biti pozoren tudi na ka
drovsko politiko. Pri tem je nujno
sodelovanje s koordinacijskim odbo
rom za kadre pri konferenci S Z D L ,
precejšnjega pomena pa so tudi akti
vi Z K , ki jih bo treba oblikovati po
društvih. Tesnejše bodo morale po
stati vezi med S Z D L in društvi, ki so
^člani naše najmnožičnejše frontne
'organizacije. Društva in organiza
cije imajo v tržiški občinski konfe
renci S Z D L 11 delegatskih mest.
Vendar ostajajo nekatera prazna.
To še posebej velja za obe Planinski
društvi, za Zvezo tabornikov, za
Z K P O in Društvo prijateljev mla
dine. N a zasedanjih konference
S Z D L pa redno srečujemo delegate
Rdečega križa, gasilcev, Organiza
cije za tehnično kulturo in A M D ,
Društva upokojencev, ZŠAM, lov
cev in obeh Partizanov.
Občni zbori ali letne konference,
ki jih načrtujejo organizacije in dru
štva, so priložnost za odpravo po
manjkljivosti pri uresničevanju za
kona o društvih.
J. Košnjek

V Tržiču partijska politična šola

Tudi
Jugoslovani
na Everest
Te dni so jugoslovanski al
pinisti dobili dovoljenje nepalske vlade, da lahko čez dve
leti organizirajo odpravo na
najvišji vrh sveta 8882 m viso
ki Mount Everest. Naši alpini
sti bodo enajsta odprava, ki je
kdajkoli stopila na
najvišjo
goro sveta. Odprava, v kateri
bo 25 najbolj izkušenih alpini
stov, bo skušala priti na vrh
po zahodnem grebenu, po ka
terem se gori še ni približal
nihče. Kot je znano, so si jugo
slovanski alpinisti
pridobili
ugled v alpinističnem svetu, ko
so osvojili Kangbačen in M akalu v himalajskem pogorju.

J

Tržič — Šestega januarja se je
začela v Tržiču partijska politična
šola, ki jo je organiziral komite
občinske konference Z K S v sodelo
vanju z delavsko univerzo Tržič.
Solo obiskuje 22 slušateljev, ki so jih
predlagale osnovne organizacije ŽK
in o katerih je razpravljala tudi ka
drovska komisija komiteja Z K . Pre
davanja so organizirana v četrtkih,
petkih in sobotah dopoldne, preda
vatelji pa so znani slovenski družbe
nopolitični in javni delavci.
Tržiška paitijska politična šola se
je začela s tako imenovanim A pro
gramom. Doslej so slušatelji, ki so
oblikovali tudi aktiv Z K s sekretar
jem Darkom Trudnom na čelu, po
slušali teme o ekonomski teoriji
marksizma, dialektičnem materializmu, protislovjih družbene lastnine,
religiji, etiki in samoupravljanju.
A program bo končan predvidoma
28. januarja. Sledili bodo testi zna
nja, ki bodo merilo za nadaljnje obi
skovanje slušateljev v B programu
partijske polit i' •
!

Le-ta bo aktualnejši in se bo pričel
3. marca. Slušatelji s° bodo sezna
njali z ekonomskimi in socialnimi
značilnostmi sodobnega sveta, z za
konom o združenem delu, ki mu
bodo v Tržiču namenili kar 20 ur
predavanj in pogovorov, pomenom
informbiroja in našega obračuna z
njim, z vsebino sestankov v Helsin
kih in Colombu ter drugih pomemb
nih srečanj zadnjega časa, z ljud
skim odporom in družbeno samoza
ščito, delegatskim sistemom, pome
nom frontnega delovanja S Z D L in
z vprašanji, pomembnimi za delo
vanje Zveze komunistov.
Partijska politična šola bo trajala
okrog 130 ur. Po zaključku bodo slu
šatelji pisali seminarske naloge in
jih zagovarjali. Kdor bo uspešno
prestal preskus, bo dobil spričevalo.
Šola bo končana predvidoma aprila.
O njeni uspešnosti bo govora na seji
komiteja in konference ZK ter nju
nih organih.
-jk

Predsednik Tito
v Libiji
BEOGRAD, TRIPOLI - V torek, 18. januarja, je predsednik republike Tito s
soprogo Jovanko in sodelavci Stanetom Dolancem, Džavidom Nimanijem, Milošem
Minićem in drugimi odpotoval na prijateljski in uradni obisk v Arabsko libijsko
republiko. Predsednika Tita je v Libijo, s katero ima Jugoslavija trdne gospodarske
vezi, saj dela v prijateljski državi okrog 40 jugoslovanskih podjetij, vrednost del pa
dosega 750 milijonov dolarjev, povabil predsednik Libije Moamer el Gadafl. Pred
sednika Tito in Gadafi sta se nekajkrat sestala že pred tem obiskom. Ta teden pa sta
se pogovarjala o utrjevanju enotnosti neuvrščenih, reševanju krize na Bližnjem
Vzhodu, varnosti v Sredozemlju in pripravah na nadaljevanje ženevskih pogovorov
o miru na Bližnjem Vzhodu. Sestajali so se tudi sodelavci obeh predsednikov. Člani
obeh delegacij so bili pozorni tudi na sodelovanje med državama, kjer po sodbi obeh
strani vse možnosti se niso izkoriščene. Jugoslovanski predsednik se je pogovarjal
tudi s predstavniki naših ppdjetij in delavci, ki delajo na gradbiščih Libije.
Napovedan obisk predsednika Tita v Egiptu, kamor hi mr ral prispeti vč-eraj na
povabilo predsednika Anvar el Sadata, je odložen. Predsednika sta se tak<t> dogovo
rila z izmenjavo poslanic. Čas obiska Tita v Egiptu bo določen kasneje.

BEJRUT - Agencija Reuter porota, da je v Libanonu končno le zavladal resnični mir
po 19-mesečni krvavi državljanski vojni. Glavno mesto Bejrut je oživelo. V mestu, nekda
njem finančnem in poslovnem središču Bližnjega vzhoda, so spet odprli banke. V Libanonu
bodo kmalu sprejeli tudi zakon o tisku in ukinili cenzuro, ki jeibila uvedena med mirovnimi
prizadevanji.
BONN - V začetku tedna je prispel na uradni obisk v Zvezno republiko Nem
čijo italijanski premier Andreotti. »Andreotti potrebuje zaupanje in denar« pišejo
zahodnonemški časniki ob obisku gosta iz Italije. Iz zahodnonemškega glavnega
mesta poročajo, da se je italijanski voditelj s kanclerjem Schmidtom pogovarjal
o nadaljnji pomoči ZRN Italiji in o gospodarskem sodelovanju med državama.
Na obisk so v zahodnem svetu izredno pozorni, saj sta obe državi pomembni
v zahodnoevropski gospodarski skupnosti kot v paktu NATO.
CADAO — Oktobra lani so na Tajskem vrgli demokratični režim in začeli gonjo proti
ljudem, »nevarnim za družbo« kot pravijo. V dveh mesecih po udaru so zaprli več kot
30.(XX) ljudi, obtoženih komunizma. Večina jih je v taboriščih, nekatere pa so oblasti spu
stile, vendar so pod policijskim nadzorstvom. Posebno ostre sankcije so namenjene študen
tom. Na Tajskem se je začela gverila, ki jo hoče oblast zatreti. Zato sta Tajska in Malezija
začeli skupno akcijo, v kateri sodeluje več kot 4000 vojakov.
LONDON — Voditelj Komunistične partije Čila Corvalan je v Moskvi za bri
tansko televizijo izjavil, da so čilskemu fašističnemu režimu šteti dnevi. Dejal je,
da bo vlada, ki bo nasledila hunto, močnejša in trdnejša od vlade ljudske enot
nosti, ki jo je strmoglavil fašistični režim. Corvalan je dejal, da ni »človek Pekinga
niti Moskve«, temveč človek »čilskega glavnega mesta Santiaga«.
NEW YORK — Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Kuri Waldheim
je izjavil, da bo boj za trden mir na svetu težak in da deluje OZN že nekaj let v duhu razlik,
ki nastajajo med razvitimi in nerazvitimi. Generalni sekretar je ugodno ocenil Helsinke
in Colombo in dejal, da je to velikega pomena za OZN. Jugoslaviji, predsedniku Titu in
narodom SFRJ se je zahvalil za iskren prispevek k prizadevanjem za mir na svetu in za
podporo pri delu svetovne organizacije.

RIM — Italijanski senator Calamandrei je izjavil, da bo zunanjepolitična ko
misija senata začela razpravljati o ratifikaciji osimskih sporazumov 1. februarja.
Če pa zunanjega ministra Forlanija v tem času ne bo v Rimu, se bo razprava začela
nekaj dni kasneje. Italijanska poslanska zbornica je osimske sporazume že odo
brila. Mora jih še senat. Sele nato bosta oba doma parlamenta predložila spora
zume v ratifikacijo, ki jo mora potrditi tudi predsednik republike Giovani Leone.

PRAGA — »Rude pravo« je v sredo objavilo, da so češkoslovaške oblasti priprle štiri
državljane zaradi kaznivih dejanj proti republiki in nekatere uslužbence diplomatskih misij
kapitalističnih držav, ki so sodelovali z zaprtimi češkoslovaškimi državljani. Omenjeni
državljani Češkoslovaške, časnik objavlja le ime enega, so rovarili proti državi in sodelovali
s tujimi obveščevalnimi službami ter emigrantskimi centri.

MOSKVA - Generalni sekretar KP Sovjetske zveze Leonid Brežnjev je govo
ril na slavnostnem mitingu v Tuli, ki je bila razglašena za 11. sovjetsko mesto
heroja, leži pa 160 kilometrov od Moskve. Brežnjev je govoril o prizadevanjih sov
jetskih ljudi za uresničitev druge petletke in se zavzel za popuščanje napetosti ter
sodelovanje z ZDA, kar lahko pripomore k boljšim odnosom med državama. Gene
ralni sekretar je v govoru obravnaval tudi Bližnji vzhod in se zavzel za pravice
Palestincev do obstoja in obljubil, da se bo ZS držala helsinških sporazumov.
J. Košnjek

RAZPIS
ZA P R E D L A G A N J E KANDIDATOV ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ OF V L E T U 1977
Na podlagi pravilnika o podeljevanju občinskega priznanja
Osvobodilne fronte slovenskega naroda Žirija za podeljevanje
priznanj OF pri občinski konferenci SZDL Kranj

ob j a v l j a
pogoje in rok za predlaganje kandidatov
za podelitev občinskih priznanj
v letu 1977
Priznanja bodo podeljena ob obletnici ustanovitve OF v letu 1976 za
služnim organizacijam in posameznikom, ki so z družbenopolitičnim
delom, posamezniki, pa tudi z drugimi osebnimi kvalitetami, dosegali
uspehe trajnejšega pomena pri razvijanju in uveljavljanju našega so
cialističnega samoupravnega sistema in odnosov.
U p o š t e v a n i bodo zlasti tisti, ki prostovoljno opravljajo druž
beno delo in izstopajo s svojo prizadevnostjo, požrtvovalnostjo
in z delovnimi uspehi v svojem delovnem okolju.
Kandidate za podelitev priznanj lahko predlagajo organizacije SZDL
in druge družbenopolitične organizacije ter delovne in druge organiza
cije, samoupravne skupnosti, njihovi organi in posamezni občani.
Predlogi morajo vsebovati osebne podatke in utemeljitev raz
logov, zaradi katerih naj kandidati prejmejo priznanje OF za
leto 1977. Rok za prijave je 15. marec 1977. Kasnejših predlogov
žirija ne bo upoštevala.
Občinska konferenca SZDL Kranj
— Žirija za priznanja OF

Obramba
in samozaščita
Jesenice — V četrtek, 13. januar
ja, so se sestali sekretarji osnovne
organizacije Z K Železarne Jesenice,
družbenopolitični delavci in vod
stveni delavci železarne ter razprav
ljali o uveljavljanju določil zakona o
družbeni samozaščiti, varnosti in
notranjih zadevah temeljnih organi
zacij združenega dela in delovnih
skupnosti, ki jih bodo v železarni na
novo organizirali. Poudarili so, da je
družbena samozaščita sestavni del
samoupravljanja, njeni nosilci pa so
občani in delovni ljudje. Na sestan
ku so se dogovorili tudi o konkretnih
nalogah ter o 'organiziranju novih
odborov za ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito.
B. B.

Konec akcije
Radovljica - Pri predsedstvu
občinskega odbora ZZB N O V Ra
dovljica so do 10. januarjal zbrali
okrog 30 pismenih zahtevkov
udeležencev N O B za priznajnje
posebne delovne dobe oziroma
dvojnega štetja med N O B , ki te
pravice še niso uveljavili. Vloge
bo najprej preučila komisija za
urejanje
borčevskih
vprašanj,
nato pa jih bo obravnavalo še
predsedstvo občinskega odbora
ZZB N O V . Rešitve o vlogah bodo
znane še ta mesec. Morebitni za
mudniki, ki vlog še niso poslali,
naj jih čimprej pošljejo predsed
stvu ZZB N O V .
JR

Glas — 3. stran

Petek, 21. januarja 1977

Džemal Bijedič

Pokojni Džemal Bijedič je rad prihajal v Slovenijo in na Gorenjsko, bodisi na pogovore z gospo
darstveniki, na srečanja z delavci ali pa na sprejeme državnikov, ki sta jih predsednik Tito in sam
gostila na Brdu. Takole se je na brniškem letališču pozdravljaj z že pokojnim predsednikom francoske'jrepublike Georgesom Pompidoujem. Tovariš Bjedič je na svojih popotovanjih miru obiskal
tudi številne dežele. Ni skoraj celine, kamor ni stopil in kjer ni spregovoril o miru, neuvrščenosti in
svobodni ter neodvisni Jugoslaviji. Zato ga je tudi svet neizmerno cenil in zato tudi za njim ža
luje ... Foto: F. Perdan

Odmev
v svetu
Tragična smrt predsednika zvez
nega izvršnega sveta je odjeknila
tudi v informacijah svetovnega
tiska, radijskih in televizijskih po
stajah številnih držav kakor tudi
med našimi zdomci.

^eprav rojen v toplem Mostarju, je ljubil bele poljane in športna tekmovanja.
ga prosili za pokroviteljstvo, je le redko odklonil. Tudi kranjskogorskim
ganizatorjem EP v alpskem smučanju za mladince je obljubil pokroviteljstvo in zagotovil obisk. K nam ga zaradi tragedije ne bo, vendar ga bo vsak
7tq
tekmovanju nosil v spominu .. . Pokojni Džemal Bijedič in član
,lP
Franko na poti k ogledu smučarskega tekmovanja na Starem vrhu
nad Skofjo Loko. - Foto: F. Perdan
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Tako ameriška agencija UPI piše
o Bijediču kot o »ljudskem člo
veku« ter opozarja na predsedni
kova številna potovanja v vzhodne
in zahodne države ter v neuvrščene
dežele.
Britanska agencija Reuter ugo
tavlja v poročilu o nesreči, da je
predsednik Bijedič vešče opravljal
svoje premierske dolžnosti, slovel
pa je tudi kot duhovit človek s pol
no mero šarma.

an

Več poročil o predsednikovi smrti
objavlja tudi francoska agencija
A F P in omenja, da je bil pokojni
Bijedič vesel človek, ki mu navezo
vanje stikov z ljudmi ni bilo težko.
Poudarja njegovo popularnost v
državi in zasluge pri oživljanju jugoslovanksega gospodarstva.
Gospodarske sposobnosti Bije
diča poudarja tudi agencija Asso
ciated Press; obširno pa o pokoj
niku pišejo tudi agencije TASS,
M E N A in druge.

'^^J^f^^^
užuat

diča je pozdravila tudi legendalnTpla^ca.
koder je arhivski posnetek F. Perdana), jo je spoštoval in
mojstrov smuških poletov.

Takšen je bil D ž e m a l . . .
Edvard Kardelj, član predsed
stva SFRJ in Z K J :
»Tovariš Bijedič je bil dolgo moj
sodelavec pri skupnem delu v ZIS in
Partiji. Zame je bil vedno sposoben,
iniciativen in vesten delavec. Vedno
je neomajno in dosledno stal na po
zicijah naše revolucije. Bil je vztra
jen borec, vedno v vrstah tistih, ki so
vztrajno iskali napredne rešitve v
-ašem družbenem razvoju.«
našem
Andrej Marine,
Andrej
Marine, predsednik izrtn.w
»C .* *
Slovenije:
med a i
P J a l v SR Slovenijo,
^ g o v o t T d ^ v. kolektive na
»tvlniki Wi
S
gospodareosH*
,
" njegovi gostje ali
teh srJ a d n i k a Tita. Vsakega
snma^ ,
° bili veseli. Bil a so
neposredna P ^
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Sloveniji Okr ^ ,
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države, za neuvrščenost, mir in na
predek ostal v trajnem spominu in
zgodovini našega gibanja.«
Ivan Franko, sekretar zvezne
ga sekretariata za pravosodje in
organizacijo zvezne uprave:
»Njegova velika zasluga je bila v
tem, da nam je uspelo premagati vse
gospodarske in z njimi povezane, po
litične probleme ter težave, da smo
dosegli ekonomsko in politično
stabilizacijo. Lahko rečem, da je bila
za našo državo sreča, da je zvezni
izvršni svet vodil človek, kakršen je
bil tovariš Bijedič. Bil je človek z
velimi C«
Kiro
Gligorov,
predsednik
skupščine SFRJ:
»Rad bi posebej poudaril, da je bil
Džemal Bijedič prepričan, da je tre
ba krepiti našo obrambo, varnost in
samozaščito. Instinkt revolucionar
ja ga je opozarjal na to, da mora
neka dežela v zapletenih mednarod
nih odnosih, če hoče biti neodvisna
in gospodar svojih odločitev, trdna
in neomajna.«
Stane PotoČar, načelnik gene
ralštaba J L A :
»Bijedič je ogromno prispeval tudi
k uresničevanju naše obrambne poli
tike in ciljev zasnove splošne ljudske
obrambe. Zato je z vsem bitjem pri
padal našim oboroženim silam. Bije
dič je začenjal vsako bitko za nove
odnose z veliko energijo.«

O smrti uglednega jugoslovan
skega politika so na prvih straneh
pisali časopisi v N D R , vest o tem
pa so objavile tudi vse radijske in
T V postaje. Skupaj z biografskimi
podatki so o smrti Bijediča poro
čale romunski časopisi, bolgarski in
madžarski; žalostna novica pa je
dobila svoje mesto na
prvih
straneh tudi pri poljskih časopisih.
Novica je bila s poudarkom objav
ljena tudi v vseh sredstvih obve
ščanja v Franciji, Švici, Z R N , Veli
ki Britaniji, Švedski, Španiji,, na
Cipru, Portugalskem, v Avstiriji,
Italiji, Nigeriji, Iraku, na Kubi, na
Češkoslovaškem in drugod.
Posebno čast so izkazali pokoj
nemu predsedniku v Sri Lanki: dan
pogreba, 21. januar, so proglasili za
dan nacionalne žalosti, predsedni
ca Bandaranaike pa je osebno po
telefonu sporočila sožalje v svojem
imenu in imenu cejlonskega ljud
stva našemu veleposlaniku.
Nesreča je žalostno odjeknila
tudi med našimi zdomci posebno v
Švici in Z R N .

Nič ni hitrejšega na svetu od žalostne novice! In takšna pret
resljiva in nepričakovana novica je v torek napolnila srca in
domove Jugoslovanov . . . Na hribu Lisinu planine Inač pri Kre
ševu, na pragu Sarajeva, med razbitinami letala »leed jet«, v
snegu, je za vedno ugasnilo življenje skojevca, komunista, za
pornika predvojnih jetnišnic, borca in neomajnega graditelja
nove Jugoslavije ter zagovornika njene uveljavitve Džemala
Bijediča, predsednika zveznega izvršnega sveta in člana pred
sedstva CK Z K J . Z njim, ki je tako ljubil domovino in rodno
Bosno in Hercegovino in tudi umrl v njenih nedrjih, je legla v
prerani grob tudi Bijedičeva žena Razija, rojena leta 1927,
borka v vojni in aktivistka v miru, pravnica in mati hčerke
Azre, inženirja kemije, sina Dragana, arhitekta in najmlajšega
sina Milenka, študenta. Z Džemalom in Razijo Bijedič so umrli
njuni zvesti spremljevalci podsekretar v kabinetu ZIS Smajo
Hrle, osebni spremljevalec predsednika Bijediča Zijo Alikalfič,
gospodinja v rezidenci predsednika ZIS Andjelka Muzička,
kapitan letala in rezervni polkovnik Stevan Leka, drugi pilot,
rezervni podpolkovnik Murat Hanič in letalski mehanik Ilija
Jevdjenovič.
Džemal Bijedič ali Džemo, kot so ga klicali prijatelji in
znanci, se je rodil 12. aprila 1917 v Mostarju. Že kot gimnazijec
se je priključil naprednemu gibanju. Potem srečamo Džema na
pravni fakulteti v Beogradu. Njegova pripadnost k naprednemu
gibanju se je še okrepila.| ta 1938 postane član Skoja,naslednje
leto pa član Komunistične partije Jugoslavije. Ideje partije so
postale življenjsko vodilo Džemala Bijediča. Zaradi tega je bil
večkrat zaprt in preganjan. Vendar ni odnehal. Partija mu je
zaupala dolžnost sekretarja okrožnega komiteja SKOJ za Herce
govino.
Narodnoosvobodilna vojna je Džemu naložila nove dolžno
sti. Izvrševal jih je kot borec s puško in politični delavec na dol
žnostih v Mostarju, Sarajevu, Tuzli, Trebavem in Posavini. Po
vojni so ga čakale še odgovornejše dolžnosti. Bil je sekretar ob
lastnega komiteja za območje Mostarja, pomočnik ministra za
notranje zadeve v vladi Bosne in Hercegovine in pomočnik pred
sednika komiteja za zakonodajo in izgradnjo oblasti vlade F L R J ,
nato pa zvezni sekretar za zakonodajo, zvezni sekretar za delo
in član zveznega izvršnega sveta. Že na prvem kongresu je bil
izvoljen v CK partije Bosne in Hercegovine in nato za člana CK
Z K J in njegovega predsedstva. Še druge najodgovornejše dol
žnosti v vladi in Z K J je opravljal pokojni Džemal Bijedič. Bil je
predsednik skupščine BIH, nato pa je postal Džemo predsednik
zveznega izvršnega sveta. Funkcija mu je bila prvič zaupana leta
1967 in jo je izvrševal vestno in zavzeto do leta 1971. Tri leta
kasneje je postal ponovno jugoslovanski premier. Prav nič
naključnega ni to. Bijedič je bil človek, ki je vedel za pota
napredka Titove Jugoslavije, ki je že v mladosti spoznal, da bo
nova Jugoslavija močna in enotna le v bratstvu in enotnosti
njenih narodov in narodnosti in ki seje razdajal za njeno uvelja
vitev v svetu. Zvezni izvršni svet je vodil v času stabilizacije
našega gospodarstva, in sprejemanju ustave in zakona o združe
nem delu vseh plodov ni dočakal. Tudi smrt ga je doletela, med
potjo na sejo CK BiH, ki bi jo Džemal s svojimi mislimi zanesljivo
obogatil. Bijediča so poznal., tudi v tujini kot borca za uveljavi
tev Jugoslavije in njenih načinov reševanja svetovnih proble
mov, kot zagovornika neuvrščenosti in nasprotnika nasilja.
Kjerkoli je bil, je ponavljal to. Zato njegova smrt ni izguba le za
Jugoslavijo, temveč tudi za svetovno politiko in sile, ki jim je
pri srcu mir ter enakopravno sodelovanje.
Red junaka socialističnega dela, ki mu ga je posmrtno pode
lil predsednik Tito, je zadnje v kopici odlikovanj Džemala Bije
diča. Dobil jih je zato, ker je bil eden najzaslužnejših sinov naše
domovine in motor njene rasti in razvoja.
j0

Žalne seje na Gorenjskem
Po vsej Gorenjski so bile v teh
dneh žalne seje in komemorativne
svečanosti ob tragični smrti predsed
nika Zveznega izvršnega sveta Dže
mala ^Bijediča. Delovni ljudje po
organizacijah združenega dela so se
poklonili spominu na velikega revo
lucionarja, zavednega komunista in
neutrudnega
družbenopolitičnega
delavca in tudi člani družbenopoli
tičnih skupnosti in organizacij so na
žalnih sejah spregovorili o velikem
liku Džemala Bijediča.
Na Jesenicah so se v sredo,
19. januarja, pred sejo izvršnega sve
ta skupščine občine in občinske kon
ference Zveze komunistov v komemorativnem delu poklonili spominu
na Džemala Bijediča. V Četrtek,
20. januarja, pa je bila izredna seja
predsedstva občinske
konference
S Z D L posvečena uglednemu borcu
naše revolucije in velikemu huma
nistu. V Kranju je bila v sredo,
19. januarja, žalna komemoracija v
prostorih občinske skupščine. Na
njej so predstavniki skupščine obči
ne, izvršnega sveta in vseh družbe
nopolitičnih organizacij občine po
častili spomin na Džemala Bijediča
in spregovorili o njegovem delu, z
globokim spoštovanjem do človeka,
ki si je vedno in povsod neutrudno
prizadeval za napredek vse jugoslo
vanske družbe. Žalne svečanosti pa

so bile tudi po vseh večjih kranjskih
organizacijah združenega dela in
drugih skupnostih. V Škofji Loki se
bodo danes, 21. januarja, zbrali v
prostorih občinske skupščine pred
stavniki družbenopolitičnih organi
zacij občine, skupščine občine, iz
vršnega sveta, organizacij združene
ga dela na žalni seji, na kateri bodo
spregovorili o velikem in nepozab
nem liku Džemala Bijediča. V Trži
ču so se v četrtek, 20. januarja, po
klonili spominu na našega državnika
člani predsedstva občinske konferen
ce SZDL, žalne seje pa so imeli tudi
člani izvršnega sveta in predstavniki
skupščine občine Tržič. V Radovlji
ci je bila v sredo, 19. januarja, žalna
seja občinske konference Z K S Ra
dovljica, v četrtek, 20. januarja, pa
so počastili spomin na pokojnega
revolucionarja in državnika na žalni
seji predsedstva občinske konference
S Z D L ter na predsedstvu in iz
vršnem svetu občinske skupščine
Radovljica. V sredo, 19. januarja, je
bila komemorativna svečanost v to
varni Plamen v Kropi, danes, v
petek, 21. januarja, pa bodo po orga
nizacijah in temeljnih organizacijah
občine pripravili spominske sveča
nosti: v organizaciji Verige se bo
sestal politični aktiv, v Suknu Zapuže zbor delavcev, v Iskri v Otočah
politični aktiv, v Kemični tovarni
aktiv družbenopolitičnih organizacij
in samoupravnih organov, prav tako
se bodo sestali' tudi v Almiri, v Ela
nu, v Iskri Lipnica, v Vezeninah ter
v temeljni organizaciji Almire v Bo
hinjski Bistrici. Žalno sejo pa pri
pravlja tudi krajevna konferenca
S Z D L Radovljica.

Tito
položil venec

Na Stari vrh nad Skofjo Loko se je odpeljal na sedežnici skupno. s
predsednikom škofjeloške občine Tone tom Polajnarjem — Foto: F. Perdan

Beograd, 20. januarja —
Predsednik Tito, ki se je da
nes vrnil iz Libije, je popol
dne z ženo Jovanko položil
venec h krsti Džemala Bije
diča in njegove žene Razije
na žalnem odru v Beogra
du. Častno stražo ob krsti
pa so nato prevzeli Edvard
Kardelj, Stane Dolanc, Du
šan Petrovič in drugi naši
najvišji predstavniki.

iz g/asil
Iskra dobro
Jože Hujs, generalni direktor ZP
delovnih organizacij
I S K R A : »Leto 1976 smo zaključili
INFORMATOR - S U K N O Z A P U 2 E
NE RAVNO UGODNA PRODAJA
Tovarna Sukno Zapuže na področju pro
daje minulo leto ni sklenila najbolj ugodno,
kot poročajo v svojem glasilu Informator.
Zaloge so se od julija naprej zmanjšalo za
60.000 metrov in sicer od 205.000 na
140.000 metrov. Ugotavljajo pa, da bi bili
lahko pri prodaji uspešnejši, če ne bi bilo
težav s kvaliteto in z zamujanjem rokov.
Največ svojih izdelkov Sukno Se vedno
proda v Sloveniji, ugodno pa se je lani
odvijala prodaja tudi v republiki Srbiji.
Največje popraševanje je bilo lani po
njihovih kvalitetnih odejah Eskimo in
Bled. Teh dveh izdelkov niso lani mogli na
rediti toliko, kot je bilo želja in popraSevanj. Zelo iskan pa je bil tudi njihov stan
dardni izdelek loden. Za naprej ugotavlja
jo, da se bodo morali bolj preusmeriti na
proizvodnjo modnih artiklov in ohraniti
kvaliteto, za katero so že dobili priznanje.
To sta odeji Eskimo in Bled, ki sta bili pro
glašeni za zlatega zmagovalca Beograda
pri Zavodu za zaščito potrošnikov.

Izobraževanje ob delu
SKOFJA LOKA - V SGP Tehnik iz Škof
je Loke ž e vrsto let izredno načrtno skrbijo
za izobraževanje kadrov. Tako je tudi lani
ob koncu aprila večje Število članov ko
lektiva uspešno končalo prvi del tečaja za
visokokvalificirane zidarje in tesarje.
Zaradi marljivosti in vestnosti pri Studiju
so mnogi dobili pohvale od pripravljalca
tečaja — Zveznega centra za izobraževanje
gradbenih inštruktorjev v Ljubljani. Zdaj
se tečaj nadaljuje. Skupno bo trajal 370
Šolskih ur. Podobni tečaji pa bodo tudi Se v
prihodnje. Na ta način se v Škofjeloškem
SGP Tehnik namreč izobražuje 20 do 30
delavcev. Naslednji tečaj se bo začel že v
prihodnjih dneh.
Lep uspeh na tekmovanju
SKOFJA L O K A - V hotelskem naselju
Solaris v Šibeniku je bilo ob koncu lan
skega leta »III. proizvodno tekmovanje
gradbenih delavcev Jugoslavije«. Na njem
so po osvojenem republiškem naslovu
na tekmovanju, ki je bilo pred tem v
Kranju, sodelovali tudi zidarji iz SGP
Tehnik Škofja Loka. Tudi v Šibeniku so se
Škofjeločani odlično odrezali, saj so osvo
jili drugo mesto. Prav tako so drugo mesto
osvojili »postavljalci odrov« iz Gradisa.
Tesarji in železokrivci slovenskih gradbe
nih podjetij pa vidnejših uspehov niso do
segli.

tako, da smo lahko zadovoljni in
redka so podjetja v svetu, ki bi se
lahko ponašala s takšnimi indeksi.
Smo vodilna industrija te vrste v
Jugoslaviji in mislimo to tudi osta
ti.«
Na novoletni tiskovni konferenci,
ki je bila to sredo v prostorih
I S K R E v Ljubljani, je generalni
direktor Združenega podjetja Iskra
Jože Hujs seznanil novinarje sloven
skih časopisnih hiš in dopisnike
večjih jugoslovanskih listov o rezul
tatih poslovanja v preteklem letu in
z načrti za leto 1977.
Kljub vsem težavam, ki so pestile
jugoslovansko gospodarstvo v pre
teklem letu, je v I S K R I zabeležen
115,5% odstotni fizični porast proiz
vodnje in produktivnost je povečana
za 9% odstotkov. So sicer še oddelki
v I S K R I , kjer je še dosti težav in so
dosegali najnižje realizacije proiz
vodnih planov, predvsem je to širo
ka potrošnja — ena DO je zaključila
celo z izgubo v profesionalni tehniki,
v telekomunikacijah so pa dosegli
skoraj
100 odstotno izpolnitev
plana. In kar je izrednega pomena:
likvidni so. V zadnjih desetih letih
prav zaradi svoje izredno hitre rasti
skoraj nikoli niso bili likvidni. Sedaj
pa je zadosti obratovalnih sredstev.
V izvozu so dosegali kljub vsej
recesiji v svetu dobre rezultate.
Problem je še vedno v strukturi iz
voza in izvoz v nerazvite države še
vedno ne daje pravih rezultatov.
Vendar se še vedno usmerjajo tja,
zdaj s kvalitetetnimi oblikami izvo
za, z industrijskimi inženiringi. V
letu 1976 je začelo obratovati
Iskrino mešano licenčno podjetje v
Ekvadorju, dograjena je bila tovar
na telefonije v Turčiji, pričeli so z
gradnjo tovarne v Tunisu itd. in še
vedno teko dogovori okrog licenc
in know hovva, povezano z lastnimi
kapitalnimi nastopi.
Akumulacije so v letu 1975 dosegli
525 milijonov din, za preteklo leto so
je imeli planirane 590 milijonov, a so
je dosegli dobrih 530 milijonov.
Letos predvidevajo 80 milijonov,
vendar kot pravijo, če bodo dosegli

Gostinsko in trgovsko podjetje

Central Kranj
Delovna skupnost skupnih služb
objavlja na podlagi sklepa odbora za medse
bojna razmerja in v skladu 16. člena Samo
upravnega sporazuma o medsebojnih raz
merjih delavcev v združenem delu prosto de
lovno mesto za nedoločen čas

I. RAČUNOVODJE TOZD VINO
Pogoji:
— višja ali srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in 3 oziroma
4 leta delovnih izkušenj
— organizacijske sposobnosti
— poiskusno delo 3 mesece
Bodočemu sodelavcu nudimo stimulativen osebni dohodek in krea
tivno delo.
Pismene prošnje s potrebnimi dokazili in potrdilom o nekaznovanju pošljite v 7 dneh od dneva objave na naslov: GTP Central
Kranj, Maistrov trg 11 — splošni sektor.

II. KUHARJA ZA TOZD GOSTINSTVO PE HOTEL BOR PREDDVOR
Pogoji:
— poklicna šola in 1 leto delovnih izkušenj
— poskusno delo 2 meseca
Prosta samska soba pri hotelu Bor Preddvor.
Pismene prijave pošljite v roku 7 dni od dneva objave na naslov
GTP Central Kranj, PE Hotel Bor Preddvor.

posredujemo prodajo
karamboliranih vozil

1. osebni avto Škoda Š-110 R-Coupe,
leto izdelave 1975, s prevoženimi 12.000 km
Začetna cena 18.000 din

2. osebni avto Zastava 750,
leto izdelave 1972, prevoženih 48.000 km
Začetna cena 8.000 din
Ogled vozil je možen vsak delovni dan od 8 do 14 ure pri Zavaro
valni skupnosti Triglav, Gorenjska območna skupnost Kranj —
Oldhamska c. 2
Pismene ponudbe z 10 % pologom od začetne cene spreje
mamo do srede dne 26/1-1977 do 12. ure.
Zavarovalna skupnost Triglav
Gorenjska območna skupnost
Kranj

končala leto
polovico tega plana, bo pri teh
razmerah še vedno primerna in bo
dala tisto, kar od nje pričakujejo.
Osebni dohodki so rasli hitreje od
proizvodnje in so bili v letu 1976 kar
za 20 odstotkov višji od leta 1975.
Zaloge so precej porasle, posebno
materiali, nekaj zaradi notranjih
slabosti najbolj pa zaradi negoto
vosti na trgu in so si zato namerno
zagotovili večje količine zalog.
Zaloga nedokončane proizvodnje je
pa padla in kritičnih zalog sploh ni.
Plan investicij so izpolnili le 50
odstotno in to je zdaj tudi Iskrina
največja skrb. Gledano dolgoročno
je to kritično vprašanje; delno je za
to kriva lastna slabost, da so s pla
niranjem zamujali, je pa to tudi po
sledica usklajevanj in dogovarjanj.
Ne bodo vlagali v prostore, ker te
imajo, temveč v nove proizvode in
predvsem v ljudi. Prednost bo imela
proizvodnja, ki so jo postavili na
noge z lastnim znanjem. Praksa
kaže, da je te vrste proizvodnja še
najbolj trdna. Lastno znanje, lastna
tehnologija, pa si konkurenčen na
zunanjem trgu.
V prihodnjih 5 letih naj bi I S K R A
izvozila za 5 milijonov dolarjev
blaga. Ima vse osnove za to, da ta
plan tudi izpolni. Pospeševali bodo
inovacijsko dejavnost v podjetju,
zboljševali kvaliteto in uvajali nove
infrastrukturne dejavnosti kot so
mikroelektronika in računalništvo.
Ključ uspeha pa je predvsem v tem,
kot je poudaril tovariš Hujs, da
notranje podjetje še nadalje organi
zacijsko učvrstijo, da je osnovni
namen
združevanje, sredstev v
I S K R I in da se vseh akcij lotijo
odločno že v začetku leta D. Dolenc
W

MOŠKE, ŽENSKE
IN O T R O Š K E
KONFEKCIJE
o d 15. j a n u a r j a do 1 5 . f e b r u a r j a

V NAŠIH TEKSTILNIH
POSLOVALNICAH V LESCAH,
NA JESENICAH, BLEDU IN
V RADOVLJICI
j

murlia

Se enkrat:
Ukinjena
pedikura

Na podlagi sklepa razpisne komisije
delavskega sveta DO SAVA KRANJ,
kadrovsko splošni sektor
delovne organizacije

K r a n j — Po izidu članka o uki
nitvi pedikure v Kranju nas je Briv
sko frizersko podjetje obvestilo, da
sklepa delavskega sveta, z dne 8. 12.
1976, v katerem delavski svet predla
ga zboru delovnih ljudi OZD ukini
tev pedikure, le-tega zboru še niso
posredovali. Zato sklep o ukinitvi še
ne velja. Pedikura bo torej še in
bodo delavci podjetja te vrste sto
ritve še vedno opravljali.
V podjetju pa smo tudi zvedeli, da
so »poziv« na skupno ustrezno reše
vanje te problematike (cene, kvali
teta in modernizacija uslug) poslali
vsem odgovornim v občini Kranj.
Zal niso dobili nobenega odgovora.
Će razumevanja ne bo, bo kolektiv o
ukinitvi pač moral sklepati na
svojem prvem zboru februarja.
Togo administrativno vztrajanje
na neki nerentabilni ceni, ki name
sto dohodka prinaša primanjkljaj,
sili kolektiv, da ukine dejavnost, za
katero sicer meni, da je za Kranj in
Gorenjsko še kako potrebna in po
membna.
Do nadaljnjega pedikura torej
dela. Upajmo, da bo problem končno
le zadovoljivo rešen, predno pride do
drugačne odločitve.
I. S.

Še premalo
telefonskih
priključkov
Radovljica — V krajevni skup
nosti Radovljica se je lani jeseni
začela akcija za izgradnjo sekundar
nega telefonskega omrežja v novih
naseljih razen Gradnikove ulice z
novimi isospan bloki. Že v prvem
roku se je prijavilo okrog 340 stano
valcev, ki bi radi telefon. Podjetju
P T T je sicer uspelo povečati sekun
darno omrežje; vendar bo le okrog
280 prosilcev lahko dobilo telefonski
priključek. Vsi drugi pa bodo morali
počakati še kakšno leto ali dlje. Po
godbe z naročniki novih telefonskih
priključkov že podpisujejo. V druž
benih stanovanjih (blokih) bodo
naročniki plačali za priključek 3500
dinarjev v petih obrokih, zasebniki
pa prav tako v petih obrokih 5000 di
narjev. Novi telefonski naročniki
bodo imeli tako imenovane dvojne
priključke (dvojčke).
JR

Poslovni rekord
V tovarni barv in lakov Color
Medvode so lani prodali nad 22 tisoč
ton barv in lakov v vrednosti 467 mi
lijonov dinarjev, kar je za 14 od
stotkov več kot v letu poprej. Izvozi
li so za 113 milijonov dinarjev izdel
kov, predvsem alkidnih smol, avtolakov in fasadnih barv v Nemško
demokratično republiko in Sovjet
sko zvezo. Za letos načrtujejo pro
dajo 26 tisoč ton izdelkov v vredno
sti 540 milijonov dinarjev, od tega pa
bodo izvozili za 127 milijonov dinar
jev izdelkov.
-fr
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industrija gumijevih, usnjenih
in k e m i č n i h izdelkov
razpisuje
prosto vodilno delovno mesto:

namestnika
glavnega direktorja DO
Pogoj:
— visoka strokovna izobrazba s 5-letno uspešno prakso na vodilnih
delovnih mestih v gospodarstvu.
— sposobnost vodenja ter urejanja medsebojnih razmerij delavcev
v združenem delu
— aktivno znanje enega svetovnega jezika
— aktiven odnos do samoupravljanja in uveljavljanja nazorov, ki se
skladajo z družbenopolitičnimi in moralnimi merili
— nekaznovanost.
Ob izpolnjevanju ostalih pogojev bodo imeli prednost pri izbiri
kandidati z uspešno prakso na področju gumarstva oz. kemije.

1

Uspešnost dela izbranega kandidata se preverja vsako leto po sprejetju
zaključnega računa.
Prijave s kratkim življenjepisom in overjenim zadnjim šolskim spriče
valom, overjenim prepisom zadnje odločbe o razporeditvi ter potrdilom
o nekaznovanju sprejema kadrovsko splošni sektor, oddelek za kadrovanje, 64000 Kranj, Škofjeloška c. 6, s pripisom »za razpisno komisijo«.
Rok prijave je 15 dni od dneva objave razpisa.
Nastop dela takoj ali po dogovoru.
Delo se združuje za nedoločen čas.
O sklepu delavskega sveta DO bomo kandidate obvestili v 15
dneh po opravljeni izbiri.

Obenem objavljamo prosto delovno mesto:

vodje fizikalnega laboratorija
Pogoj:
— zaključena F N T z ustrezno uspešno prakso
— sposobnost vodenja in urejanja medsebojnih razmerij delavcev v
združenem delu
— pripravljenost za razvoj in urejanje samoupravnih odnosov
— da pri delu uveljavlja nazore, ki se skladajo z družbenopolitičnimi
in moralnimi merili
— uspešno opravljen test.
Delo se združuje za nedoločen čas s poskusnim delom 60 delovnih dni.
Nastop dela takoj ali po dogovoru.
Pismene prijave sprejema kadrovsko splošni sektor, oddelek za kadro
vanje Kranj, Škofjeloška c. 6, najkasneje do 31. 1. 1977.

Nudimo možnost takojšnje
zaposlitve:
STRUGARJEM,
REZKALCEM s prakso in
STROJNIM
KLJUČAVNIČARJEM
Kandidate vabimo, da se osebno zglasijo v kadrovsko splošnem
sektorju, oddelek za kadrovanje vsako sredo, ob 8.30 ali ob
11. uri.

Predstava odpade
a

SEZONSKO

a <

r j x ^ { * i žalovanja ob smrti predsednika zveznega izvršnega sveta
lian"!!
J
napovedano gostovanje Mestnega gledališča Ijubdrev P
^
% Zaradi inventure odprto, ki bi moralo biti
i • ™ - uri v festivalni dvorani na Bledu, odpade. Predstavo tega
p
na Bledu so preložili na petek, 11. februarja, ob istem času.
^rav tako so preložili tudi vse druge kulturne in športne prireditve.
JR
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Dnevi naše sreče
Ma ! c i
igralci — amaterji dramske sekcije K U I ) Simon Jenko i
sreč
študirajo komedijo Clauda Aneta Pugeta Dnevi na.<
rac
vodstvom režiserja Toneta Dolinarja. Kljub težkim pogojei
Unajo, da se bodo gledalcem na domačem odru predstavili že koncem
• S februarja. Medtem pa bodo skušali pripraviti gostovanje ene
»zmed gorenjskih dramskih skupin.
-fr
V n e t o
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Tržičani v nedeljo v Poljanski dolini
TRŽIČ — Mladinsko gledališče iz Tržiča je pred novim letom
Pnzorilo enodejanko Marjana Marinca »Srečka«. Predstavo je režiral
o ž e Zupančič in dal priložnost mladim igralcem, ki so opravičili
zaupanje, čeprav so bili nekateri med njimi prvič na odrskih deskah.
Q ° je pripravil Jaka Kepic, za razsvetljavo pa je poskrbel Jože
^ogačar.
Člani tržiškega Mladinskega gledališča bodo v nedeljo, 2.'}. januar
ja, gostovali v Poljaftski dolini. S »Srečko« se bodo najprej predstavili
°b 15.30 v Poljanah,'ob 19.30 pa v Zireh. Nedeljski gostovanji sta prva
nastopa mladih tržiških igralcev izven občine, kjer imajo prav tako
-jk
v načrtu še nekaj predstav.

v veleblagovnici GLOBUS, blagovnici KOKRA Kranj, v proda
jalnah KOKRA na Jesenicah in SLON Žiri

u
J

C e n

J

Pred nedavnim so na Godešiču odprli slikarsko razstavo akademskega sli
karja, domačina, Franca Novinca. Med najboljša Novinčeva dela sodijo ne
dvomno tiste slike, ki prikazujejo domačo pokrajino. Na sliki motiv z raz
stave. - Foto: J. Rant

Delavska uni
verza razširja
dejavnost
K r a n j — Izvršni svet občinske
skupščine Kranj je na svoji 130. seji
dal soglasje delavski univerzi »Tomo
Brejc« iz Kranja, da odpre naslednje
dislocirane enote: Šolo za varuhi
nje, prometno tehniško šolo ter Šolo
za poklicne pleskarje in pleskarske
tehnike. Vse te ustanove so name
njene šolanju kadrov iz vse Gorenj
ske pa tudi
republike,
posebno
kar zadeva šole za pleskarje in ple
skarske tehnike. Vse imajo tudi za
gotovljene vire financiranja, prosto
re in kadre, pa tudi zanimanje za
njihov obisk je zelo velik. Tako se je
v šolo za varuhinje do danes že vpi
salo 58 slušateljic, na prometno teh
niško šolo 130 slušateljev in na
Pleskarsko šolo 80 slušateljev.
Vse te šole se ukvarjajo z izobra
ževanjem odraslih in to za popol
noma nove profile kadrov, za katere
ni šol v bližnji okolici in predstav
ljajo pomembno pridobitev za Go
renjsko.
I. S.

Usmerjeno izobraževanje
Jesenice — Po sestanku razšir
jene komisije za preobrazbo srednje
ga šolstva v usmerjeno izobraževa
nje bodo o tem razpravljali še člani
predsedstva občinske
konference
SZDL Jesenice. Na Jesenicah so
ustanovili delovno skupino, ki je
pripravila akcijsko usmeritev za de
lovanje centra usmerjenega izobra
ževanja. Člani skupine so mnenja,
da vloga prihodnjega centra usmer
jenega izobraževanja še ni oprede
ljena, zato se je v občini še nemo
goče natančneje opredeliti za orga
nizacijsko in vsebinsko obliko cen
tra. Vsekakor bo potrebno v prihod
nje natančneje preučiti potrebe in
možnosti za usmerjeno izobraževa

f

nje v sami občini in na Gorenjskem,
predvsem za 2. letnik prve stopnje in
za vso drugo stopnjo usmerjenega
izobraževanja. V občini je toliko
učencev, ki zaključujejo 8. razred,
da bi center lahko ustanovili, z upo
števanjem srednjeročnega razvoja
občine Jesenice pa bodo prostorske
zmogljivosti šol tudi omogočale
ustanovitev centra, saj bi dobili ne
kaj prostorov z nadgradnjo Železar
sko izobraževalnega centra, s telo
vadnico v centru srednjih šol ter s
šolo za zdravstvene delavce.
Poskrbeti bodo morali tudi za
ustrezne kadre ter si zagotoviti stal
ne sodelavce predvsem z ustreznej
šim nagrajevanjem za pedagoško

Kemična tovarna

delo. Vse območje občine naj bi
predstavljalo enotni šolski okoliš
centra, za vse dele centra pa naj bi
zagotovili enoten program. Financi
ranje naj bi sistemsko uredili ter se
obenem zavzemali za ustanovitev
posebnih izobraževalnih skupnosti.
•Ob načrtovanju centra za usmer
jeno izobraževanje naj bi sodelovali
s sosednjo radovljiško občino in
drugimi gorenjskimi občinami.
D . S.

0

vodov

j e

d

°

1 Ž a n

p o l e g

k u

P

n i n e

p l a č a t i

t u d i

d a V e k

n

a

p

r

o

m

e

t

p r 0 i Z

za nedoločen čas
Pogoj: poskusna
mesec

Rok za prijave 15 dni po objavi. Prošnje je treba poslati na na
slov: Razpisna komisija pri Zavodu za spomeniško varstvo v
Kranju, Tavčarjeva ulica 43.

Občinsko sodišče v Radovljici,
Gorenjska c. št. 15,
objavlja prosto delovno mesto

telefonista
za upravljanje avtomatične telefonske centrale
in druga pomožna dela
Poleg splošnih pogojev po čl. 23 Zakona o samoupravljanju de
lovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Ur. list SRS
št. 20/65) mora izpolnjevati še naslednje:
— da je telefonist z znanjem upravljanja avtomatične telefonske cen
trale
— da ima eno leto delovnih izkušenj.
Predvideno je dvomesečno poizkusno delo.
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
pošljite v 15 dneh od dneva objave na Občinsko sodišče v Ra
dovljici, Gorenjska c. št. 15.

Gorenjska oblačila Kranj,

Pogoji: dokončana poklicna šola šiviljske ali krojaške smeri
Za vsa delovna mesta je predviden 3-mesečni poskusni rok.
Prijave pošljite na Odbor za medsebojna razmerja TOZD Kon
fekcija Jesenice v 14 dneh od dneva razpisa.

doba

Kulturna
prireditev
na Visokem

Javna licitacija bo v sredo, 26.1.1977, ob 10. uri v prostorih
skladišča Kemične tovarne Exoterm Kranj, Struževo 66.
°gled sredstev je mogoč na dan licitacije od 6. ure naprej.

Za razpisano delovno mesto so poleg splošnih potrebni še na
slednji pogoji:
— diploma filozofske fakultete oz. konservatorsko odgovarjajoče stro
ke (FAGG, R E S T A V R A T O R S T V O A L U ) ;
— pet let konservatorske prakse;
— da je moralno in politično neoporečen, da ima organizacijske spo
sobnosti ter dela v smeri razvoja samoupravnih odnosov.

10 šivilj, krojače v

Prijave pošljite naslovu v
15 dneh po objavi.

'

ravnatelja

Staneta Žagarja
Kranj

Stanovanja ni!

1. 20 elektromotorjev
od 0,5 kVV do 15kW,
izklicna cena za kos od 15 do 70 din
2. analitsko tehtnico DAT,
izklicna cena 300 din
3. decimalno tehtnico
500 kg,
izklicna cena 150 din
4. decimalno tehtnico
500 kg,
izklicna cena 150 din
5. decimalno tehtnico
200 kg,
izklicna cena 100 din
6. valjčni mešalec za paste,
izklicna cena 20.000 din
7. pisalni stroj Olivetti,
izklicna cena 200 din
8. črpalka za pulpo,
izklicna cena 600 din

v Kranju
razpisuje v smislu 41. člena statuta zavoda
delovno mesto

TOZD Konfekcija Jesenice n. sol. o.
Odbor za medsebojna razmerja
objavlja prosta delovna mesta:

snažilke

razpisuje javno licitacijo za prodajo
rabljenih osnovnih sredstev,
in sicer:

Zavodu za spomeniško varstvo

Odbor za
medsebojna
razmerja
delavcev
v
združenem delu osnovne
šole

razpisuje delovno mesto

Exoterm Kranj

Razpisna komisija pri

Visoko — Kulturno prosvetni
klub športnega društva Grintavec
bo v nedeljo, 23. januarja, ob 16. uri
v dvorani zadružnega doma na Viso
kem v kranjski občini pripravil kulturno-glasbeno prireditev. To bo že
sedma tovrstna prireditev kulturno
prosvetnega kluba in prva letos. Vse
letošnje prireditve so namenjene
praznovanju
100-letnice osnovne
šole v Olševku, 75-letnici kulturno
prosvetne dejavnosti in 40-letnici
športne dejavnosti na tem območju.
Na prireditvi bodo sodelovali
Marjan in Boris Kralj, moški oktet
D P D Svoboda iz Britofa, vokalni
ženski duet sestre Sitar, ansambel
Korali in drugi. Pri organizaciji pri
reditve sodeluje tudi Veletrgovsko in
proizvodno podjetje Kokra Kranj —
T O Z D Detajl. Prireditelji so pripra
vili tudi zanimive dobitke za izžre' bane vstopnice.
A. Z.

Zveza telesnokulturnih organizacij

občine RADOVLJICA
razpisuje prosto delovno mesto

sekretarja
Pogoji:
višja ali srednješolska izobrazba, izkušnje pri delu na področju telesne
kulture, odslužen vojaški rok in moralno politična neoporečnost.
Prijave z dokazili o izobrazbi sprejema Zveza telesnokulturnih
organizacij občine Radovljica, Gorenjska c. 26, do vključno
5. februarja 1977.

CENTER SLEPIH SLOVENIJE,
Skofja Loka
razpisuje vodilno delovno mesto

tehnično-komercialnega vodje
mizarske in klasičnih delavnic
Pogoji:
— lesno industrijski inženir prve stopnje in 5 let delovnih izkušenj
— komercialni tehnik in 9 let delovnih izkušenj
— V K mizar in 10 let delovnih izkušenj.
Rok za sprejem prijav 15 dni od dneva objave.

Obisk v krajevni skupnosti Železniki

Zgledno sodelovanje

Železnikarji o Železnikih

Železniki so med tistimi kraji, bližnjih zborih občanov, ni dvo
ki so v zadnjem desetletju najbolj miti. Temu v prid govore tudi po
napredovali Nekdaj utesnjena govori z Železnikarji.
vas kleklaric in kovačev se je
spremenila v kraj z moderno in
dustrijo. Hiter napredek je prina
šal tudi probleme. Železnikarji se
jih niso ustrašili. Družno so se
lotili njihovega odstranjevanja in
zboljšav. N i jim bilo mar pro
stovoljnega dela niti prostovolj
nih prispevkov. Pred desetimi leti
Niko Sedej iz
so razpisali prvi samoprispevek.
Železnikov,
Ta oblika solidarnostne pomoči
predsednik
je od tedaj dalje njihov stalni
sveta
spremljevalec, saj vedo, da le
krajevne
takšno sodelovanje krajanov pri
skupnosti:
reševanju skupnih problemov pri
»Pri vsem, kar smo zadnja leta
naša napredek. Pokrito kopališče zgradili v Železnikih, je bila razen
je zadnji rezultat takšnega dela. družbenih sredstev
dragocena
Vendar z doseženim še niso zado pomoč krajanov, bodisi v denarju
voljni. Te dni načrtujejo nov ali prostovoljnem delu. Seveda
samoprispevek, s pomočjo kate vsi krajevni problemi zadnja leta
rega bodo skušali rešiti prometno kljub temu niso bili razrešeni.
urejenost sicer utesnjenih Želez Prizadevamo si za zgraditev nove
nikov in še marsikaj popraviti razdelilne trafopostaje,
načrtu
v kraju. O uspehu novega refe jemo pa nov referendum o samo
renduma o samoprispevku, o ka prispevku. Z njegovo pomočjo in
terem se bodo pogovarjali na sofinanciranjem republiške skup
nosti za ceste nameravamo ure
diti cesto skozi Železnike in s tem
dHstraniti ^prometno grlo ter po
skrbeti za varnost prometa in
pešcev. K tej varnosti sodijo tudi
pločniki in avtobusna postaja.
s
sredstvi
interesnih
skupnosti.
Od
Krajevna skupnost Železniki se je že pred dese
Razen tega nameravamo zgraditi
ločilno breme pa nosijo delovne
športni park pri šoli, igrišči v
timi leti odločila, da deloma tudi s samoprispev
organizacije, ki so prispevale precej
spodnjem in zgornjem koncu vasi
denarja za lani odprto kopališče in
kom rešuje probleme, predvsem pereče komunal
itd. Precej problemov nam po
za toplovod, dve večji naložbi v kra
vzroča tudi urbanistično načrto
ne probleme v kraju — Priprave na nov samojevni skupnosti Železniki.
vanje stanovanjske in industrij
ske gradnje.«
prispevek, s katerim naj bi predvsem odpravili
PREDLOG
NOVEGA PROGRAMA
ozko prometno grlo
»Krajani so večinoma z last
V krajevni skupnosti Železniki je vek in plačujejo ga že deset let. Tako
nimi sredstvi in s sredstvi delov
več organizacij združenega dela, ki krajevna skupnost lahko uresničuje
nih organizacij nenehno skrbeli
so se v zadnjih letih z vedno bolj programe, za katere se odločajo kra
za urejanje komunalnih proble
razvito dejavnostjo uveljavile na jani na referendumih, organizacije
mov,« pravijo predstavniki krajev
domačem in na tujem tržišču. Večja združenega dela pa tudi ne odrekajo
ne skupnosti: Marjan Šmid, Alojz
proizvodnja, nove proizvodne zmog svoje finančne pomoči. Čeprav širi
Cufar in Tone Tavčar. »Zavedali
svoje
obrate
Alples,
izboljšuje
svoje
ljivosti, več na novo zaposlenih de
lavcev, nova tehnologija so terjali proizvodne zmogljivosti Ratitovec,
Marjan
izdatna sredstva delovnih kolekti Niko gradi halo, Iskra načrtuje nove
Kavčič iz
vov, ki pa so ob številnih odrekanjih zmogljivosti, brez proizvodnih novo
Železnikov,
sti
pa
nista
ostali
v
minulem
letu
znali prisluhniti tudi problemom
zaposlen
krajev, v katerih delavci žive, zave tudi Tehtnica in Domoprema, so ti
v Iskri:
dajoč se pomena, ki ga ima primerno delovni kolektivi prispevali 0,35 od
»Izreden je bil napredek Želez
urejeno okolje, zadovoljivo rešena stotka od bruto osebnih dohodkov
nikov v zadnjih letih, pri čemer
komunalna vprašanja, zadostna pre ria zaposlenega v sklad za delovanje
ima velike zasluge industrija, ki
skrba. Številnih problemov ni moglo krajevne skupnosti. Krajevna skup
je prišla v naš kraj. Imamo bazen,
rešiti le občasno udarniško delo in nost pa razpolaga tudi s sredstvi, ki
šolo in druge pomembne objekte.
izdatna materialna podpora delov jih namenja za vzdrževanja skupšči
Tudi vrtec smo zgradili, vendar je
nih organizacij, krajani so se samo na občine iz svojega proračuna, s
že premajhen. Pri načrtovanju bi
upravno odločili tudi za samoprispe prispevkom za mestno zemljišče ter
morali upoštevati, da bo priha
jalo v Železnike vedno več ljudi,
Obisk v krajevni skupnosti Železniki ni bil naključen, kajti prav
v teh dneh so občani in delovni ljudje Železnikov praznovali svoj
krajevni praznik in se ponovno poklonili spominu na vse žrtve narod
noosvobodilne vojne v tem kraju, na vse nekdanje borce in aktiviste, ki
so s svojim naprednim delovanjem v najhujših dneh budili vest in
zavest in pomagali pri osvoboditvi Selške doline. In vendarle ne le
zaradi krajevnega praznika, tudi drugi vzroki so odločali o obisku:
krajevna skupnost v zadnjih letih beleži izdaten napredek na vseh
področjih predvsem zaradi aktivnega vključevanja krajanov, zaradi
zglednega sodelovanja organizacij združenega dela, zaradi aktivnosti
in pripravljenosti vseh, ki so že pred leti spoznali, da le skupna priza
devanja rode uspehe. Organizacije združenega dela, ki zaposlujejo
večino delavcev prav iz krajevne skupnosti Železniki, niso in ne stoje
ob strani, temveč so celo pobudniki za več akcij. Njihova pobuda pa ni
le moralna, temveč tudi materialna s tem, da ob samoprispevku ob
čanov namenjajo sredstva za ureditev večine komunalnih in drugih
problemov krajevne skupnosti.
Čeprav ob tako zglednem sodelovanju in vključevanju
organizacij
združenega dela v krajevno skupnost menda ne bi smeli biti več
presenečeni, je v marsikateri gorenjski krajevni skupnosti žal še vedno
tako, da krajevne skupnosti ne morejo postati skupnosti, v katerih kra
jani uresničujejo svoje, interese in v katerih se delegatsko dogovarja in
odloča, kajti ustavne Uloge in družbenega položaja krajevnih skupnosti
ponekod še niso doumeli ali nočejo doumeti. Prav zato se po aktivno
sti in po prizadevnosti lahko predstavi krajevna skupnost Železniki za
zgled, kajti rezultati so očitni in odlična osnova za nadaljnjo uspešno
pot.
?dej
D

s

Pred novim samoprispevkom

vedno več mladih družin in da
bodo potrebe po varstvu vedno
večje. Tudi šport se ugodno raz
vija. Tega pa ne morem trditi za
našo skrb za varstvo okolja in za
kulturno ter družabno življenje.«

J o ž e Tolar
iz Martinj
vrha,vratar
v Alplesu:
»Veliko so pridobili Železniki
zadnja leta. To so nove tovarne,
šola, pokrito kopališče, zdravstve
ni dom itd. Gospodarstvo se
ugodno razvija in to ni velikega
pomena le za Železnike, temveč
za vso Selško dolino. Bolj bi mo
rali upoštevati želje po zidanju
novih stanovanjskih hiš. Premalo
je zazidalnih parcel. Marsikdo bi
rad gradil, a mora za parcelo dru
gam. Zaradi tega ljudje odhajajo
in to je za Železnike škoda. Me
nim, da bi morali še bolj skrbeti
za ceste, bodisi v Železnikih, še
predvsem pa za ceste do odročnejših vasi, ki jih v Selški dolini
ni malo.«

Marija
Bertoncelj iz
Železnikov,
zaposlena
na pošti
Železniki:
joglasam s predlogom za raz
pis referenduma o novem samo
prispevku, ki bo pomagal pri ureje
vanju prometa skozi vas in pri re
ševanju drugih problemov v kra
ju. Železniki se razvijajo v zado
voljstvo krajanov. Želim pa, da bi
čim prej našli primernejše pro
store za pošto, ki se sedaj stiska
v stavbi, kjer sta krajevni urad in
krajevna skupnost. V takšnih po
gojih je težko delati.«
J . Košnjek

Toplovod
Pred dobrim letom dni so se pred
stavniki vseh delovnih organizacij
krajevne skupnosti, osnovne šole in
drugi dogovorili, da bi lahko postala
kotlarna Alplesa toplarna za Želez
nike. V toplarni Alples je letno 5100
ton lesnih odpadkov, potrebe za or
ganizacijo pa so manjše, kot je kalo
rična vrednost odpadkov. Organiza
cija je prodajala kvalitetne odpadke
po nizkih cenah.
Zmogljivost toplarne je zadostna
tudi za ostalo preskrbo. Trasa toplo
voda v dolžini 1200 metrov poteka
nad zemljo in pod njo, odvisno od
zahtevnosti terena in območja. Z
gradbenimi in instalacijskimi deli
bodo kmalu zaključili in začeli s po
skusnim obratovanjem. Vrednost
investicije: 5 milijonov dinarjev, de
nar pa so prispevali vsi ustanovitelji
po posebnem ključu glede na višino
kalorične vrednosti priključka. Iz
gradnja toplovoda je za Železnike

izredna pridobitev, za takšno gretje
80 se odločili tudi individualni po
rabniki in zato so za vse razpolož
ljive zmogljivosti pripravili odcepe.
Od teh odcepov so speljali cevi do
toplotnih podpostaj, od tu dalje pa
do vsakega uporabnika posebej.
Toplovod obratuje s temperaturo
160 stopinj Celzija in s tlakom 13
atmosfer. Toplotne podpostaje bodo
tudi spreminjale visokotlačni sistem
v nizkotlačnega in šele nato ga bodo
lahko individualni porabniki priklju
čevali na svoje objekte.
Za dokončno ureditev toplotnega
ogrevanja v Železnikih bodo morali
v prihodnje v toplarno vgraditi še en
kotel s kombiniranim kurjenjem.
Toplovod v Železnikih nima le eko
nomskih prednosti, temveč je izred
nega pomena predvsem zato, ker se
z njim ohranja čistejše okolje, pred
vsem zrak.

Krajani Železnikov so s samoprispevkom in s prispevkom delovnih organi
zacij in drugih zgradili toplovod, ki poteka od Alplesa do Iskre. - Foto: F
Perdan

Marjan

Šmid

so se teiav in z veliko voljo in
pripravljenostjo obnavljali in
gradili. Prav v začetku letošnje
ga leta smo pripravili predlog
programa za nov referendum o
samoprispevku. V skladu s po
trebami in željami krajanov, ki
jih opredeljuje že srednjeročni
razvojni program krajevne skup
nosti, nameravamo rekonstrui
rati cesto skozi Železnike in s
tem zagotoviti večjo varnost
v prometu. Cesta skozi Železnike
je resnično izredno ozko grlo,
vedno večji promet ogroža pešce
in učence, ki obiskujejo osnovno
šolo. Rekonstrukcija ceste pa je
predvidena tudi v programu del
republiške skupnosti za ceste in
le-ta bo obnovo delno financi
rala.
Krajani Železnikov načrtujejo
še izgradnjo športno-rekreacijskega središča, ureditev otro
ških igrišč, asfaltiranje cest s
soudeležbo o b č a n o v ter dogradi
tev kulturnega doma.«
Javna razprava o predlogu pro
grama del za referendum za samo
prispevek se začenja v vseh vaških
odborih krajevne skupnosti, le-1 i pa
se odločajo za ureditev cest, razen
Zalega loga, ki vključuje še ureditev
pokopališča. Družbenopolitične or
ganizacije krajevne skupnosti pa so
v teh dneh razpravljale o predlogu
programa del in po uvodni razpravi
se v Železnikih začenja široka javna
razprava.
Deset let so krajani plačevali sa
moprispevek in danes se lahko upra
vičeno pohvalijo z rezultati svoje
solidarnosti in vzajemnosti. Trdno
pa so odločeni, da rešujejo tudi dru
ge probleme, skupaj in zase, čeprav
bi lahko pohvalno spregovorili tudi
o njihovem razumevanju
tedaj,
kadar gre za vzajemno pomoč in so
lidarnost zunaj krajevne skupnosti,
v okviru občine in v okviru širše
družbene skupnosti.
D . S.

V Železnikih gradi Veletrgovina Loka novo samopostrežno trgovino. Grade
jo delavci SGP Tehnik, računajo pa, da bo odprta maja letos. — Foto: F.
Perdan

Huda kri zaradi . , •
...urbanizma. Krajani Železni
kov so prek svojih delegatov na eni
zadnjih sej vseh treh zborov skup
ščine občine z delegatskim vpraša
njem želeli izvedeti, kdaj vendarle
bodo lahko dobili dovoljenja za za
sebno gradnjo, kdaj vendarle bodo
izdelani urbanistični načrti in zazi
dalni načrti. Ob pojasnilu so ostali
nezadovoljni, kajti kot pravijo, so za
zdaj dosegli edinole to, da so zapo
slili urbanista, ki bo skrbel za na
črtovano gradnjo v Selški dolini.
Urbanista so sami zahtevali, kajti
dolina je »zapečatena« za vsakršno
gradnjo, posledice pa so že očitne:
ljudje se odseljujejo, odhajajo v
Skofjo Loko, odhaja zelo potrebna
in zaželena delovna sila, ki je še
kako potrebna razvijajoči se indu
striji Železnikov. Pravijo, da v zad
njih petih letih ni bilo niti enega
samega konkretnega premika, za
deva pa se je zaostrila predvsem za
radi ozkosti nekaterih strokovnih
služb, ki so dolžne načrtovati smo
trno in celovito. Nikakor niso za to,
da bi se rodovitna zemlja odvzemala
in da bi jo pozidali z novogradnjami,
treba pa je vendarle pošteno preso

diti, koliko in kje je pravzaprav tista
rodovitna zemlja, treba je trezne
presoje, treba je preslišati vse ozke
individualne interese in se zavze
mati za politiko in za programe, ki
so bili sprejeti. Občani zato ponovno
zahtevajo, da se čimprej reši vpra
šanje urbanizma, kajti stanje in raz
mere z vsemi posledicami so že
občutno preveč hudo boleče, da bi
lahko še nadalje neodgovorno odla
šali . . .

. . . kulturnega mrtvila. Krajani
menijo, da bi vsa Selška dolina mo- ,
rala bolj skrbeti za kulturno življe
nje, kajti le nekaj kulturnih društev,
pevski zbor in šolska kulturna de
javnost so vse premalo. Kultura
mora postati sestavni del človeko
vega življenja in dela, zapostavlja
nje ali celo omalovaževanje pomena
kulture vodi v nujne negativne po
sledice, tudi v nizko produktivnost.
Vprašanje zahteva celovito obrav
navo, temeljito presojo, več mentor
jev, več kulturnih prostorov in pri
reditev. Družbenopolitične organi
zacije krajevne skupnosti so dolžne,
da pripravijo resno razpravo . . . D . S.

Zimske počit
nice — obnova
šolske
kondicije

S°teke torbe so danes veselo zletele v kot za celih štirinajst dni; zdaj bodo
,? 8 iči pokriti s snegom zamrgoleli od živžava počitnic in zimskega
veselja željnih otrok. - L. M. - Foto: F. Perdan
l n
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Vrtec na domu

Zamisel o organiziranem varstvu
v družinah, o kateri so v Kranju raz
pravljali kar dolgo časa, je v lan
skem decembru končno zaživela,
spodbudilo jo je predvsem izredno
P ?anjkanje prostora v vrtcih in
jaslih predvsem v mestu, saj se sedaj
" k a j let dogaja, da morajo vrtci
odkloniti nekaj sto otrok vsako leto.
Starši se seveda s problemom, kam
z otrokom, znajdejo po svoje: zdaj ni
niti več tako malo upokojenk ali
gospodinj, ki so pripravljene varo
vati otroke. Varuhinja otrok na
domu, kar naj bi pomenilo pravo
zaposlitev, pa je bistveno nekaj
novega.
»Družbeno varstvo na domu
8mo si najprej ogledali v Velenju,
kjer ga imajo že nekaj časa,«
nam je o tem povedala Vera Štru
kelj, mentorica za varuhinje na
domu pri VVZ Kranj. »Odločili
smo se, da bi naše varuhinje na
domu varovale predvsem dojen
čke, saj mest v jaslih zanje naj
bolj primanjkuje. V decembru je
* za nas nova oblika varstva
stekla: trenutno sta tako zapo
sleni dve varuhinji, v načrtu pa
imamo do leta 1980 zaposliti
vsega skupaj še deset varuhinj.
Zanimanja za to delo je kar pre
cej, vendar pa smo pri izbiri
varuhinj morali upoštevati pro
store, ki jih imajo, njihovo
zdravje, družinske razmere in pa
seveda sposobnost in nagnenje
do otrok. Vsaka varuhinja varu
je na svojem domu pet otrok
8tarih do dveh let, starši pa
varstvo prispevajo prav toliko
kot č e bi bil otrok v varstvu
v vrtcu. Varuhinja, ki je v delov
nem razmerju pri V V Z Kranj, je
morda v izjemnem položaju le
v tem, da si mora zamenjavo za
krajšo bolezen recimo dan ali
dva najti sama oziroma jo mora
imeti ž e zagotovljeno, daljšo ne
zmožnost za delo pa seveda ureja
naš zavod.«
Ni treba posebej poudarjati, kako
dobrodošla je bila takšna oblika var
stva otrok za krajevno skupnost
slanina, kjer je potrebnih varstva
največ otrok, predvsem dojenčkov,
tanja Kožuhov* varuje sicer le pet
on

ž e

e
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dojenčkov v svojem stanovanju na
Planini, toda tudi to je nekaj. »Prej
sem delala v Iskri,« je povedala
Kožuhova, ki ima v svoji skupinici
tudi dveletnega sina Andreja. »Že
od nekdaj sem si želela delati v
vrtcu, razpis za varuhinje mi je
zato prišel kar prav. Rada bi ka
sneje naredila tudi šolo za varu
hinje in se zaposlila prav v vrtcu.
Z otroci, ki jih zdaj varujem, smo
se kar lepo ujeli. N a š delovnik se
začne okoli pol šeste ure zjutraj
in traja č e z 14. uro, ko pridejo
ponje starši. Vmes pa imajo zaj
trk, pa kosilo, ki ga dobivam iz
centralne kuhinje vrtca, pa ma
lico, ki jo sama pripravljam tako
kot zajtrk, vmes pa je seveda
spanje, pa igra. Igrače so prine
sli iz vrtca, prav tako kot poste
ljice in perilo. Ko bo topleje,
bodo otroci lahko na velikem
balkonu, saj na sprehod ne mo
remo: trije š e ne hodijo. Preden
sem prevzela otroke, sem se s ce
lotnim programom nege in var
stva d o j e n č k o v spoznala v nekaj
dneh v jaslih na n e k a k š n e m
kratkem seminarju; prakso pa
tako že imam z Andrejčkom.«
Seveda pa je najvažnejše, da ima
varuhinja veselje do varstva tako
majhnih otrok. Prav zaradi tega je
pustila službo v tovarni Milena Bogatajeva z Jezerske ceste v Kranju,
ki prav tako varuje pet majhnih
otrok in je v službi pri VVZ Kranj.
Medtem ko so varovanci Tanje
Kožuhove ob našem obisku ravno
kosili in bili pri tem tako pridni, da
bi skoraj verjeli, da je nahraniti pet
lačnih otrok naenkrat »mačji ka
šelj«, pa so pri Bogatajevi že spali po
kosilu, zato smo njihovi varuhinji
kar verjeli, da so prav vsi pridni.
»Videla sem razpis za varuhi
nje, se prijavila, bila sprejeta in
to je zdaj moja služba. Sprva so
doma malo čudno gledali, zdaj
pa mi mož zjutraj pomaga, pre
den gre v službo, tudi hčerka po
maga, hodi po kosila, v č a s i h pa
prijazna soseda. Ko pride mož iz
službe, je mojega vrtca že konec,
začne pa se gospodinjsko delo
kot sicer po vsaki službi.«
L. M .

Prva polovica šolskega
leta je pri kraju. Po bolj ali
manj uspešnem delu učen
cev, se že kažejo obrisi bo
dočega uspeha in trajno po
navljajočega prizadevanja,
harmonije in spopadanja v
znanem pedagoškem trikot
niku, ki ga tvorijo učenci,
učitelji in starši.
Š o l s k e skrbi bodo spet
nekaj dni v ozadju, odpadlo
je neprijetno preverjanje
znanja, šolski pritiski so
oslabljeni, budilka je one
mela — vendar je Vse to le
kratkotrajno,
navidezno
zatišje pred končnim spo
padom za letni uspeh, za
korak naprej na poti do po
klica. Z vsako stopnjo šola
nja se večajo zahteve, izbor
je vse bolj izrazit, manj je
očiten v osnovnih šolah,
bolj na srednjih in najbolj
na višjih in visokih š o l a h .
Podobno je v športu, ko se
prav tako kaže osip na poti
do vrhunskih storitev.
Vsem je znano, da se mla
dina danes v š o l a h uči več
kot nekoč, kajti to terja
razvoj tehnike in znanosti.
Izvedenci ugotavljajo, da so
posebno učenci v srednjih
šolah in študentje med naj
bolj zaposlenimi ljudmi, saj
je vsakodnevno učenje in
izpopolnjevanje
mnogote
rih šolskih obveznosti kar
dovolj naporno delo.
Polletni premor ali zim
ske počitnice so kakor pre
dah v etapnem športnem
tekmovanju. U č e n c i raz
mišljajo o uspehu, učnih
navadah, o šolski taktiki in
o tem, kako bi se poboljšali.
Marsikdo bo razočaral star
še, doma bo hudo, če
spričevalo ne bo tako, kot
so ga pričakovali. Iz obje
ma neprestane šolske nape
tosti, spraševalne mrzlice
in boja za ocene bo prene
kateri učenec pahnjen v
okolje d o m a č e g a razočara
nja, jeze in neprijetnega
večkrat pretiranega raz
burjanja.
Kaj bo vrnilo učencem
več vneme in moči za bolj
uspešno delo v drugem
sklepnem polletju? Isto kot
športnikom med odmori na
petega tekmovanja. To je
pomiritev, to je primerna
spodbuda, to je razvedrilo
in vse ostalo, kar oživlja in
ohranja š o l s k o učno kondi
cijo. Pjogoj za izboljšanje
učne* sposobnosti je izbolj
šanje počutja, to pa je v
spremembi aktivnosti, saj
ne gre za pasivne počitnice,
temveč za številne aktivno
sti, v katerih bi mladi pote
šili potrebe po gibanju in
popestrili
čas
zimskega
aktivnega oddiha.
Sodobna turistična smu
carska industrija bo sku
šala dodobra organizirati
oddih in razvedrilo šolo
obvezne mladine. Vendar
so številni »paketi« name
njeni učencem
vrhnjega
gmotno boljše
stoječega
sloja. Kaj pa ostali? Tudi
oni bodo v bolj skromnih
razmerah uživali počitni
ško svobodo ob delu, zave
dajoč se njegovega pome
na. Morda jih bo ta misel
bolj spodbujala k nadalj
njemu učenju kot one, ki se
bodo bolj udajali sončenju,
turističnim uslugam in se
bolj izkazovali v porabni
ških, kakor v delovnih na
vadah.
Prav bi bilo, da bi vsem
mladim v okviru možnosti
zagotovili zdrave, pedago
š k o usmerjene zimske po
čitnice in jim olajšali pot
do poklica in delovne
ustvarjalnosti.
Jože Ažman

VSAK
PETEK
NA 4 STRANEH

kino
Kranj CENTER
22. januarja amer. barv. akcij. J E K L E N A
PEST ob 16., 18. in 20. uri, premiera amer. barv.
filma NASLEDNJA POSTAJA: GREENWICH VILLAGE ob 20. uri
23. januarja premiera amer. barv. risanke
POPAJEVE NORČIJE ob 10. uri, amer. barv.
akcij. J E K L E N A PEST ob 15., 17. in 19. uri,
premiera amer. barv. vohun. TRIJE KON
DORJEVI DNEVI ob 21. uri
24. januarja amer. barv. NASLEDNJA PO
STAJA: GREENVVICH VILLAGE ob 16., 18.
in 20. uri
25. januarja amer. barv. NASLEDNJA PO
STAJA: GREENVVICH VILLAGE ob 16., 18.
in 20. uri«'
26. januarja amer. barv. akcij. SPOPAD V
JETNIŠNICI ob 16., 18. in 20. uri
27. januarja amer. barv. vohun. TRIJE
KONDORJEVI DNEVI ob 16., 18. in 20. uri
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J Kožuhove zmotili pri kosilu, jih ni bilo težko
poziranja, saj so čakali na »glej, tička«. - Foto:

Jesenice PLAVŽ
21. januarja amer. barv. krim. VRELI DIA
MANTI ob 18. in 20. uri
22. januarja amer. barv. komed. UŽIVAJ
ŽIVLJENJE, JERRY ob 18. in 20. uri
23. januarja ju& barv. voj. PREZIMOVANJE V JAKOBSFELDU ob 10. uri, amer. barv
komed. UŽIVAJ ŽIVLJENJE, JERRY ob 18
in 20. uri
24. januarja amer. barv. pust. PROTI VSEM
ZASTAVAM ob 18. in 20. URI
25. januarja amer. barv. pust. PROTI VSEM
ZASTAVAM ob 18. in 20. uri
27. januarja ital. barv. CS pust. JOE IN
MARGARITA ob 18. in 20. uri

Kranj STOR2IC
22. januarja amer. barv. risanke VESELI
SPOPAD NAGAJIVEGA DETLA ob 10. uri,
angl. barv. grozlj. HREPENENJE PO VAM
PIRJU (ni primeren za otroke) ob 16., 18. in
20. uri
23. januarja amer. barv. vestem BlC ob 14.
uri, angl. barv. grozlj. VAMPIRJEVE LJU
BIMKE (ni primeren za otroke) ob 16. in 18.
uri, premiera franc.-izrael. brav. komed. SRE
ČEN OCE 8 HČERK ob 20. uri
_ 24. januarja franc.-izrael. barv. komed. SRE
ČEN OCE 8 HČERK ob 16.> 18. in 20. uri
25. januarja franc.-izrael. barv. komed. SRE
ČEN OCE 8 HČERK ob 16., 18. in 20. uri
27. januarja ital. barv. krim. V MILANU
UBIJAJO OB SOBOTAH ob 16., 18. in 20. uri

Zahvala upokojencev

pr^raviul^l^^
F. Perdan

24. januarja amer. barv. komed. UŽIVAJ
ŽIVLJENJE, JERRY ob 17. in 19. uri
25 januarja amer. barv. komed. UŽIVAJ
ŽIVLJENJE, JERRY ob 17. in 19. uri
26. januarja hongkongški barv. CS pust
K A R A T E - JEKLENI MLADENIČ ob 17. in
19. uri

KRANJ
— Pred novoletnimi
prazniki so se upokojenci IBI Kranj
zbrali v tovarniških prostorih, kjer
so bili pogoščeni, vsak pa je dobil
tudi lepo praktično darilo in novo
letno nagrado. Ogledali so si tudi
tovarniške obrate in se seznanili z
novostmi v • tekstilni stroki. Upoko
jenci, ki hodijo na takšna
srečanja
že vrsto let in so vsakokrat prijetno
presenečeni, se zahvaljujejo vodstvu,
družbenopolitičnim
organizacijam
in delavcem IBI za vse, predvsem pa
za prijetno zavest, da še niso po
zabljeni.

Dovje-MoJ8trana
22. januarja amer.-hong. barv. pust. V ZMA
J E V E M GNEZDU ob 19.30
23. januarja amer. barv. tragikomed. L E T
NAD KUKAVIČJIM GNEZDOM ob 20. uri
Kranjska gora
22. januarja amer. barv. tragikomed. L E T
NAD KUKAVIČJIM GNEZDOM ob 20. uri
23. januarja amer.-hong. barv. pust V
ZMAJEVEM GNEZDU ob 20. uri
26. januarja amer. barv. komed. UŽIVAJ
ŽIVLJENJE, JERRY ob 20. uri

Tržič
22. januarja amer. barv. film KAMPER
JOHN ob 16. uri, angl. barv. grozlj. ZADNJI
DRAKULA (ni primeren za otroke) ob 18. in
20. uri
23. januarja angl. barv. pust. JAMES BOND
- ŽIVI IN PUSTI UMRETI ob 15. uri, angl
barv. grozlj. HREPENENJE PO VAMPIRJU
(ni primeren za otroke) ob 17. in 19. uri
24. januarja angl. barv. pust. JAMES BOND
ŽIVI IN PUSTI UMRETI ob 17. in 19. uri
25. januarja ital. barv. pust. vestem
T E D E U M ob 17. in 19. uri
26. januarja ital. barv. pust. vestem T E 
DEUM ob 17. in 19. uri
27. januarja angl. barv. ljub. ROMANTIČ
NA ANGLEŽINJA ob 17. in 19. uri

gledališče
Prešernovo gledališče Kranj
SOBOTA, 22 januarja, ob 19.30 za red
SOBOTA - F. X. Kroetz: MOŠKA ZADEVA;
TOREK, 25. januarja, ob 19.30 za red
TOREK: MOŠKA ZADEVA;
SREDA, 26. januarja, ob 19.30 za red
SREDA: MOŠKA ZADEVA;
ČETRTEK, 27. januarja, ob 19.30 za red
ČETRTEK: MOŠKA ZADEVA;
gostuje Slovensko ljudsko gledališče iz Celja.

Kamnik DOM
22. januarja amer. barv. risnake POPAJEVE
NORČIJE ob 16. uri, angl. barv. erozij
VAMPIRJEVE LJUBIMKE (ni primeren za
otroke) ob 18. in 20. uri
23. januarja ital. barv. pust. SIN POGLA
VARJA POPPAJEV ob 15. uri, angl. barv.
grozlj. ZADNJI DRAKULA (ni primeren za
otroke) ob 17. in 19. uri
24. januarja ital. barv. krim. V MILANU
UBIJAJO OB SOBOTAH ob 18. uri, premiera
amer. barv. vohun. TRIJE KONDORJEVI
DNEVI ob 20. uri
25. januarja angl. barv. pust. JAMES BOND
- ŽIVI IN PUSTI UMRETI ob 18. in 20. uri
26. januarja angl. barv. ljub. ROMANTIC
NA ANGLEŽINJA ob 18. in 20. uri
27. januarja amer. barv. akcij. SPOPAD V
JETNIŠNICI ob 18. in 20. uri
Skorja Loka SOKA
21. januarja amer. barv. krim. NOČNI PRE
MIKI ob 18. in 20. uri
22. januarja amer. barv. vestem ODDALJE
NA TROBENTA ob 18. in 20. uri
23. januarja amer. barv. vestern ODDALJE
NA TROBENTA ob 18. in 20. uri
Železniki OBZORJE
21. januarja amer. barv. vestem ODDALJE
NA TROBENTA ob 20. uri
22. januarja amer. barv. krim. NOČNI PRE
MIKI ob 20. uri
23. januarja amer. komed. GASILEC CHARLEY ob 17. in 20. uri
Radovljica
21. januarja franc. barv. krim. STRAH NAD
MESTOM ob 20. uri
22. januarja franc. barv. krim. STRAH NAD
MESTOM ob 18. uri, amer. barv. krim 99 44
ODSTOTKA MRTEV ob 20. uri
23. januarja amer. barv. zgod. CRNI SClT
VOLVORTA ob 10. uri, amer. barv. komed.
UJETNIK DRUGE AVENIJE ob 16. in
20. uri, amer. barv. krim. 99,44 ODSTOTKA
MRTEV ob 18. uri
24. januarja amer. barv. krim. 99,44 OD
STOTKA MRTEV ob 20. uri
25. januarja franc. barv. krim. STRAH NAD
MESTOM ob 20. uri
27. januarja amer. barv. krim. DETEKTIV
SHAFT ob 20. uri
Bled
21. januarja amer. barv. krim. ŠKORPIJON
ob 20. uri
22. januarja ital. barv. GREŠNICA ob 18. uri
amer. barv. zgod. CRNI SClT VOLVORTA ob
20. uri
23. januarja amer. barv. zgod. CRNI SClT
VOLVORTA ob 16. uri, amer. barv. krim.
FRANCOSKA ZVEZA ST. 2 ob 18. uri, ital
barv. GREŠNICA ob 20. uri
24. januarja amer. barv. komed. UJETNIK
DRUGE AVENIJE ob 20. uri
25. januarja amer. barv. krim. 99,44 OD
STOTKA MRTEV ob 20. uri
26. januarja franc. barv. krim. STRAH NAD
MESTOM ob 20. uri
27. januarja amer. barv komed. UJETNIK
DRUGE AVENIJE ob 20. uri
Jesenice RADIO
21. januarja ital. barv CS pust. JOE IN
MARGARITA ob 17. in 19. uri
22. januarja jug. barv. voj. PREZIMOVANJE V JAKOBSFELDU ob 15. uri. amer barv
pust PROTI VSEM ZASTAVAM ob 17. in 19.
uri
23. januarja amer barv. pust. PROTI VSEM
ZASTAVAM ob 17. in 19. uri

TRZNI PREGLED
JESENICE
Solata 18,10 do 20. din, cvetača 22,10 din,
korenček, 9 din, česen 36,90 din, čebula 14,40
din, fižol 26,45 din, pesa 5,25 din, paprika 41,30
din, jabolka 9,70 din, hruške 18,60 din, grozdje
15,50 din, pomaranče 10,50 din, limone 13,50
din, ajdova moka 18,86 din, koruzna moka 5,77
din, kaša 12,47 din, surovo maslo 65,30 din,
smetana 27,85 din, skuta 17,25 din, sladko zelje
5,30 din, kislo zelje 5,75 din, kisla repa 5,75 din,
orehi 143,70 din, jajčka 2,34 do 2,57 din,
krompir 5 din
KRANJ
Solata 20 din, špinača
28 din, cvetača 22
din, korenček 10 do 12 din, česen 30 do 35 din,
čebula 12 do 14 din, fižol 28 do 30 din, pesa 10
din, slive 26 do 30 din, jabolka 5 do 6 din, hruške
20 din, grozdje 15,50 din, radič 45 din, med 45 do
50 din, žganje 50 do 60 din, pomaranče 15,60
din, limone 17,10 din, ajdova moka 18 din,
koruzna moka 7 din, kaša 16 din, surovo maslo
60 din, smetana 28,30 din, skuta 16 din, sladko
zelje 8 din, kislo zelje 12 din, kisla repa 10 din,
klobase 30 din, orehi 140 din, jajčka 2,50 din,
krompir 5 din
TRŽIČ
Solata 25 do 50 din, cvetača 30 din, korenček
12 din, česen 40 din, čebula 15 din, fižol 20 do 32
din, pesa 10 din, paradižnik 35 din, paprika 35
din, jabolka 8 do 9 din, hruške 20 din, grozdje 18
din, banane 12 din, pomaranče 14 din, limone
20 din, ajdova moka 17 din 1, koruzna moka
7,50 din 1, kaša 17,50 din 1, smetana 6 din mer.,
skuta 5 din, sladko zelje 6 din, kislo zelje 12 din,
kisla repa 8 do 12 din, krvavice 25 din, jajčka
2,70 in 2,50 din, krompir 6 din

loterija
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50
80
370
360
6040
4730
96800
58880
84150

40
50
60
100
300
500
600
1000
1000

1
23961
80271
38711
201301

10
600
8(X)
800
10000

8982
04442
70262
784082

300
000
BOO
300000

87213
93533
93643
23143
98153
559433

800
8(K)
1000
1000
5000
10000

14
04084
83734
53284
92544
07254
655794

20
600
600
600
800
1000
10000
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vZ
"v J*
TJ *
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N.C

94455
06405
10035
54615
692545

te "O

800
1000
1000
5000
10000

6
14946
57126
29806
244366

10
600
8(X)
800
10000

17
327
30347
157857
529637

30
60
800
10000
10000

48
98
458
61098
432678
149528
563428
770138

20
30
60
600
10000
10000
10000
10000

39
19
3149
47159
50839
605949
216389
. 640050
7H93f.it
528199

20
20
500
600
800
10000
10(MM)
10000
10000
150000
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Potrebujemo: pol litra mleka, 4 dkg surovega masla ali margarine, četrt kg
pšeničnega zdroba, 3 jajca, 6 dkg šunke ali prekajene slanine, drobtine,
maščoba za pečenje.

Zdrobove rezine s šunko
Mleko zavremo, solimo, dodamo maslo ali margarino in zakuhamo zdrob.
Ko se zgosti, ga odstavimo, dodamo cela jajca, sesekljano šunko ali slanino
in premešamo. Na deski potreseni z drobtinami oblikujemo centimeter visoke
zrezke in jih na maščobi rumeno zapečemo. Ponudimo s solato.

Umivanje vodotopnih pleskov
N a srečo imamo že vrsto let zidne
barve in obloge, ki jih4ahko menja
mo ali večkrat pleskamo. Če pa je še
kje v hiši zid s idejno barvo in ste se
odločili za prenovitev, se je najbolje
odreči klejnim barvam. Za odstrani
tev stare klejne barve potrebujemo

NASVETI
— K o ste pri pospravljanju omar
naleteli na stare usnjene torbice, jih
nikar ne zavrzite. Morda se bodo
dale zrezati v primerne okrogle obli
ke, ki jih nato prišijete na otroške ali
tudi na odrasle puloverje za zaščito
komolcev. Za najmlajše pa so take
zaplate posebno dobrodošle na kole
nih. Zaplate so lahko tudi iz umet
nega usnja, a so manj trajne. Takš
no zaplato najlažje prišijemo, če
rokav ali hlačnico na eni strani po
šivu razparamo.

staro pleskarsko krtačo s kratkimi
ščetinami, široko lopatico in mnogo
vode, saj jo bomo morali pogosto
menjavati. T l a pri tem delu seveda
zavarujemo najbolje z valovito le
penko.
S krtačo ali čopičem temeljito na
močimo strop in stene, da se klejna
barva zmehča. Krtačo kar največ
krat dobro splaknemo v vodi, da bo
lažje pobirala barvo s stene. Posto
pek ponavljamo toliko časa, da se
pokaže mavčni omet. N a mestih,
kjer je bila klejna barva nanesena
na debelo, si pomagamo z lopatico,
še prej pa mesto dobro namočimo
z vodo. P r i odstranjevanju z lopa-

tico pazimo, da ne poškodujemo tudi
spodnjega mavčnega ometa, ki se je
zaradi vode zmehčal. Će se kljub
pazljivosti odstranjevanje z lopatico
ponesreči, kasneje to lepotno na
pako popravimo s kitom. Delo pri
odstranjevanju klejne barve ni lah
ko in roke pošteno bolijo, preden so
stene in navadno tudi strop očiščeni.
Nato zberemo še preostale moči ter
vse skupaj še enkrat umijemo s čisto
vodo, pri tem pa vodo v vedru več
krat zamenjamo. Zdaj lahko stene
premažemo z drugačnim opleskom,
lahko lepimo tapete: temu zamud
nemu delu, namreč snemanju klejne
barve, pa se izognemo le, če steno
obložimo z lesom, drvonitko, bla
gom, ali s čim drugim.

— N a daljši vožnji se voznika lote
va utrujenost, ki jo preganja s pravo
kavo, cigaretami in podobnim poži
vilom. Pozabljamo pa, da je odlično
>oživilo proti utrujenosti tudi čokoada. Ta kakavni izdelek namreč
vsebuje theobromin — podobno kot
kava kofein, ki deluje poživljajoče
na možgane, srce, krvni obtok in
dihanje.

Hren

marta odgovarja

Pozimi imamo hren večkrat na
mizi, saj je pikantno dišeče dopol
nilo predvsem mesnim jedem, doda
jamo pa ga tudi zelenjavnim jedem.
Največkrat se na hren jezimo, ker ga
ne moremo ohraniti svežega, ko ga
enkrat kupimo na trgu ali ga sami
izbrskamo iz svoje zasipnice ali zabojčka s peskom. Vendar pa se hren
nekaj dni ohrani, če ga denemo v ko
zarec vode, toda vodo moramo vsak
dan menjati, dodamo pa ji tudi ne
koliko soli.
Hren ponudimo lahko k domači
klobasi, šunki, polnjenemu želodcu,
k narezku in sploh k svinjskemu
mesu: hren ima namreč to lastnost,
da snovi, ki so v njem, ugodno
delujejo na prebavljanje mesa. Naj
lepši je, če ga nastrgamo z nožem,
lahko pa tudi na strgalo.
Kisli hren navadno ponudimo h
kuhani svinjski glavi kuhanemu
jeziku in kuhani govedini. Prav tako
sodi zraven tudi jajčni ali jabolčni
hren. Pripravimo ga tako, da hren
najprej ostrgamo, da odstranimo
olupek, nato ga drobno naribamo,
prilijemo razredčen kis, lahko tudi
žlico nemastne juhe, solimo, popramo in dolijemo še malo olja. Tako
pripravljen hren mora biti primerno
gost. Če je preoster, mu dodamo
nekaj naribanega jabolka. Će pa
hrenu dodamo trdo kuhano sesek
ljano jajce, imamo jajčni hren. V
Prekmurju hrenu dodajajo tudi
gosto kislo smetano.
In še predlog za kruhov namaz: iz
hrena in sladke, vendar nesladkane
tolčene/ smetane, pripravljamo hre
novo peno. Kruhke debelo namaže
mo s to peno, povrhu pa položimo
tanko narezano šunko. Hrenovo
peno lahko tudi rdeče obarvamo in
sicer s kuhano rdečo peso, ki jo
zdrobimo v mešalniku.

Mojca iz Kranja — Kupila
sem blago v karo vzorcu za
krilo. Ker ga imam dovolj, bi
rada še brezrokavnik ali jopi
co, ki bi jo kombinirala z vol
no. Stara sem 16 let, visoka
165 cm, tehtam pa 52 kg.

tf

f

— Brisalce je treba od časa do časa
očistiti z milnico in ščetko, ker se
v gumijastih profilih rade narede za
reze zaradi drobnega peska, kar se
veda skrajšuje trajanje brisalcev.
Zato posebno na daljših vožnjah
nekajkrat, ko čistimo prednje steklo,
očistimo še brisalce.

Spet je zelo cenjeno blago v
drobnem pepita vzorcu, iz ka
terega smo že nekdaj rade no
sile krila; tole ravno krilo na
sliki ima ob strani tri gube, ki
so čez boke zašite, nato pa le
zalikane.

'

Zločin
Ob cesti, ki pelje iz Šenčurja proti
Visokem, stoji spomenik štiridesetim
talcem, ki so jih Nemci med drugo
svetovno vojno na strahoten način
pobili. Želela sem izvedeti kaj več o
tem, kako se je to zgodilo in zakaj.

Med prvimi, ki so si upali na
prizorišče zločina, je bila tudi Anica,
kajti vaščani so ji rekli, da je med
talci tudi njen brat. K o si je talce, ki
so ležali drug poleg drugega, ogleda
la, je ugotovila, da njenega brata ni
med njimi.
»Kmalu so Nemci spravili iz
hiš vse vaščane, da so si morali
ogledati to grozotno dejanje.
Nato sta morala dva vaščana
naložiti vse talce na kamion, da
so jih Nemci odpeljali nazaj v
Begunje, kjer so jih potem po
kopali.«
Tako je končala pripoved Anica in
v očeh so se ji lesketale solze.
Strmela je predse in prepričana
sem bila, da je videla ves prizor še
enkrat pred seboj. Ampak bila je
pogumna, saj je bila med vojno te
renka, mož pa j i je padel v parti
zanih.
Ne vem, s kakšnimi občutki sem
zapuščala hišo in Anico. Vem pa, da
mi je v borih dvajsetih minutah
povedala nekaj, kar ne smemo nikoli
pozabiti.
Marjan ca Dolhar, 8. b r. osn. šole
Stanka Mlakarja, Šenčur

Hura!
Počitnice
so tu!

^

Vsako leto nestrpno priča
kujem zimske počitnice. Ta
krat nimamo pouka in se lah
ko po ves dan smučamo, san
kamo, drsamo in še drugače
uživamo brezskrbne dneve.
Do zimskih počitnic nas loči.
le še nekaj dni. Ozračje v šoli
je vse bolj napeto. Vsak dan
lahko pričakuješ, da boš ra
zen k a k š n e kontrolne naloge
še vprašan. Ocene kot za sta
vo polnijo redovalriico. Treba
se je učiti.
Od učenja
nas
odvrača
sneg, ki je zapadel pred nekaj
dnevi. Vsak si zaželi na njem
nekaj uric prijetnega smuča
nja in sankanja.

Lepega oktobrskega dne sem se s
kolesom odpeljala v bližnjo Srednjo
vas k Mahavu, kakor se po domače
reče. Malo tesno mi je bilo pri srcu,
ko sem stopila v hišo, kajti nisem
vedela, kako me bodo sprejeli. Anica,
ki sem jo iskala in je bila priča zlo
činu, mije takole pripovedovala:
»Bilo je 24. januarja 1944, ko
so Nemci pripeljali s kamionom
talce iz Begunj. Bili so mladi
fantje, najstarejši so imeli štiri
deset let. Nemci so jih postavili v
vrsto in jih pobili. Že mrtve so
potem še enkrat ustrelili v glavo.
Ko smo zvedeli za ta zločin, si
nismo upali ven, kajti Nemci so
grozili, da bodo vsakogar, ki bo
prišel blizu, ubili. Obkolili so
tudi vso vas, tako da je bilo
nemogoče uiti. Bili so pijani in
so vaščane psovali in zmerjali z
banditi.«

_

V ozkih
dajalsko
ohlapen
temu se
Trebušne

Narava je v snegu prekrasna. Sonce se odbija od snega
in sili v oči. Zasnežene gore se
dvigujejo proti nebu. Veje na
drevesih so se upognile pod
težo bremena. V snegu so ozke
gazi, ki se vlečejo proti zasne
ženi cesti. Pred blokom skupi' na otrok uživa zimske radosti.

j
j
I
j
;
;
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Pomislim, kako bom užival
zimske počitnice. Po cele dne
ve bom smučal na Zelenici. Po
smuki se bom, če ne bom preutrujen, še sankal. Mogoče
bom odšel tudi na hrib svetega
Jurija, od koder je lep razgled
na zasneženo pokrajino pod
njim.
Iz premišljevanja me zmoti
mama. Opomni me, naj se
učim, saj jutri pišemo zemlje
pis.
No, za sedaj le premišljujem,
kako bom preživel zaslužene
počitnice, ko bom lahko zaklical: »Hura! P o č i t n i c e so
tu!«
Roman Mlinar, 7. c r. osn. šole
heroja Bračiča, Tržič,
novinarski krožek

in ravnih krilih se iz
pokaže, če imamo že
trebuh: toda proti
tudi najde zdravilo.
mišice bomo okrepili

z nekaj telovadnimi vajami:
trebuh potegnemo močno no
ter, zadržimo sapo in nato hi
tro popustimo. Imenitna je
tudi vaja, ki jo delamo leže na
hrbtu: noge dvignemo 20 cm
od tal in tako vztrajamo čim
dlje. Ti dve vaji dopolnimo še
s suhim krtačenjem:
masira
mo z mehko krtačo ali roka
vico za umivanje vedno v kro
gih kot gredo kazalci na uri.

Marta — Krilo je enostav
no, rahlo zvonasto in rezano
poševno, z zadrgo ob strani.
Jopica je kombinirana z volno,
tako da ima životek iz blaga,
rokava, obroba in patent v
pasu pa so volneni.

Človek
človeku
Prijateljstvo je lepa beseda. Po
meni, da se imamo radi, da poma
gamo drug drugemu.
Nekega dne sem pred Plevno po
magal slepi ženici. Oba sva izstopila
iz istega avtobusa. Videl sem, kako
skuša dobiti nekoga, da bi ji
pomagal. Za roko sem jo spremil čez
prehod za pešce. Ženica je stopala
počasi in me trdno držala za roko.
K o sva prišla na drugo stran ceste,
se mi je zahvalila. Vesel sem bil, da
sem ji lahko pomagal, obenem pa
tudi žalosten, ker je slepa. Pred
zdravstvenim domom sva se razšla.
Če bi vsi ljudje na svetu živeli v
medsebojni ljubezni, ne bi bilo vojn,
sovraštva in prepirov. Zelo sem ga
njen, ko vidim na televiziji, kako. so
naši ljudje pripravljeni pomagati
človeku v nesreči. Sedaj imamo prili
ko to videti na potresnem območju,
kamor vsak dan prihaja pomoč iz
vseh krajev naše domovine in tudi
tujine.
Robi Potokar, 6. c r. osn. šole
Cvetka Golarja, Škofja Loka,
iz glasila Trate

Odrske luči
Napornih vaj je konec. Zvečer bo
rva predstava naše igrice Striček
letla. Pripravili smo oder, uredili
dvorano. Ura je pol petih. Prvi
gledalci že prihajajo. M i igralci smo
skriti za odrom. »Poglej, kdo je pri
šel,« dregnem Ireno in pokažem na
najine prijateljice.
Dvorana je polna. Ugasnemo luči
in . . . začelo se je. Srce mi glasno
bije, v grlu kot da imam cmok.
Marko že igra. Gledalci se mu sme
jejo, tudi mi za odrom se smejemo,
ker se je zmotil. No, gledalci tega ne
vedo. Sedaj sem jaz na vrsti. Stojim
na odru. Vidim bratranca Petra,
kako me gleda. Spregovorim. Po
zabim na vso tremo, na gledalce. Gre
nam kot po maslu. Gledalci se
smejejo, kajti igrica je zabavna. Še
zaključna pesem in . . . ploskanje.
Ponovimo pesmico in prosimo gle
dalce, da z nami zapojo. Cela dvo
rana poje in ploska. Uspeli smo!
Zastor pade, otroci pa še kar prepe
vajo: Metla gor, metla d o l . . .

K

Francka Korošec, 6. r. osn. šole
Davorina Jenka, Cerklje

NA SNEGU
v Križah

Marija Skumavc, 5. a razred osnovne šole Kokrškega

odreda

Seminar ŠŠD za Gorenjsko
V sredo, 12. januarja, je bil na
osnovni šoli Simona Jenka zbor
predstavnikov ŠŠD z vse Gorenjske.
Obravnavali smo nove kriterije za
ocenjevanje šolskih športnih dru
štev, po katerih bi se tudi manjša
ŠŠD lahko kosala z velikimi in že
dobro razvitimi ŠŠD. Dogovorili
smo se tudi o novem tekmovalnem
sistemu, v katerem bi se občinske
ekipe delile v dve skupini, zmagoval
ca pa bi se nato pomerila med seboj.
Govorili pa smo tudi o združevanju
igralcev z različnih šol; s tem bi
zboljšali kvaliteto igralcev. Pred
stavnik telesnokulturne skupnosti,

Moja sestra
Moja sestra je stara šest let. Hodi
v vrtec, v torek in četrtek pa v malo
šolo. Pred nekaj dnevi je imela
rojstni dan. Razveselili smo jo z
darili. Bila je zelo vesela. Dobila je
tudi torto. Na njej je bilo šest svečk.
Torto smo si razdelili in jo pojedli.
Sestro in mene je začel boleti
trebuh. Šla sva v dnevno sobo in
gledala filme. Ob osmih sva morala
spat, kajti zjutraj morava z avtobu
som v Cerklje; ona v vrtec, jaz pa v
šolo.
Edo Bobič, 3. r. osn. šole
Davorina Jenka, Cerklje,
dopisniški krožek

ki je vodil seminar, je spregovoril o
dejavnostih in uspehih šolskih šport
nih društev. Pohvalil je tudi ŠŠD
Čepovan, ki vključuje 90 učencev
in nima ne telovadnice ne igrišča,
vendar je doseglo šesto mesto na re
publiškem tekmovanju ŠŠD.
Za zaključek smo si ogledali film o
delu nekaterih ŠŠD, med njimi tudi
našega društva* ki je pod vodstvom
mentorja Borisa Holvja že nekaj let
eno najboljših ŠŠD v Sloveniji.
Bogdan Novak,.osn. šola
Franceta Prešerna, Kranj

r

Zima

1

Končno jesen je odšla
in zima je huda k nam prišla.
Hitro smuči si vzemimo
in na breg brž odhitimo.
Janez smuča, Metka drsa,
Mirko padel je na prsa.
Za junaka to ni nič,
vstal, poletel je kot ptič.
Janez smuča, zlomi nogo,
hitro v bolnico z nadlogo.
Komaj čaka, da ozdravi
in se smučat spet odpravi.
Roman Bajrič, osn. Šola
heroja Bračiča, Tržič,
novinarski krožek

1

-

13

»

}

i5

!

A

"

I4

uT~

7
Mm

20

21

24

•

•

49

•

•

•

U2

•
J
•
23

27

31

30

•L

33

32

41

J
•

•26
29

35

mam 5
a

22

28

2

1

5

8

25

45

1

i0

1)

37

m

^6

38

43

39

ML
47

[46

•

40

7T

48

Rešitev nagradne križanke z
dne 14. januarja: 1. dekor, 6.
past, 10. Bodo, 14. Alamo, 15. obiravček, 17. vino, 18. klavir, 19.
Ero, 20. IT, 21. tele, 23. aedi, 25.
E B , 26. Das, 28. rama, 30. remiza,
32. kronika, 35. Nobel, 36. okret,
38. krtačka, 40. Gibson, 42. alga,
43. rov, 46. L M , 47. Amar, 49.
Arno, 51. ks, 52. Joe, 54. Ariana,
56. salo, 58. intendant, 60. zenit,
61. Koch, 62. aloa, 63. klica.
Izžrebani reševalci: prejeli
smo 102 rešitvi. Izžrebani so bili:
1. nagrado (50 din) dobi Helena
Rus, 64000 Kranj, C. kokrškega
odreda 21; 2. nagrado (40 din)
Drago Žvokelj, 64000 Kranj,
Ljubljanska banka; 3. nagrado
(30 din) D u š a n Stare, 61240
Kamnik, Usnjarska c. 12. Nagra
de bomo poslali po pošti.
Rešitve pošljite do
torka,
25.januarja,
naslov: Glas
Kranj, Mole Pijadeja 1, z
oznako Nagradna križanka.
Nagrade: 1. 50 din, 2. 40 din, 3.
30 din.
n

52

51

50

54

ŠT"

Vodoravno: 1. prisilna prekinitev delovnega razmerja, prenehanje vojaškega
kadrovskega roka, 7. mednarodni konzorcij za telekomunikacije s pomočjo
satelita, 13. stvar, reč, objekt, 15. mesto v mehiški državi Nayarit, 16. kratica
za eventualno mogoče, 17. prilizovalec, 19. avtomobilska oznaka za Banja
Luka, 20. italijanska radio televizija, 22. strožja struja husitskega gibanja
na Češkem, imenovana po utrdbi Tabor v Južni Češki, 23. bakterija okrogle,
oblaste oblike, kokus, 24. žlahtni plin brez barve in vonja, znak Ar, 26. klic,
poziv, 27. stoti del dinarja, tudi vodni hlapi, 28. seč, 30. zdravnik, specialist
za onkologijo, 32. tat, zmikavec, 34. eden od molov, 35. ozemlje s kraškimi
Pojavi, 36. žametu podobno blaeo za mašče ali dekoracije, 38. otiščanec, žulj
od obutve, 41. največji in ma[pomembnejši| zahodnoevropski veletok , 4 2 .
ladja ali splav za prevoz vozil z brega na breg, 44. po biblijski legendi edini
človek, ki je preživel vesoljni potop, 45. Iva Zupančičeva, 46. uslužbenec, ki
vodi blagajniške posle, 48. kratica za Narodna banka, 49. struktura, kompo
zicija, 51. več zeljnatih štorov, kocenov, 53. tekstilna delavka, 54. okamenela
smola izumrlih iglavcev, navadno rumene ali rjavkaste barve.
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Navpično: 1. večje glasbeno delo, tudi operna hiša, 2. mestece ob reki.Unac
v jugozahodni Bosni, kjer so Nemci izvršili zračni desant, da bi zajeli maršala
Tita, 3. avtomobilska oznaka za Peč, 4. kratica za Uprava državne varnosti,
5. umrljivi človek, 6. strina, 7. stroj, orodje za cepljenje lesa, 8. kis, 9. ljubko
valni naziv za mačka, 10. znak za kemično prvino lantan, 11. pristaniško
mesto ob morskem prelivu Limfjord na Danskem, 12. ženska, ki z življenjem
jamči za kaj, 14. kratersko jezero na severnem delu otoka Sumatra v Indone
ziji, 15. zemljišče, področje, delovno območje, 18. navlaka, stara šara, 21. pred
stojnik pravoslavnega samostana, 23. porcelanka, bela porcelanska glina,
imenovana po kitajskem pogorju, pri nas jo kopljejo blizu Kamnika, 25. očrt,
kontura, 27. ograja; pletenina pri košu, 29. predmet navadno večji, iz več
sestavljenih delov, ki omogoča, olajšuje, opravlja delo; izdelava, zgraditev,
31. kar dela omotičnost, 32. oblika mesne jedi, 33. mokrota, vodni hlapi, zlasti
v zraku, 35. literarno ime za Kristusa, utemeljitelja krščanstva, 37. arabski
plemenski poglavar, 39. ime operne pevke Hočevarjeve, 40. majski hrošč,
42. zračni pritisk 43. kratica za Korpus narodne obrambe Jugoslavije, 46.
Borislav T. Lorenc, 47. ameriško moško ime Kenneth, 50. avtomobilska ozna
ka za Sarajevo, 52. Nikola Tesla.

ŠAHOVSKI

a

izbrali smo za vas

Bogato izbiro ženskih pokrival,
čepic iz boucle volne in kučem iz
kvalitetnih umetnih krzen imajo
v KOKRINI blagovnici v Kranju.
Cena: od 140 do 240 din

KROŽEK

Prve poteze
Gibanje figur

Vedno novi in novi vzorci tapet pri
hajajo iz Papirnice Vevče. Precej
bogato so se z njimi založili tudi
v Murkini MODI v Radovljici in
v Dekorativi v Lescah.
Cena: od 52,10 do 107,90 din

Diagram 4

D a m a (Diagram 3) na liniji d je v sredi
šču Šahovnice in se s svojega mesta lahko
premakne v vse smeri, t. j . premočrtno
naprej in nazaj, premočrtno levo in desno
ter po posevnicah, kot je nakazano s pušči
cami. Premakne se torej lahko v eni od
OSMIH SMERI in stopi na eno od 25 P O U .
Dama v kotu se lahko giblje v eni od T R E H
SMERI in stopi na eno od 21 POLJ. Gib
ljivost dame je največja v središču šahov
nice, podobno pa velja tudi za druge figure.

T r d n j a v a (Diagram 3) se giblje pre
močrtno naprej, nazaj, levo in desno ter
doseže, ne glede na položaj, 14 polj. Pač pa
se giblje z vogalnega polja le v dve smeri,
z drugih polj na robu šahovnice v tri in
s središčnega položaja v štiri smeri.
L o v e c (Diagram 4) se giblje samo po
posevnicah (diagonalah), ali po belih ali po
črnih. Lovski par ima torej razmeroma
velik gibalni domet.
S k a k a č (Diagram 4) vnaša v šahov
sko igro posebno dimenzijo gibljivosti,
skok. Lahko rečemo, da se giblje v obliki
črke L ali zrcalne slike črke L, v resnici pa
skače preko dveh polj naravnost in eno v
stran, s črnega polja na belo in z belega na
črno. S središčnega polja lahko skoči v
eno od štirih smeri in na eno od osmih polj.
Najmanjša je njegova gibljivost z vogal
nega polja: v dveh smereh, ob izbiri enega
od dveh možnih polj.
K r a l j se giblje v istih smereh kot
dama, toda le za eno polje (Diagram 3, gl.
tudi uokvirjena polja okrog dame). S sre
diščnega položaja lahko stopi na eno od
osmih polj, ob robu šahovnice na eno od
petih in z vogalnega polja na eno od treh.
dr. S. Bavdek

Račun povzročil smrt

STOPETLETNA TRADICIJA
es, v leto 1872 postavljamo
rojstvo današnje Tekstilne
tovarne Sukno. Takrat je bila
osnovana Prva gorenjska pletilnica,
ki pa je imela tudi predilnico in tkal
nico. Pozneje je tovarnico vodil kot
svoje zasebno podjetje Lojze K r i 
stan. V neposredni bližini je imel
svojo Tovarno sukna, odej in plete
nin Slavko Bole.
Obe tovarnici sta bili s stroji
skromno opremljeni, transmisije je
gnal vodni pogon, dosti del so oprav
ljali še ročno ali pa s preprostimi le
senimi »stroji«. Vse je bilo bolj po
domače — saj sta gospodarja tudi
stanovala v svojih »tovarnah«. Tudi
prodajali so se izdelki kar doma. Bili
so pač patriarhalni časi, tudi malo
številno delavstvo se je kar nekako
vraščaj/) v Kristanovo in Boletovo
družino. Zaposre'hi se niso pritože
vali, zaslužek je bil pri roki; in tudi
ne preslab. Le v času kriz je bilo
huje. Takrat so ljudje dobili plače
šele, ko. je bilo stkano sukno pro
dano. SLpričo dejstva, da so bili Boletovi in Kristanovi delavci v bistvu
polproletarci, v glavnem le domačini
iz bližnjih vasi, so taka »suha« ob
dobja laže prenašali. Reči pa je tre
ba, da sta gospodarja pozneje delav
cem nadoknadila ves zaslužek.
V času med obema vojnama so
delali v obeh tovarnicah po 11 ur
dnevno (od 7. do 12. ure in od 13. do
19. ure); v eni izmeni! Zaslužek na
uro (za predice in tkalke) je dosegal
3 dinarje, kar je bilo kar precej več
kot v velikih tekstilnih tovarnah v
Kranju. Dopustov pa ni bilo, tudi
»malic« ne (za to je bil določen čas
med 12. in 13. uro, ki pa seve ni bil
plačan). Kadar ni bilo dela v kakem
obratu, tedaj je gospodar zaposlil
delavke na svojih poljih v bližini. —
Res pa je tudi, da so bili vsi zapo
sleni socialno zavarovani.
Velja še pripomniti, da je tudi v
Begunjah obstojalo manjše suknarsko podjetje (sprva last zasebnika
Kolmana, pozneje kot
krajevni
obrat Predilnica volne), vendar le-to
ni imelo tako dolgoletne tradicije.
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TEKSTILNA TOVARNA
SUKNO
letu 1948 so vse tri suknarne
prešle v javno lastništvo.
Sprva je združena tovarna
poslovala v upravi Invalidskih go
spodarskih podjetij, od leta 1952 da
lje pa nosi obrat današnje ime: Tek
stilna tovarna Sukno v Zapužah pri
Begunjah na Gorenjskem.
Tovarna ima od leta 1960 dalje
v svojem sklopu tudi dislociran
obrat v Jurjevici pri Ribnici, ki ima
danes že čez 90 zaposlenih. Matično
podjetje v Zapužah šteje sedaj blizu
350 zaposlenih ali morda celo več
(nimam najnovejšega podatka). Vse
kakor je skokovit napredek, saj sta
imela Bole in Kristan le po kakih 10
do 15 zaposlenih, Kolman še precej

Nič več cepljenja
Italijanske
zdravstvene oblasti so sklenile da v P ^ ^ ^ J ^ e K t o Ž
l
ev
bodo cepile proti črnim kozam. Podoben sklep»so
»ZDA, ker so to bolezen, razen v nekaterih ožjih območjih v Etiopiji, po svetu
ze izkoreninili.

Tudi v pogledu zgradb je tovarna
napravila velik korak v moderniza
cijo in racionalizacijo. V bližini Boletove in Kristanove stare hiše so
zrasli sodobni obrati za predilnico in
tkalnico. Kdor je poznal stare tovarnice, kar ne more verjeti v tak na
predek. Kajti ne le nove zgradbe,
tudi novi stroji v predilnici in tkal
nici kažejo velik skok od prejšnjih
polobrtnih delavnic do sodobne volnarske industrije.
GORENJSKO SUKNARSTVO
o slavimo visoko obletnico
ustanovitve Tekstilne tovar
ne Sukno v Zapužah, moramo
hkrati poudariti še dosti starejšo
tradicijo gorenjskega suknarstva.
Suknarstvo je starodavna domača
obrt. Posebno v kajžarskih hišah so
marljivo predli in tkali. Velik kmet
je imel že dosti opravka s polji in
z živino, kajžarju pa je nekaj njivic
bilo le premalo za preživljanje dru
žine. Iz te življenjske nuje se je že
pred stoletji razvilo zlasti po visoki
Gorenjski suknarstvo.
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Pisatelj Finžgar, ki je bil iz teh
krajev doma, je zanimivo popisal,
kako so stari Gorenjci pridobivali
volno za svoje suknarje:
N a tisoče ovac se je paslo po K a 
ravankah. Prereja te skromne živali
je bila kaj poceni. Komaj je sneg odlezel z najbližjih pobočij hribov in
gora, je bila ovca že na paši. Tik za
kopnečim snegom se je pomikala
ovca vedno više in više v planine, do
vrha gora. Jeseni se je vračala pred
prvim snegom na gorske senožeti
(rovte). — K o pa so začeli tudi v niž
jih planinskih predelih ovcam groziti
mrzli vetrovi in snegovi, je bilo treba
s tropom domov. Doma pa se je za
čela na pašnikih okrog vasi slovesna
striža ovac. Da pa volna ne bi bila
preveč umazana, so ovce prej »opra
li« — okopali. Stari ovčarji so si
znali pomagati. Izbrane so imeli pri
pravne tolmune v gorskih potočkih.
Vrh takega tolmuna je ovčar prignal
ovna-zvončarja, ki je vodil ves trop.
Tega ovna je pastir pahnil čez nizek
obronek tolmuna v vodo. Za zvončarjem jo je udri ves trop in poskakal v kopel. Tam so se jarci gnetli in
drgnili ter se kar dobro oprali. Mo
der ovčar je za tako pranje izbral
sončen dan, da se je pasoči se trop
na soncu lepo osušil in je bilo doma
drugi dan mogoče začeti s strižo. Od
vsake hiše, kjer so imeli ovce, so
prišle ženske na gmajno. S seboj so
prinesle velike hodniČne ponjave in
dobro nabrušene posebne škarje za
to strižo. Ženske so posedle ob po
njavah, ovčar, ki je od daleč natanč
no poznal ovco, čigava je, jih je po
samezne prignal k ženskam. Tam je
bil tudi možak iz iste hiše — gospo
dar, sin ali hlapec — ki je ovco polo
žil nekako v naročje strižoči ženski
in jo tudi podržal, če je bila le preveč
nagajiva. — Zvečer so odnesle strigalke velike svežnje v ponjavo zavite
volne domov.

Pogled na Tekstilno tovarno Sukno v Zapužah

(med gradnjo nove predilnice)

Policija proti
od vsepovsod
onesnaževalcem

okolja

V Atenah nameravajo ustanoviti poseben policijski odred, ki bo držav
ljane opozarjal na varstvo okolja. Odred bo nastopal zlasti proti tistim
kršilcem predpisov, ki onesnažujejo ozračje z nedovoljeno uporabo naftnih
derivatov za ogrevanje stanovanj in v industriji. Zaradi mazuta in drugih
derivatov je zrak v Atenah tako onesnažen, da meščani v sicer jasnih dneh
brez vetra ne vidijo sonca. Organizacija
UNESCO je sprožila tudi med
narodno akcijo za ohranitev 2400 let starih spomenikov na atenski Akropoli.

0^^ji%*%^% dnlfdra-

43-letni iranski kmet Karam
ko mu je uprava bolnišnice predložila račun-M ož s*J******
vil v bolnišnici v Sirazu, za kar bi moral plačati 27.000 dinarjev.

n e

Će sem v prejšnjem zapisu že ome
nil nekdanjo Rossmannovo suknarno ob Zgoši, moram zdaj kaj več po
vedati še o živi tovarni Sukno v Zapužah.

manj. V ietu 1952, ko je pričelo pod
jetje poslovati pod sedanjim ime
nom, je imelo le 59 delavcev in
uslužbencev. (Dislocirani obrat v
Jurjevici je štel na začetku le 12 de
lavcev.)

Cena: 50 din

. Strokovnjaki britanskega podjetja
S
^
»
^
^
w*or, kije dolg 15, širok 10 cm in tehta okoli 800 tramov,
me
po diagonali 5 cm V Veliki Britaniji bo W ^ / ^ X S ' r «
P« bo okoli 6000 dinarjev. Žepni televizor je sad dvanajstletnih raz
iskav, v katere je podjetje vložilo okoli pol milijona funtov.

^AT ?

3. zapis)

Poceni smučarska očala za spomla
dansko smuko, SUNJET, uvožene iz
Zah. Nemčije, boste dobili na Kokrinem športnem oddelku v GLO
BUSU. Očala imajo v etuiu Se do
datna stekla.

Žepni televizor

L

POMENKI O NEKATERIH KRAJIH
RADOVLJIŠKE OBČINE

V

Gibanje š a h o v s k i h figur med igro je od
visno od igralčevih hotenj. Vendar pa se
mora šahist ravnati po dogovoru, ki opre
deljuje možnosti gibanja vsake posamezne
figure. Od sposobnosti gibanja figure je od
visna tudi njena vrednost. Pri tem ocenju
jemo KOLIKO POLJ je dosegljivih za neko
figuro in V KOLIKO SMERI se figura
lahko giblje s svojega stojišča. Primeri na
diagramih 3 in 4 prikazujejo možno giba
nje dame, trdnjave, lovca in skakača.

Uiagram 3

Č r t o m i r Zoreč:

Zdaj pa res ne bo več težko speči
rolado ali kolač z lešnikom ali
majhne tortice z okusom limone ali
pomaranče. Pri Podravki so že vse
pripravili, le malenkost boste še do
dali, porinili v pečico in vabljiva
sladica bo tu. V Centralovi DELI
KATESI v Kranju se dobe.
Cena: od 18,20 do 30din

»Slepi« vozniki
Komisija, ki je raziskovala goljufije pri pokojninah, je v italijan
skem mestu Chietiju odkrila zanimivost: 22 ljudi, ki dobivajo poseben
dodatek zaradi slepote, ima vozniška dovoljenja!

Kamelje mleko za dolgo življenje
V starosti 132 let je umrl Tunizijec Mohamed Unallah, ki je živel v vasi
Rahmat na jugu države. Njegova bilanca: trikrat je šel peš v Meko in bil
Šestnajstkrat poročen. Svoje dobro počutje je pripisoval nekdanji nomad
vsakodnevnemu uživanju kameljega mleka.

RADIO
NEDELJA
SOBOTA
4.30
8.08
9.05
9.35
10.15

Dobro jutro
Glasbena matineja
Pionirski tednik
Mladina poie
Kdaj, kam, kako
in po čem
11.03 Sedem dni na radiu
12.10 Godala v ritmu
12.30 Kmetijski nasveti:
Oprema za
poljedelstvo z
ugodnimi posojili
12.40 Veseli domači napevi
13.30 Priporočajo vam
14.05 Iz dela glasbene
mladine
15.30 Glasbeni intermezzo
15.45 S knjižnega trga
16.00 Vrtiljak
17.00 Studio ob 17.00
18.00 Gremo v kino
18.45 Zabaval vas"bo
ansambel Jožeta
Kampiča
19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Minute z ansamblom
Bojana Adamiča
20.00 Spoznavajmo svet
in domovino
21.15 Za prijetno
razvedrilo
21.30 Oddaja za nase
izseljence
23.05 S pesmijo in plesom
v novi teden
0.30 Zvoki iz naših krajev
1.03 Vaš gost
2.03 Sam ob radiu
3.03 Glasbena skrinja
4.03 S popevkami
po svetu
Drugi program
8.00 Sobota na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 Danes vam izbira
14.00 Odrasli tako,
kako pa mi
14.25 Glasbeni drobiž
od tu in tam
14.33 Z vami in za vas
16.00 Naš podlistek P. Jaroš:
V čebelnjaku
16.15 Majhni zabavni
ansambli
16.40 Glasbeni casino
17.40 S pevcem
Alfi jem Nipičem
17.50 Svet in mi
18.00 Vročih sto kilovatov
18.40 Partiture
lahke glasbe
18.55 Minute za kulturo
Tretji program
19.05 Nov posnetek
ljubljanske opere
— J. Massenet:
Manon
21.00 Vidiki sodobne
umetnosti
21.15 Sobotni nočni
koncert
23.55 Iz slovenske poezije

TELEVIZIJA

8.00 Mala čebelica
8.15 Vrtec na obisku:
Naše lutke
8.30 Jole.Jolenadaljevanka
9.00 Zverinice iz Rezije:
Volk delal za lisico
9.20 Skrivnosti globin
- serijski film
9.45 Psihologija dela:
Ključi do delovne
morale
10.05 Razgledi:
Člen, ki manjka
10.35 H.Turunen: Vetrnjak
- nadaljevanje
in konec
16.10 Košarka Crvena
zvezda : Partizan
- prenos (Bg)
17.45 Obzornik
18.00 Risanka
18.10 Čarobna skrinja film
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik
19.50 Tedenski
zunanjepolitični
komentar
20.00 Begunec celovečerni film
21.55 T V dnevnik
22.10 625
22.50 Jazz na keranu:
Duo Stanko
Makowicz
Oddajniki II. T V mreže
17.35 Sedem dni
17.55 Narodna glasba
18.25 Zagrebška kronika
18.40 Dokumentarna
oddaja
19.30 TV dnevnik
20.00 Pogovarjajmo
se o nogometu
20.30 G. Puccini:
La Boheme —
2. dejanje opere
21.30 24 ur
21.40 Športna sobota
21.50 Krištof Kolumb serijski film
T V Zagreb - I. program
10.00 TV v šoli
12.10 TV v šoli
15.55 Poročila
16.00 TV koledar
16.10 Košarka CZ :
Partizan
17.45 Otroška oddaja
18.45 Obisk v lutkovnem
gledališču
19.30 TV dnevnik
20.00 Prebrisani Pejo humor, oddaja
20.30 Joahim, vrzi ga
v stroj — film
22.10 TV dnevnik
22.30 Zabavnoglasbena
oddaja
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NEDELJA

8.20 Poročila
8.25 Za nedeljsko
dohrojutro:

4.30 Dobro jutro
8.07 Umetniška pripoved
- M. Paulik:
Kje je medvedek
8.38 Skladbe za mladino
9.05 Še pomnite, tovariši
10.05 Karavana melodij
11.00 Pogovor s poslušalci
11.15 Naši poslušalci
čestitajo in
pozdravljajo
13.20 Nedeljska reportaža
13.45 Obisk pri orkestru
Posaarskega radia
14.05 Nedeljsko popoldne
17.50 Zabavna radijska
igra - W. Ecke:
Gospod v sivih
hlačah
19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Glasbene razglednice
20.00 V nedeljo zvečer
22.20 Skupni program JRT
23.05 Literarni nokturno
- M. Antie:
Koncert
23.15 Plesna glasba
0.05 Minute z Mozartom
0.30 Pop, ročk, beat
1.03 Če še ne spite
2.03 Blues v pozni noči
2.30 Zvoki godal
3.03 Plošča za ploščo
3.30 Preludij in invencija
4.03 Lahke note
velikih orkestrov
Drugi program
8.00 Nedelja na valu 202
13.00 Cocktail melodij
13.35 Iz roda v rod
13.40 Zvoki iz studia 14
14.00 Pet minut humorja14.05 Glasba iz starega
gramofona
15.00 Mladina sebi in vam
15.33 S Plesnim orkestrom
RTV Ljubljana
15.45 Naši kraji in ljudje
16.00 Z lahko glasbo
po svetu
16.33 Melodije po pošti
18.40 V ritmu Latinske
Amerike
18.55 Minute za kulturo
19.05 Iskanja in dognanja
19.20 Igramo, kar ste
izbrali, vmes ob
20.35 Knjižni klub
23.00 Od dua do kvinteta
v skladbah
Primoža Ramovša
23.55 Iz slovenske poezije
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PONEDELJEK

4.30 Dobro jutro
8.08 Glasbena matineja
9.05 Pisan svet pravljic
in zgodb
9.20 Izberite pesmico
9.40 Vedre melodije
10.15 Kdaj, kam, kako
in po čem
11.03 Za vsakogar nekaj
12.10 Veliki revijski
orkestri
12.30 Kmetijski nasveti:

Prednosti reje
križanih svinj za
proizvodnjo pujskov
in pitancev
12.40 Pihalne godbe
na koncertnem odru
13.30 Priporočajo vam
14.05 Amaterski zbori
pred mikrofonom
14.30 Naši poslušalci
čest it a jo in
pozdravljajo
15.30 Glasbeni intermezzo
15.45 Naši znanstveniki
pred mikrofonom
16.00 Vrtiljak
17.00 Studio ob 17.00
18.05 Iz tuje glasbene
folklore
18.25 Zvočni signali
19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Minute z ansamblom
Mihe Dovžana
20.00 Kulturni globus
20.10 Predstavljamo vam
opero Rienzi
Richarda VVagnerja
22.20 Popevke iz
jugoslovanskih
studiev
23.05 Literarni nokturno
— 2. Kozinc: Pesmi
23.15 Za ljubitelje jazza
Drugi program
8.00 Ponedeljek
na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 Ponedeljkov
križem kraž
13.55 Glasbena medigra
14.00 Borci pripovedujejo
14.20 Melodije
iz naših studiev
14.33 Z vami in za vas
16.O0 Kulturni mozaik
16.05 Jazz na-II. programu
16.40 Za mladi svet
17.40 Godala v ritmu
18.00 Glasbeni cocktail
18.40 Lahka glasba
slovenskih avtorjev
18.55 Minute za kulturo
Tretji program
19.05 Z zborovsko pesmijo
po svetu
19.40 Za ljubitelje
stare glasbe
20.15 Ekonomska politika
20.35 P.I.Čajkovski:
Francesca da Rimini
— fantazija za
orkester, op. 32
21.00 Lirika skozi čas:
Stara Kitajska
in Japonska
21.40 Večeri pri slovenskih
skladateljih:
Slavko Osterc
23.10 Sezimo v našo
diskoteko
23.55 Iz slovenske poezije

4.30 Dobro jutro
8.08 Glasbena matineja
9.05 Za šolarje

9.30 Iz glasbenih šol:
Ilirska Bistrica
10.15 Kdaj, kam, kako
in po čem
11.03 Promenadni koncert
11.45 IvanŠček:
Divertimento
za pihalni trio
12.10 Danes smo izbrali
12.30 Kmetijski nasveti:
Načelo
razdeljevanja
obveznosti in
dohodka med člane
kmečkih skupnosti
12.40 Po domače
13.30 Priporočajo vam
14.05 V korak z mladimi
15.30 Glasbeni intermezzo
15.45 Svet tehnike
16.00 Vrtiljak
17.00 Studio ob 17.00
18.05 Obiski naših solistov
Tatjana Bučar,
klavir
19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Minute z ansamblon
Mojmira Šepeta
20.00 Slovenska zemlja
v pesmi in besedi
20.30 Od premiere
do premiere
21.30 Zvočne kaskade
22.20 Pota jugoslovanske
glasbe
23.05 Literarni nokturno
- B. Pere:
Udvorljiva ovca
23.15 Popevke se vrstijo
0.05 Dixieland parada
0.30 Popevke za vse
1.03 S koncertnega
in opernega odra
2.03 Vaš gost
3.03 Majhni ansambli
3.30 Paleta akordov
4.03 Proti jutru
Drugi program
8.00 Torek na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 Danes vam izbira
14.00 Za šolarje
14.33 Z vami in za vas
16.00 Pet minut humorja
16.05 Moderni odmevi
16.40 Zvočni portreti
17.40 Z ansamblom
Milana Ferleža
17.50 Ljudje med seboj
18.00 Lahka glasba
na našem valu
18.40 Popevke slovenskih
avtorjev
18.55 Minute za kulturo
Tretji program
19.05 G. Rossini:
Odlomki iz opere
Seviljski brivec
20.00 Znanost in družba
20.15 Jugoslovanska
zborovska glasba
20.35 Igrata violinistka
Nevenka Rovanova
in klarinetist
Igor Karlin
21.00 Dvignjena zavesa
21.20 S sidneyskih
koncertnih odrov
22.40 Med koncerti
za trobila
23.55 Iz slovenske poezije

Od vsakega jutra
raste dan
8.55 625
9.35 I. Silone:
Vino in kruh —
nadaljevanka
10.35 H. Sienkiewicz:
Skozi puščavo
in goščavo —
nadaljevanka
11.30 Kmetijska
oddaja (Zg)
12.15 Poročila
Križem
kražem
15.10
15.25 Pisani svet
15.55 Okrogli svet
16.10 Večer z Antonom
Ingoličem
16.45 T. Partljič:
Mama umrla — stop
- TV drama
17.40 Poročila
17.45 Roparji - film
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik
19.50 Tedenski
gospodarski
komentar
20.00 Užiška repuhlika nadaljevanka
20.50 Gnezdo gemidjijev
— oddaja iz serije
Karavana
21.20 TV dnevnik
21.35 Plesni orkester
RTV Ljubljana
s pevko
Terry Quaye
21.55 Športni pregled (Bg)

20.00 A.Negrin: Mafija
- T V drama
21.15 Kulturne diagonale
21.55 Mozaik kratkega
filma: Dežela toplic
22.15 TV dnevnik

21.(K) Drevo celovečerni film
22.35 TV dnevnik

Oddajniki II. T V mreže
17.15 TV dnevnik
17.35 T V koledar
17.45 Polieder H 3 - lutke
18.00 Živel je car
18.15 T V časopis
18.45 Mladi za mlade
19.30 T V dnevnik
20.00 Športna oddaja
20.30 Notranjepolitični
regled
Inevna kronika
21.10 Korak celovečerni film

10.00 T V v šoli (Bg)
12.10 TV v šoli:
Matematika,
Pogovor s pesnikom,
Ali ste vedeli (Zg)
17.00 M. Valjavec: Pastir
17.25 Italijanski muzeji:
Galerija Uffici
17.50 ObzorniR
18.05 Na sedmi stezi
18.40 Pogovori o glasbi:
Vokalna in
instrumentalna
glasba
19.15 Risanka
19.30 T V dnevnik
20.00 Film tedna:
Velika vojna
22.10 TV dnevnik
22.30 Evropsko prvenstvo
v umetnostnem
drsanju — posnetek
tekmovalnih parov
v Helsinkih

Oddajniki II. T V mreže
15.20 Nedeljsko popoldne
19.30 T V dnevnik
20.00 Glasbena izložba
21.00 24 ur
21.25 Peter Ibetsson —
celovečerni film

10.00 TV v šoli (Bg)
12.10 TV v šoli:
Matematika,
Pravljica,
Kratek film (Zg)
17.10 Zverinice iz Rezije:
G rdi na pod kamnom
17.30 Pika Nogavička —
serijski film
17.55 Obzornik
18.10 Glasbena oddaja
18.40 TV trim test
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik
20.00 Oči kritike
20.40 H. de Balzac: Blišč
in beda kurtizan —
nadaljevanka
21.40 Glasbeni magazin
22.15 TV dnevnik

T V Zagreb - I. program
9.50 Poročila
10.00 Otroški spored
11.(K) Narodna glasba
11.30 K metijska oddaja
12.15 Nedeljski pogovori
14.00 Gledalci in TV
14.30 Sandokan —
serijski film
15.20 Nedeljsko popoldne
19.30 TV dnevnik
20.05 A. Marodič: Marija
- T V nadaljevanka
21.25 K omu je zem Ijan
potreben
21.55 Športni pregled
22.30 TV dnevnik
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PONEDELJEK

10.00 T V v š o l i ( B g )
12.10 TV v šoli:
Matematika,
Pogovor s pesnikom,
Ali ste vedeli (Zg)
17.05 Glasbeni ciciban:
Snežak
17.15 Skrivnosti globin —
serijski film
17.40 Obzornik
17.55 Prvih 365 dni v
otrokovem življenju
18.30 Dogovorili smo se
18.45 Mladi za mlade(Sa)
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik

B

TV Zagreb - I. program
do 19.30 isto kot na
odd. II. TV mreže
19.30 TV dnevnik
20.00 L.Suhodolčan: Mož,
ki je imel želvo —
drama
21.15 Srečanja —
kulturna oddaja
22.00 Goranovo gibanje —
dokum. tilm
22.15 TV dnevnik
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Oddajniki II. T V mreže
17.15 TV dnevnik
17.35 TV koledar
17.45 Daljnogled
18.15 Varstvo okolja
pri AC Krško
18.45 Narodni običaji
19.30 TV dnevnik
20.00 Zabava vas Djordje
Marjanovič
21.00 Dnevna kronika
21.15 Svet insektov —
dokum. film
T V Zagreb — I. program
do 19.30 isto kot na
odd. II. T V mreže
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4.30 Dobro juto
8.08 Glasbena matineja
9.05 Za mlade
radovedneže
9.25 Zapojmo pesem
9.40 Samoupravljanje
s temelji marksizma
10.15 Kdaj, kam, kako
in po čem
11.03 Po svetu glasbe
Lahka
glasba
12.10
za opoldne
12.30 Kmetijski nasveti:
Sortne novosti pri
nas in pri sosedih
12.40 Pihalne godbe
13.30 Priporočajo vam
14.05 Ob izvirih ljudske
glasbene kulture
14.30 Naši poslušalci
čestitajo in
pozdravljajo
15.30 Glasbeni intermezzo
15.45 Spomini in pisma —
F. Kozak: Pogovori
z Jakopičem
16.00 Loto vrtiljak
Studio
ob 17.00
17.00
18.05 Odskočna deska
18.30 Domače in tuje
zborovske izvedbe
19.35 Lahko noč, otroci
z ansamblom
19.45 Minute
Slavka Znidaršiča
Koncert iz našega
20.00 studia
22.20 S festivalov jazza
23.05 Literarni nokturno
— M. K ne: Pesmi
23.15 Revija
jugoslovanskih
pevcev zabavne
glasbe
0.05 L. M. Škerjanc:
Druga simfonija
0.30 Za pozne plesalce
1.03 Zaprite oči
in poslušajte
2.03 Note v ritmu
2.30 E . M . Dowell:
Koncert za klavir
in orkester
Vaš
gost
3.03
4.03 Lahke note
velikih orkestrov
Drugi program
8.00 Sreda na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 S solisti in
ansambli JRT
14.00 Za šolarje
14.25 Glasbena medigra
14.33 Z vami in za vas
16.00 Tokovi neuvrščenosti
16.10 Lahke note
16.40 Iz slovenske
produkcije
zabavne glasbe
17.40 Tipke in godala
18.00 Progresivna glasba
18.40 Srečanja melodij
18.55 Minute za kulturo
Tretji program
19.05 Iz repertoarja
slovenskih zborov
19.30 Divertimento in plesi

19.30 TV dnevnik
20.00 Prosta sreda.
21.00 Helsinki: evropsko
prvenstvo
v umetnostnem
drsanju
22.00 Poročila

10.00 TV v šoli (Bg)
12.10 TV v šoli:
Matematika,
Pravljica, Otroci
v prometu (Zg)
17.20 Mala čebelica
17.40 Obzornik
17.55 Živalska vojna —
poljudno znanstveni
film
18.45 E Rostand:
Lyr«n o
de Bergerac
19.15 Risanka
19.30 T V dnevnik
20.00 Humoristična oddaja
20.30 Mednarodna
obzorja: Kaj je
evrokomunizem
21.20 TV dnevnik
21.35 Helsinki:\evropsko
prvenst vo
v umetnostnem
drsanju — prenos
in posnetek
tekmovanja
moških (EVR-Lj)
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ČETRTEK

4.30 Dobro jutro
8.08 Glasbena matineja
9.05 Za šolarje —
ponovitev
9.35 Zborovska glasba
pretekle in
polpretekle dobe
Kdaj,
kam, kako
10.15
in po čem
11.03 Uganite, pa vam
zaigramo po želji
12.10 Zvoki znanih melodij
12.30 Kmetijski nasveti:
Gospodarnost
govedoreje se začne
pri zreji telet
12.40 Od vasi do vasi
13.30 Priporočajo vam
14.05 Kaj radi poslušajo
14.40 Enajsta šola
15.30 Glasbeni intermezzo
15.45 Jezikovni pogovori
16.00 Vrtiljak
17.00 Studio ob 17.00
18.05 Iz domačega
opernega arhiva
19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Minute z ansamblom
A t i j a SjDSsa
20.00 Četrtkov večer
domačih'pesmi
in napevov
Literarni
večer
21.00
21.40 Lepe melodije
22.20 Stara in nov glasba
23.05 Literarni nokturno
— M. Kovač:
Novi verzi
Paleta popevk
23.15 in plesnih ritmov
Lahka kri
0.05 Pop, ročk, beat
0.30 Iz del
1.03
Frederica Chopina
2.03 Vaš gost
3.03 Jazz s plošč
3.30 Nepozabne popevke
4.03 Proti jutru

Oddajniki II. T V mreže
17.30 Rokomet Radnički :
Univerzitatea
(ženske)
18.30 T V novice
18.45 Ali morda veste?
19.30 TV dnevnik
20.00 Madame Bovarv —
serijski film

Tretji program
19.05 Večerni concertino
19.55 Vprašanja
telesne kulture
20.00 Iz zgodnjega
opernega opusa
W. A. Mozarta
20.35 A.Baša: Suita
za orkester
20.45 Kultura danes
21.00 Salzburški
festival 1976
22.15 Dva pozabljena
reauiema
23.40 A.Srebotnjak:
Glasba za godala
23.55 Iz slovenske poezije

4.30
8.08
9.05
9.30

10.15
11.03
12.10
12.30

12.40
13.30
13.50
14.05
14.18
14.30
15.30
15.35
15.45
16.00
17.00
18.05

T V Zagreb - I. program
17.15 TV dnevnik
17.35 TV koledar
17.45 Babičin vnuk
18.15 Vzgojna
posvetovalnica
18.45 Ali morda veste?
19.30 TV dnevnik
20.00 Paralele
20.30 V registraturi nadaljevanka
21.45 T V dnevnik
22.05 Spomini na glasbo:
Julijana
Anastasijevič
22.40 Evropsko prvenstvo
v umetnostnem
drsanju

10.00 TV v šoli (Bg)
12.10 TV v šoli:
Matematika, Ribiči
in Urka (Zg)
17.10 Križem kražem
17.30 Morda vas zanima:
Gledališče in tenis
18.00 Obzornik
18.15 Folklorni ansambel
Romi
18.45 Narodni parki:
Galičica
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik
19.55 Tedenski
notranjepolitični
komentar
20.05 J. Broszkievvicz:
Kopernik —
nadaljevanka
20.55 Ulice San Francisca
— serijski film
21.45 T V dnevnik
22.00 Evropsko prvenst vo
v umetnostnem
drsanju — posnetek
tekmovanja
plesnih parov

T V Zagreb — I. program
do 19.15 isto kot na
odd. II. T V mreže
19.15 Risanka
19.30 TV dnevnik
20.00 Odrske luči zabavnoglasbena
oddaja
20.50 Ulice San Francisca
— serijski film
21.40 Portreti
22.10 TV dnevnik
22.30 Kvropsko prvenstvo
v umetnostnem
drsanju

Dobro jutro
Glasbena matineja
Za šolarje
Iz glasbene tradicije
jugoslovanskih
narodov in
narodnosti
Kdaj, kam, kako
in po čem
PoTalijinih poteh
Revija orkestrov
in solistov
Kmetijski nasveti:
Ekonomičnost
v poljedelski
proizvodnji
Pihalne godbe
vam igrajo
Priporočajo vam
Človek in zdravje
Glasbena pravljica:
Globina zvona
Naši umetniki
mladim poslušalcem
Naši poslušalci
čestitajo in
pozdravljajo
Napotki za turiste
Glasbeni intermezzo
Naš gost
Vrtiljak
Studio ob 17.00
Mesta prijatelji

19.35 Lahko noč, otroci
19.45 Minute z ansamblom
bratov Avsenik
20.00 Stop pops 20
Oddaja
o morju
21.15
in pomorščakih
22.20 Besede in zvoki
iz logov domačih
23.05 Literarni nokturno
23.15 Jazz pred polnočjo
0.05 Ples do enih
1.03 Nočni koncert
1.30 Nočni znanci
2.03 Mojstri jazza
2.30 Revija popevk
3.03 Nočni koncert
3.30 Paleta akordov
4.03 Majhni ansambli
Drugi program
8.00 Petek na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 Zvoki dežel
ob Mediteranu
14.00 Za šolarje
14.25 Glasbena medigra
14.33 Z vami in za vas
16.00 Prometni leksikon
16.05 Vodomet melodij
16.40 S popevkami
po Jugoslaviji
17.40 Odmevi z gora
17.50 Prijetni zvoki
18.00 Stereo jazz
18.40 Glasba za vsakogar
18.55 Minute za kulturo
Tretji program
19.05 Radijska igra —
G. Strniša:
Brat Henrik
20.05 Miniature
Matije Bravničarja
in Daneta Škerla
20.15 Z jugoslovanskih
koncertnih odrov
21.40 V nočnih urahi
22.30 Mednarodna
radijska univerza
22.40 Slovenski godalni
kvartet igra
Lipovška in
Vremšaka
23.15 Fran Gerbič:
odlomki iz opere
Kres
23.55 Iz slovenske poezije

P O R O Č I L I SO SE
V KRANJU
Brajnik Vili in Femič Darka, Kajzer Drago
in Čebašek Marija, Pipan Janez in Gradišar
V lasta
V TRŽIČU
Pušavec Anton in Cupar Danica

U M R L I SO
V KRANJU
Mikelj Martin, roj. 1916, Ovijač Luka, roj.
1904, Marinko Franc, roj. 1891, Krmelj Angela,
roj. 1907, Rakovec Marija, roj. 1905, Erbežnik
Miha, roj. 1905, Semič Frančiška, roj. 1897,
Primožič Simon, roj. 1891, Kuhar Helena, roj.
1910, Šimnovec Marija, roj. 1910, Kralj Stanko,
roj. 1930, Vesel Anton, roj. 1919, Gašperlin
Jože, roj. 1899, Remic Angela, roj. 1891

20.50 24 ur
21.10 Reportaža o Romih

Oddajniki II. T V mreže
17.15 TV dnevnik
17.35 T V koledar
17.45 Magnet — otroška
oddaja
18.15 Od zoredo mraka
18.45 Dnevnik 10
19.05 Kulturni pregled
19.15 Literarni izbor
19.30 T V dnevnik
20.00 Studio 3
21.00 24 ur
21.15 Glasbeni teater —
S. Foretič: Za klavir

Dajmo, dajmo! Mislim, da morate biti
čimprej v bolnišnici!

18.00 Čustveni svet
računalnika Ruperta
18.40 Z velikimi
zabavnimi orkestri
18.55 Minute za kulturo

Drugi program
8.00 Četrtek na valu 202
13.00 Iz partitur velikih
zabavnih orkestrov
13.33 Danes vam izbira
14.00 Samoupravljanje
s temelji marksizma
14.20 Mehurčki
14.33 Z vami in za vas
16.00 Tam ob ognju našem
16.15 Instrumenti v ritmu
16.40 Top albumov
17.40 S Plesnim orkestrom
RTV Ljubljana

0

Oddajniki II. T V mreže
16.40 Košarka Bosna:
Alco — prenos
18.15 Amsterdamski vrtovi
— dokum. film
18.45 Solisti resne glasbe
19.30 TV dnevnik
20.00 J. C. Carriere:
Opozorilo —
TV drama
21.00 24 ur
21.20 Zabavnoglasbena
oddaja s Sanjo Ilič
21.50 Obzorje
T V Zagreb — I. program
17.15 TV dnevnik
17.35 TV koledar
17.45 Japonska
18.15 Amsterdamski vrtovi
18.45 Solisti resne glasbe
19.30 TV dnevnik
20.00 Stop
20.50 Akcije: Zvišan
krvni pritisk

20.00 Zunanjepolitični
feljton
20.15 Brahms v izvedbi
Janka Šetinca —
klavir
20.35 Iz manj znane
operne literature
21.30 Sodobni literarni
portret:
Yves Bonnefovs
Razgledi
po
21.50
sodobni glasbi
23.10 Z Bartokom in
Lisztom
23.55 Iz slovenske poezije

V TRŽIČU
Rupar Lovro, roj. 1900, Fink Marija, roj.
1895, Teperova Josefa, roj. 1892, Bohinc Jožefa,
roj. 1902, Primožič Simon, roj. 1891, Kolman
Terezija, roj< 1897, Novak Emil, roj. 1960,
Kekec Matjaž, roj. 1960, Stružnik Ivan, roj.
1925, Povše Jože, roj. 1932, Kosec Roman, roj.
1962, Bašter Dušan, roj. 1960

ta teden na TV

Sobota
Angleški celovečerni film BEGUNEC je delo znane
ga režiserja Carola Reeda, ki se je proslavil s filmi Tretji
človek, Melodije na citrah, Izobčenec z otokov, Ključ in
drugimi. V Beguncu opisuje zgodbo irskega revolucio
narja, ki ga išče britanska policija zaradi bančnega ropa.
Film ni privlačen le zaradi stalne negotovosti in nevar
nosti, v kateri je glavni junak, ampak tudi zaradi sijajne
karakterizacije posameznih likov, s katerimi pride begu
nec v stik. V glavnih vlogah so nastopili znani igralci:
James Mason, Kathleen Hyan, Robert Nevvton.

Nedelja
Ljubitelji vesternov bodo po dolgem času spet prišli
na svoj račun. Popoldne bo na sporedu ameriški barvni
film ROPARJI. Zgodba je preprosta: v malo mesto se
iriklati roparska tolpa, ki terorizira meščane. Kos bi ji
>il le šerif, ki pa je že skoraj pozabil, kako se uporablja
orožje. Strah pred smrtjo mu ne da, da bi se spoprijel z
nasilneži. Toda položaj je iz dneva v dan težji in šerif se
mora odločiti... Film je leta 1967 zrežiral VVilliam Graham, v glavnih vlogah pa so zaigrali: Don Murray, John
Saxon, Ann Francis in Edmond O'Brien.

B

ponedeljek
Italijanska TV drama MAFIJA obravnava usodo
revnih prebivalcev z juga, ki so prisiljeni skoraj zastonj
delati v velikih mestih. Sredi Milana dobivajo za svoj
trud skorjo kruha, niso socialno zavarovani, nihče jih ne
ščiti. Toda druge izbire nimajo. Če niso zadovoljni z de
lom, ki jim ga je ponudila mafija, gredo lahko domov,
kjer jih čaka še večja revščina. V velemestih pa s svojim
poceni delom ustvarjajo ogromne dobičke nekaterim
posameznikom, ki »poslovno« sodelujejo z gradbenimi
podjetji. Ustvari se torej veriga: delovna sila — mafija
— gradbeno podjetje.

Sreda
Režiser Mario Monicelli je 1959. leta dobil na berlin
skem festivalu prvo nagrado za film VELIKA VOJNA.
Film je res svojevrsten, saj nima primere v svetovni ki
nematografiji. To je namreč zgodba dveh vojakov, ki
jima ni mar vojskovanja. Želita si čim ceneje »priti
skozi«. Na vse načine se otepata poti na fronto. Vendar
ukazi so ukazi in Oreste ter Giovanni morata kljub vsem
prizadevanjem prav na fronto. Toda tudi tu ju ne za
pusti domiselnost... Izjemna igra dveh, morda
največjih, komikov tistega časa ob sijajnih dialogih
predstavlja filmsko mojstrovino, obenem pa protivojno
sporočilo. V obeh glavnih likih je zbrana želja vseh
preprostih ljudi po miru in normalnem življenju. V
glavnih vlogah bomo videli Vittoria Gassmana, Alberta
Sordija in Silvano Magnano.

Petek
Ob 500- letnici rojstva svojega velikega rojaka so Po
ljaki posneli biografski film o NIKOLAJU KOPERNI
K U v dveh verzijah: kot celovečerni film in televizijsko
nadaljevanko v treh delih. Značilno za nadaljevanko, ki
jo bomo spremljali mi, je, da se ogiba ali zgolj bežno do
tika zgodovinskih dejstev, v ospredju je osebna drama
velikega učenjaka.

Petek, 21. januarja 1977
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Kmetijsko živilski kombinat Kranj
AGROMEHANIKA
Kranj, Cesta JLA 2fl
telefon 23-485

Sto Preddvorčanov
v Semberiji
Ob tej priložnosti se je vsem
zbranim gostiteljem ob spome
niku predstavnik krajevne skup
nosti Preddvor zahvalil za pri
srčen sprejem, moški zbor iz Bele
pa je zapel dve partizanski pesmi.
Vse je potekalo tako prisrčno
in spontano, da so bili naši ljudje
dobesedno brez besed. Sledilo je
presenečenje za presenečenjem.
Ze ko smo kreaili z avtoceste
Zagreb—Beograd proti Bijeljini,
so nas ljudje pozdravljali. Vsi so
bili na ulicah.
K a r naenkrat, še sam ne vem
kdaj in kako, sem se znašel v vrsti
in na nekaj čakal. No, kmalu sem
videl, zakaj gre. Domačini so nas
postregli po njihovi in staroslovanski šegi. Vsak je dobil namreč
kos kruha in sol, nato pa si lahko
iz kakega meter in pol dolgega
droga potegnil kos ražnjiča, na
koncu vrste pa sta čakala dva
mladeniča s kuhano »bosansko
rakijo«. Bilo je hladno in nihče se
tega napitka ni pretirano branil.
Nekateri so prav zaradi tega šli še
večkrat v vrsto . . .
Opisujem vam, dragi bralci,
zgolj zunanje vtise. V tem trenut
ku si skušam predstavljati, kaj
pomeni tako srečanje za naše
ljudi. Res, da dandanes marsikdo
že precej potuje, toda žal v glav
nem le čez državne meje, svojih,
domače kraje, naše sosede po
poznamo bolj malo. Poznamo in
sodimo jih, vse enako, le po tistih,
ki pridejo k nam v Slovenijo na
delo. Pa ni tako.
Takšno prireditev, kot je »Zna
nje — imanje« skupaj spraviti, to
vsi tisti, ki smo se kdaj ukvarjali s
kako organizacijo, vemo, da ni
mačji kašelj. K a j takega vsaka
krajevna skupnost pač ne bi
zmogla, posebno pa taka ne, kjer
si ljudje niso enotni in si drug
drugemu polena mečejo pod noge.
K o smo se pogovarjali z domačini
— organizatorji, so nam odkrito
priznali, da so od vsega silnega
dela in pripravljanja utrujeni, da
že tri mesece ne delajo nič
drugega kot samo to in da je to
velika, velika obveznost in odgo
vornost. Razumel sem jih . . .
Razumel sem Nedeljka Markoviča in njegovo ženo Lepo, katerih
gost sem bil, da se od utrujenosti
niti pogovarjati nista utegnila,
komaj sta še odpirala usta in oči.
No, pa o tem morda še kdaj
kasneje.
Glavna predstava pri takšnih
srečanjih je navadno takrat, ko
organizatorji kličejo domačine,
da sprejmejo goste in jih peljejo

Organizatorji tekmovanja »Zna
nje — imanje« so v svoj program
vključili tudi veličastno parado,
v kateri so sodelovali tudi konje
niki — Foto: Mirko U dir
na svoje domove. Domačinke so
vsakemu gostu podarile origina
len, dolg volnen šal in mu ga ovile
okrog vrata. Pozneje so mi doma
činke povedale, da so tudi one
imele mnogo dela z organizacijo
prireditve.
Okoli sto žensk je skoraj vsak
dan prihajajo v šolo, kjer so
postorile to in ono za tekmova
nje; no med drugim so tudi štiri
dni pletle šale za prijatelje iz
Preddvora. Zaupale so mi, da so
hotele splesti tudi rokavice, a
jim je zmanjkalo časa. Vseeno,
Semberijke, hvala vam za topel
šal, ki je vsem nam prav prišel,
saj je bilo vreme kar hladno, tako
pa nas je grela volna, predvsem
pa ljubezen, s katero so bili ti šali
spleteni.
Naj ob tej priložnosti omenim,
da so imele žene pripravljen po
seben paviljon, v katerem so raz
stavljale svoja ročna dela in v
katerem so vsak dan med prire
ditvijo sedele v narodnih nošah in
pletle šale, nogavice, plete, zra
ven pa pele stare bosanske narod
ne pesmi in pesmi iz narodno

ani so vzdržali in ostali v teh krajih.

Čeprav je vas Kokra dolga skoraj 12 kilometrov,
i a njihovih ramenih so tudi sedanja
iprizadevanja
za razvoj kraja. Če jim
krajani izredno složni, kadar gre za skupnedružbena
skupnost ne bo pomagala,
bo lepa dolina ob Kokri izumiram in
akcije — Osem točk programa razvoja krajevne
to bo neprecenljiva in nepopravljiva
skupnosti Kokra
škoda!
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pohvalijo, da imajo v Kokri 2 trgo
vini in gostilno in da so hiše in za
selki raztegnjene vasi (Kokra je dol
ga okrog 12 kilometrov) povezane
s cestami, sposobnimi za avtomobil
ski promet, pri čemer ima precejšnje
zasluge Gozdno gospodarstvo Kranj.
Tudi 25 visokogorskih kmetij v kra
jevni skupnosti ni odrezanih od sve
ta. Največ zaslug pri tem pa imajo
krajani in njihova krajevna skup
nost.
Prebivalce Kokre, so dejali na
zadnji seji sveta krajevne skupnosti,
boli, da so bili no'">;
no vojni za
postavljeni. Zgubili so kamnolom in
s tem obilo možnosti razvoja. K r a -

V Kokri so lani s prostovoljnim
delom in denarjem krajevne skup
nosti obnovili obzidje pokopališča in
kupili mrliški voziček. Čaka jih še
obnova mrliške vežice.HSami so volj
ni pomagati in delati, družba pa jim
bo morala prav tako pomagati.
Šibka elektrika je dolgo pestila
Kokro. Tako slaba je bila, da so one
meli celo radijski sprejemniki! Po
manjkljivost bo kmalu odstranjena.
Krajevna skupnost se je sporazu
mela z Elektrom iz Kranja. V zasel
ku pri osnovni šoli že stoji nov
transformator, kmalu pa bo dobila
Kokra še dva nova transformatorja.
Razen tega so krajani s pomočjo
skupnosti zgradili več avtobusnih
ostajališč. Razen enega so še vsi
rez strehe. Zavetje čakajočih potni
kov je ena od nalog krajevnih skup
nosti, za kar je le-ta Že oddvoiila
sredstva. Pomagati bi morala še
avtobusna podjetja in si prizadevati,
da bi bila cesta čim prej urejena,
opremljena z ustrezno cestnoprometno signalizacijo in izogibališči,
saj je cesta proti Jezerskemu izredno
ozka.
Razen tega skrbi krajevna skup
nost za 8 obeležij N O B in osrednji
spomenik ter za kulturno in družab
no življenje v vasi. Tako so lani
organizirali dedka Mraza in obdarili
vse otroke stare od enega do 14 let.
Program krajevne skupnosti Ko
kra do leta 1980 ni pretirano širok,
temveč zajema le tisto, kar bi kazalo
v kraju zboljšati in prispevati, da
ljudje ne bi bežali od doma. Svoje
želie so strnili v 8 točk.
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sveta krajevne skupnosti Kokra — Foto: F. Senka

Iz svojega prodajnega programa vam nudimo širok asorti
man kmetijskih strojev in opreme za individualne kmetij
ske proizvajalce.
Posebej opozarjamo na traktorje naslednjih znamk:
- traktor UNI VERZAL 42 KM s pogonom na vsa štiri
kolesa ali dvokolesni pogon,
- traktorje ZETOR
- traktorje IMT 533 in 558
- traktorje DEUTZ 42 KM
- traktorje URSUS 35 in 42 KM
- traktor VLADIMIRAC 31 KM
- traktorje TOMO VINKOVIĆ nove izvedbe s priključki
- stroje za spravilo sena
- stroje za proizvodnjo krompirja
- stroje za transport kmetijskih pridelkov
- stroje za proizvodnjo mleka (oprema hlevov) itd.
Iz proizvodnega programa opozarjamo na priljubljene
škropilnice A G 200, AG 300, A G 500
— sadilnike za krompir
— plužne deske za sneg
Našteti priključki lastne proizvodnje o zaradi omejenih
kapacitet proizvodnje na voljo le š e v manjših količinah.
Obiščite trgovino rezervnih delov na Koroški cesti št. 25 v Kra
nju, kjer nudimo, poleg rezervnih delov za kmetijsko mehani
zacijo, tudi popoln program traktorskih gum po tovarniških
cenah, avtomobilske gume, akumulatorje in snežne verige
za osebne avtomobile ter droben kmetijski in vrtnarski pribor
in orodje.
Za kmetijsko mehanizacijo, posebej za nakup proizvodnih linij,
odobravamo ugodne investicijske kredite.

Prek 63 starih tisočakov lahko prihranite,
če kupite moško obleko pri

KRANJ
v trgovini KONFEKCIJA NA KLANCU,
Vodopivčeva 2
prejšnja cena 1850 din, NOVA CENA 1.215,80 din

(se bo nadaljevalo)

Kokra noče zaostajati
Kokra — Svet krajevne skupno
s t Kokra je na razširjeni seji raz
pravljal o lanskem delu krajevne
skupnosti in o srednjeročnem pro
gramu skupnosti, ki je z 274 prebiohJr
najmanjšimi v kranjski
ODcini. Vendar domačini nočejo do6hJ?" • ^ k* zaostajali za drugimi v
? . > temveč hočejo doseči še hi^ Jši napredek. N a številne težave
pozarjajo krajani, ki doma nimajo
»eiiko možnosti zaslužka. Najbližji
\
Gozdnem gospodarstvu Kranj
™ obratu Jelovice v Preddvoru. SiP se vsak dan vozi 74 krajanov
^ oelo ali v šolo v Preddvor ali v
J - Kljub temu se upravičeno

KMETOVALCI!

osvobodilne borbe. Zena v Sem
beriji danes ni več to, kar je bila
še v polpretekli dobi. T o so delav
ke, gospodinje,
matere. Med
vojno so pomagale ranjencem, k i
so bili skriti v zemunicah pod
zemljo, danes se razdajajo za svo
bodo, za polja, za svoje najdražje.
Nekdaj uklenjene v patriarhalno,
sredino, danes svobodne proiz
vajalke in družbene delavke. N i
redek primer, ko se izza volana na
traktorju sliši »pjesma djevojke«.
Predavanja, tečaji, pridobivanje
znanja na vseh področjih, in ko
večer zamenja noporne trenutke
preko dneva, se vsedejo k ročne
mu delu in tako nastajajo čudo
vite umetnine, lepo izvezene čip
ke, nogavice, šali. Tako potekajo
dnevi tudi Draginji Lažič, ki
ima svojo hčerko na delu v No
vem mestu. K a r zadrhtela je, ko
sem povedal, da sem iz Slove
nije in da bom nekaj napisal za
slovenske časopise. »Joj«, je de
jala, »potem bo to videla tudi
moja hčerka Vidosava«.
Res, velik je bil delež Dvorovljank ob tej prireditvi. Škoda, da
vam ne morem pričarati vseh
tistih čudovitih oblik in barvnih
odtenkov umetnin, ki so jih rodile
njihove zgarane, a mehke roke,
in ki so j i h ponosne razstavile v
paviljonu. Tudi one so bile vklju
čene v tekmovanje, katera od
njih bo izvezla lepšo umetnino.
Pa se je bilo žiriji, katere članica
je bila tudi znana jugoslovanska
dramska umetnica Mira Stupica,
težko odločiti.
Drugi dan zjutraj je bilo zani
mivo poslušati
Preddvorčane,
kako so prebili noč. Spali smo
vsak pri svoji družini, raztreseni
po vsem naselju, tako da drug za
drugega nismo vedeli, kje je kdo.
Pa je imel vsak pripravljeno
svojo zgodbo. Vsi, brez izjeme so
se pohvalili, da so bili njihovi go
stitelji prijazni, da so jim dali na
razpolago najboljše sobe in naj
boljše postelje. Začudeni so bili
tudi nad tem, kako so vsa stano
vanja snažna, kot v škatljici, bi
mi rekli, in da nihče, tudi gospo
dar ne, ne gre v hišo v čevljih.
To je tako nekaj normalnega,
samoposebi umevnega, pa vendar
sem debelo pogledal drugi dan, ko
me je »gazda« Nedeljko pred
stavil najbolj popularni osebnosti
v tem kraju, narodnemu junaku v
in heroju Branku Stojanoviču
Krvavemu, ko je bil le-ta tudi v
nogavicah.

Elegantno in moderno — BREZ NAPAK!
Na prvi mesti postavljajo moder
nizacijo dotrajane ceste do Kranja
in zboljšavo telefonskega omrežja.
Slednje po sodbi prebivalcev Kokre
ne bi smelo povzročati problemov,
saj bi bilo treba sedanje omrežje
proti Jezerskemu le okrepiti in z
njim povezati naročnike iz Kokre.
Tretja naloga je zgraditev betonske
ga mostu do zaselka Podebelca, če
trta pa nadaljevanje zboljševanja
električnega omrežja v krajevni
skupnosti. Peta naloga je zgraditev
televizijskega pretvornika nad Slaarjevo K oblo, ki bi omogočil vsem
^okrjanom gledanje televizijskega
programa, pogosto edino zvezo s sve
tom. Načrti za pretvornik so že bili,
vendar se ie zataknilo pri denarju.
Krajevna skupnost Kokra zagovarja
graditev aH popravilo novih oziroma
dotrajanih stanovanjskih hiš in si
rizadeva, da posebnosti Kokre ne bi
ile pozabljene. Zadnja želja ozi
roma naloga Kokrjanov pa je oživi
tev kmečkega turizma, ki bi bil
lahko pomembno dopolnilo kmetij
ski dejavnosti.
Krajevna skupnost bo po svojih
močeh uresničevala program. Žal so
nekatere naloge samo zanjo pretež
ke. Zato pričakuje pomoč družbene
skupnosti, predvsem
pa občine
Kranj.
F. Šenk
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CENTRAL Kranj

TOZD Vino
Kranj,
Mladinska 2, tel. 21-336,
bo dne 28.1.1977
ob 10. uri na javni
licitaciji prodal

TAM 4500,
leto izdelave 1964,
v voznem stanju

TAM 2000,
leto izdelave 1968,
v voznem stanju.
Ogled je možen vsak dan ra
zen nedelje v VINO Kranj,
Mladinska ulica 2.

Poklicna šola Kranj,
Cankarjeva 2
razpisuje prosto delovno mesto

— učitelja samoupravljanja
z temelji marksizma
Pogoj: visokošolska izobrazba ustrezne smeri in moralno politič
na neoporečnost.
Prijave sprejema tajništvo Poklicne šole Kranj, Cankarje
va 2 v 15 dneh po objavi. Nastop dela 1. februarja 1977.

Vzpon na Makalu
ŽIROVNICA - V soboto, 15. januarja, je društvo upokojen
cev Žirovnica organiziralo predavanje Vzpon na Makalu. Pre
davanje je bilo zelo zanimivo, z lepimi posnetki udeleženca
samega vzpona ter s prijetnimi spremnimi besedami.
Prav gotovo si občani in člani društva upokojencev takšnih
predavanj še žele, zaželeno bi bilo le, da bi bil obisk večji.

Šole smučanja za učence

Redke samotežnice in garovci
RATEČE — Kmetovalci od Hrušice do Rateč so nekdaj
enkrat letno pokosili travo na senožetih visoko v pobočjih
Karavank in tudi Julijcev. Ker od tam niso mogli tako lahko
prepeljati sena,,so ga spravili na lesene senike. Od tu so ga
pozimi v globokem snegu, s takoimenovanimi samotežnicami
vozili v dolino. Ob vzirožju so ga preložili na vprežnc sani.
Tisti, ki so imeli gospodarska poslopja blizu ali pa niso imeli
konj, so ga kar s samotežnicami vlekli vse do doma.
Danes je to pravzaprav postalo že prava redkost. Zaradi pre
majhne donosnosti so mnogi opustili košnjo na površinah viso
ko v gorah. Tam pa, kjer se vedno kose seno, ga prevažajo veči
noma z živino in s traktorji, saj so po vojni gozdni delavci zgra
dili precej novih cest. Izjema so le Rateče, kjer se še vedno vidi,
kako pripeljejo seno s samotežnicami s senožctov v Karavan
kah. Tako smo pred kratkim srečali mladega Janeza Juvana, ki
je pripeljal seno v rjuhah na saneh. Ko je prispel do glavne
ceste, ki je posuta s peskom, je moral prositi prijatelja, da mu je
pomagal sani preložiti na enoosni garovec, s katerim je vse
skupaj prepeljal do doma.
B. BlenkuS

JESENICE — Zveza telesnokulturnih organizacij jeseniške
občine bo tudi letos pripravila šolo smučanja za učence vseh
osnovnih šol j e s e n i š k e občine. Solo bodo organizirali v šolskih
zimskih počitnicah na smučiščih, ki so najbližje posameznim
šolam. Tako predvidevajo, da bodo šole smučanja v Žirovnici,
na Dobravi, na Kresu, v Podmežakli, v Mojstrani, v Gozd
Martuljku in v Kranjski gori. Sole bodo vodili smučarski učite
lji, ki so opravili poseben tečaj. Sol smučanja se bo letos v jese
niški občini udeležilo okoli 300 otrok, kar je še enkrat več kot
lani.
B. BlenkuS

Večji obisk
v prenovljenem nočnem lokalu
V Kompasovi temeljni organizaciji združenega dela Motelu
Medno so v lanskem letu dosegli nad 8 milijonov dinarjev reali
zacije, kar je za 28 odstotkov več kot leto poprej. Povečanje gre
predvsem na račun prenovljenega nočnega lokala, ki beleži
rekorden obisk, d očim so prenočitvene zmogljivosti ostale na*
ravni prejšnjih let, enako pa je tudi ostalo koriščenje predvsem
v sezoni. Za letos načrtujejo realizacijo v višini 10 milijonov
dinarjev, obenem pa bodo nadaljevali s prenovitvijo prostorov.
Adaptirali bodo recepcijo in točilnico, povsem pa bodo obnovili
paviljone ter v vseh sobah zamenjali dotrajano pohištvo, -fr

Rekreacija jeseniških železarjev
JESENICE — V jesenifiki železarni tudi letos nadaljujejo s
pestro in vsestransko športno aktivnostjo zaposlenih delavcev.
Te dni zaključujejo prvi del prvenstva železarne v namiznem
tenisu, že prihodnji teden pa se bodo v finalnem delu pomerile
najboljše ekipe. Komisija za športno rekreacijo pri izvršnem
odboru sindikata pripravlja januarja prvenstvo v šahu,
februarja zimska prvenstva v sankanju in v veleslalomu, marca
oa bo na Jesenicah zimsko prvenstvo slovenskih železarn v
veleslalomu, v sankanju in v smučarskih tekih.
Poleg tekmovanj pa poteka vsak teden tudi rekreacija v novi
telovadnici Železarsko-izobraževalnega centra, na kegljišču v
Podmežakli ter na ledeni ploskvi, v T V D Partizan na Jesenicah
in na Koroški Beli ter v telovadnici v Mojstrani. Rekreacije in
sprostitve željni delavci so vljučeni v interesne skupine, ki jih
vodijo sindikalni športni referenti in drugi športni delavci.
Razen sedanjih interesnih skupnosti bodo ustanovili še interes
no skupnost za kegljanje na ledu.
J. R.

Zbor mladinske pohodne enote
TRŽIČ — Mladinska pohodna enota »Kokrški odred«, ki
deluje pri občinski konferenci ZSMS, je bila lani zelo delavna
in prejela zato številna priznanja. Posebno uspešen pa je bil
pohod ob lanskem občinskem prazniku. V soboto, 29. januarja,
pripravlja vodstvo enote zbor v domu T V D Partizan v Tržiču,
ki se bo pričel ob 19. uri. Na zboru, ki bo združen z družabno
prireditvijo, bo igral ansambel SMB 220 iz Kranja, za humor pa
bo skrbela skupina »Veseli večer« iz Tržiča. Srečanje članov
pohodne enote bo hkrati začetek letošnje aktivnosti, kjer bo
osrednja akcija pohod po tržiških partizanskih poteh v počasti
tev občinskega praznika.
-mv

»Pri Janezku« na Muro vi
JESENICE — Prvi prebivalci Jesenic so si postavili
večinoma lesena bivališča na Murovi pod hribom Mirca, ker je
bil ta prostor v ozki in malo sončni jeseniški dolini še najbolj
sončen. Hiše, ki so jih postavili pred štiristo leti, še vedno
stojijo. Nekaj so jih sedanji prebivalci obnovili in so ostale po
zunanjem izgledu takšne, kakršne so bile prej, drugim pa so
popolnoma spremenili obliko. Stare brunarice so podrli, na
njihovo mesto pa postavili nove, moderno zidane hiše.
Ena takšnih starih brunaric je lesena hiša, ki se ji po
domače pravi »pri Janezku« in kjer je bila prva šola na
Jesenicah. Pred kratkim jo je kupil znani smučar in gornik
Ciril Praček, ki je povedal, da bo gornji del hiše obnovil v stilu
stare arhitekture. Da bi jo zavaroval pred nadaljnjim propa
danjem je najprej poskrbel, da so naredili novo streho iz skodel.
Obnoviti pa bo potrebno še lesena okna, balkone in tudi debla
brunarice.
B. B.

Varstvo narave
eno osnovnih vprašanj človeštva
Kranj — Pretekli teden je bil v
Kranju občni zbor odseka za varstvo
narave in gorsko stražo pri Planin-
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R E K L A M A ZA K R V A V E C
Ponedeljek, 17. januarja 1977
— Zjutraj sem na valu 202 ljub
ljanskega radia slišal, kako na
povedovalcev glas vabi vse vnete
smučarje na naravno prekrasen
in čudovito urejen Krvavec.
Skupaj s prijatelji smo se odlo
čili za popoldansko smuko, pa se
je zataknilo že na začetku, kajti
»ski-bus« je imel četrt ure za
mude. Vendar je slabo voljo pre
gnala sončna pokrajina proti
Krvavcu. In res, na Krvavcu je
narava nudila pravi užitek —
obilo snega, lepi, s soncem obsi
jani tereni. Ob vseh teh lepotah
pa je zatajil človeški faktor, ki je
pokvaril ta užitek.
V reklamah je bilo slišati, da
obratujejo vse naprave, kar pa si
ta ponedeljek in verjetno ne prvi,
lahko »na lastni koži« občutil, da
ne drži. Kljub precejšnjemu
šte
vilu ljudi, tako da so se pred
vzpenjačami
nabirale vrste, sta
obratovali le dve krajši sedežnici
(je še ena daljša) in ena vlečnica
na Njivice (poleg nje je še ena) in
še ta je sredi največjega navala
obstala, ker je bilo treba urediti
izstopišče (lahko bi ga uredili
zgodaj zjutraj). Lepa reklama
nam je še vedno zvenela v ušesih.
Začeli smo se spraševati: Zakaj
tako? Za začetek smo se prijazno
pozanimali pri uslužbencu
na
vlečnici, ki nam je pojasnil stvar,
kot bi poleti skupaj pasli krave
ta Krvavcu. Ta »okvara«
na
nogi: Tiha dolina —Njivice je tra
jala pol ure. Smučarsko strast so
nam potešili šele pozno popoldne,
ko so spustili v pogon še drugo
vlečnico.
Naj omenim še to, da povrat
nega ski-busa ni bilo, zato je vso
pisano druščino »pobral« redni
avtobus. Nimam nič proti števil
nim vasem ob vznožju Karavank
od Cerkelj do Kranja in proti
lepo vijugasti cesti, ki pelje skozi
te vasi, vendar menim, da lahko
»potrošniki« pričakujemo od pri
zadetih več reda in doslednosti
in ne samo lepe besede.
Tomaž Slavec

skem društvu Kranj. N a zboru so
ocenili preteklo delo in se dogovorili
za program v letu 1977.
Člani kranjskega odseka za var
stvo narave in gorsko stražo so na
zboru ponovili, da njihovo delo že
dolgo ni več le ljubiteljstvo ali ro
mantični odnos do narave, temveč
zavestna zavzetost in prepričanje,
da postaja varstvo narave in okolja
nasploh eno temeljnih vprašanj
obstoja človeštva! Zato so kranjski
člani gorske straže in »varstveniki«
v program za leto 1977 zapisali, da
bodo skušali vključiti v odsek še več
novih članov, predvsem mladih, kot
v preteklosti in oblikovati nekakšno
»fronto« vseh, ki so jim pri srcu
lepote narave in ohranitev prirodnega bogastva naše dežele. Da bi bili
pri uresničevanju tega cilja učinko
vitejši, zagovarjajo člani kranjskega
odseka za varstvo narave in gorsko
stražo povezovanje in sodelovanje s
sosednjimi Planinskimi društvi, Pla

ninsko zvezo Slovenije in drugimi
družbenimi organizacijami ter druš
tvi. Na zboru v Kranju so nadalje
opozorili na nujnost vključevanja
planincev v splošni ljudski odpor in
družbeno samozaščito, kamor var
stvo narave brez dvoma sodi.
Zborovalce je nagovoril tudi pred
sednik Planinskega društva Kranj
Franci Ekar. Pozitivno je ocenil pre
teklo delo odseka in opozoril na na
loge, ki čakajo člane odseka na
Ledinah. Z izgradnjo nove posto
janke bo obiskovalo to področje
vedno več ljudi in bo morala biti
zato tudi skrb za varstvo narave
večja.
Člani odseka so za načelnika po
novno izvolili Andreja Baumana, za
njegovega namestnika pa Andreja
Jeklarja. Dogovorili so se, da bo
tečaj za gorske stražarje že februar
ja. Prijave sprejemajo v pisarni Pla
ninskega društva Kranj na Koroški
J . Košnjek
c e s t i

30 let Planinskega društva
Javornik-Koroška Bela

Jesenice — V soboto, 15. januar
ja, so se zbrali na rednem letnem
občnem zboru člani Planinskega
društva J a v o r n i k - K o r o š k a Bela in
razpravljali
o. programu svojega
dela. Planinsko društvo J a v o r n i k Koroška Bela bo letos praznovalo
30-letnico svojega uspešnega delo
vanja. Zato so že imenovali priprav
ljalni odbor za izvedbo praznovanja.
V tem letu bodo organizirali več pri
reditev in akcij, izdali bilten o tridedesetletnem delovanju društva, pri
pravili pa so tudi spominske značke.
Planinsko društvo je ena izmed
najbolj množičnih organizacij v kra
jevni skupnosti Javornik —Kor. Bela
in sodeluje tudi z ostalimi družbeno
političnimi organizacijami. Skupaj z
njimi organizira vsakoletni pohod
na Stol, mladinske pohode na Pri
stavo ter več drugih pohodov v gore.

V tridesetih letih svojega obstoja
je uspešno sodelovalo z osnovno šolo
Koroška Bela in tako skrbelo za
mlade člane društva. Tudi v jubilej
nem letu naj bi bilo sodelovanje
čimbolj plodno, vsestransko uspešno
pa naj bi bilo tudi sodelovanje z
družbenopolitičnimi organizacijami
v krajevni skupnosti in z ostalimi

planinskimi društvi. Lep jubilej pa
naj bi proslavili s kar največ akci
jami in prireditvami.
D . S.

GORENJSKA
KMETIJSKA ZADRUGA
TZE SLOGA K R A N J

išče prevoznika
mleka
za Jezersko —
Kranj
Prevoz je vsak drugi dan.
Interesenti se naj oglasi
jo v četrtek, 24.1.1977,
od 8. do 10. ure v Stražišču.

mali oglasi • mali oglasi
prodam
Prodam PRAŠIČA za zakol. Sp.
Duplje 34
318
Prodam PRAŠIČA, težkega 140 kg.
M ožjanca 2, Preddvor
319
Ugodno prodam termoakumulacijsko PEČ 4 K W ter trajnožarečo
kiippersbusch. Kalan, Breg ob Savi
74, Kranj
320
Prodam klavirsko H A R M O N I K O
ali zamenjam za SMUČI 13 do 15 let
otrokove starosti. Hrastje 177
321
TELEVIZOR
GORENJE
900
avtomatik, črno-beli, prodam. Humer Lovro, Šenčur, Mlakarjeva 65,
tel.41-118
322
M I N I R A M O novo in B L A U P U N C K T avtoradio s stereo kaseto
fonom, nov, prodam. Telefon 23-257
323
Prodam 6 tednov stare PRAŠIČ
K E in 300 kg semenskega K R O M 
P I R J A desire. Luže 6, Šenčur
324
Prodam suhe bukove K L A F T R E .
Ambrož 9, Cerklje
325
Prodam K R A V O za zakol. Zgornji
Brnik 83, Cerklje
326
Prodam dve K R A V I po teletih,
dobre mlekarice. Velesovo 28, Cer
klje
327
Prodam mesnatega PRAŠIČA za
zakol. Zg. Brnik 36, Cerklje
328
Prodam K R A V O z bikcem, starim
en mesec. Zalog 61, Cerklje
329
Prodam moško N A R O D N O NO
ŠO. Poizve se v trafiki Cerklje
330

Za Valvasorjev
dom iščemo
oskrbnika
in kuharico.
Zaposlitev po dogovoru se
zonska ali stalna.
Ponudbe pošljite takoj
na PLANINSKO DRU
ŠTVO, 64240 RADOV
LJICA.
Prodam dva meseca stare rjave
J A R Č K E , odlične nesnice. Stanonik, Log 9, Škofja Loka
331
Prodam ugodno, malo rabljen
H L A D I L N I K , 270-litrski Gorenje in
oljno PEČ G A B O 7500. Kranj, Žu
pančičeva 33
332
Prodam zamrzovalno S K R I N J O ,
530-litrsko, skoraj novo. Cena ugod
na. Informacije na tel. 22-107
333
Prodam KAVČ, dva fotelja, mizi
co, omarici, skrinjo, preprogo, otro
ško posteljo, T V Schaub Lorenz,
štedilnik (2 + 2), topli pod ( 4 x 3 )
skupaj za 12.000,00 na kredit. Drol,
Gor. odreda 4, Kranj, Planina
334
Prodam večjo količino slivovega
ŽGANJA. Zg. Otok 4, Radovljica
335
Prodam mlado brejo
KOZO.
Dovje 7, Mojstrana
336
Kovinoservis Jesenice, Prešernova
15 odprodaja 3 mm PLOČEVINO
manjših formatov po ugodni ceni.
Telefon št. 81-146
337
Prodam PRAŠIČA za zakol. Vopovlje 7, Cerklje
338
Prodam nov Bosch zaganjač (starter) za traktor 15 D E U T Z E G E
1.3/12 A R 3. Zg. Brnik 77, Cerklje
339
Prodam dve T E L I C I do 300 kg.
Aljančič Anton, Kovor 16, Tržič 340
Prodam PRAŠIČA za zakol. Pre
bace vo 23
341
Prodam PRAŠIČA
za
zakol.
Gmajnica 6, Komenda
342
Prodam T E L I C O za pleme. Sred
nje Bitnje 13
343
Prodam ali zamenjam 500 kg
T E H T N I C O za teleta. Poizve se
popoldan. Voklo 100.
344
Prodam malo rabljeno PEČ ktippersbusch. Orehek, Mlaka 52, Kranj
Prodam dobrega K O N J A in BI
K A , starega 15 mesecev, za dopitanje. Visoko 5, Šenčur
346
Prodam brejo K R A V O frizijko.
Zalokar, Moste 3, Žirovnica
347
Prodam motorno vrtno K O S I L 
NICO, zimska J A B O L K A , smučar
sko O P R E M O za 8 do 10 let starosti,
HLADILNIK,
kovinsko
SAMOK O L N I C O . Naslov v oglasnem
oddelku.
348
Prodam 10 tednov starega B I K C A
in delovnega V O L A . Peračica 1,
Brezje
349
Sobno O P R E M O , zelo primerno
za samske sobe, ugodno prodam.
Ogled možen vsak dan od 16. ure
dalje, v soboto in nedeljo ves dan
M ravlje, Bistrica 157, Tržič
350
Prodam dve težki K R A V I , visoko
breji. Frčej, Višelnica 4, Zg. Gorje
351
Prodam večjo količino drobnega
K R O M P I R J A . Voglje 37
352
Prodam mesnatega PRAŠIČA za
zakol. Srednja vas 38, Šenčur
353
Prodam nov P O M I V A L N I S T R O J
Zanussi Končar z garancijo. Pangerc
Miha, Vodice 43 c.
354
Prodam T V R U D I ČAJEVEC,
črno-beli. Zupan Ivan, Levstikova 3,
Kranj
355

Prodam
italijanski
OTROŠKI
VOZIČEK, globok, prenosni. Valjavec, Ulica 31. divizije 48, Kranj
356
Poceni prodam S P A L N I C O in
drugo pohištvo. Vodnik, Predoslje
58, 64000 Kranj (nasproti gostilne)
357
Prodam T E L I C O , staro 15 mese
cev. Naklo 51
358
Prodam kombiniran Š T E D I L N I K
plin elektrika in opremljeno Z I B E L 
K O . Telefon 26-188
359
Prodam dva PRAŠIČA za zakol,
po 120 kg. Tatinec 3, Preddvor
360
Poceni prodam rabljeno S P A L 
NICO. Zavrl' Martin, Smidova 12,
Kranj
361
Prodam konjske K O M A T E 20 do
24 col, gnojnični SOD 400-litrski,
M L A T I L N I C O Z reto in tresali. Vse
dobro ohranjeno. Pangeršica 2, Gol
nik
362
Prodam OBRAČALNIK Maraton
za BČS, dobro ohranjen in K O N J A
ali zamenjam za kakršno koli goved
ter več domačega žganja. Trstenik 2,
Golnik
363
Prodam S P A L N I C O in D N E V N O
SOBO. Naslov v oglasnem oddelku
364
Prodam T R A K T O R PORŠE. Sp.
Brnik 14, Cerklje
365
Prodam original K O S I L N I C O za
traktor S T A Y E R 3 0 K M . Šmartno
7, Cerklje
366
Poceni prodam T V R R 59 črnobeli, 9 m L I K O L I T A 100 cm širine,
brivski aparat R E M I N G T O N , P R E 
PROGO 150 x 240 s predposteljnikoma. Šavs, Moša Pijade 5/1, Kranj
367
Poceni prodam skoraj nov ŠTE
D I L N I K Gorenje na trdo gorivo.
Okroglo 6, Naklo
368
Prodam dva rabljena KAVČA,
dva F O T E L J A in novo ležišče z jogijem. Rajgelj, Zasavska c. 43, Kranj
369
Prodam K R A V O po izbiri. Praše
8 K-p-nj
370
r-rodam 1 leto starega črnega
PSA. Hotemaže 44, Preddvor
371
Prodam delovnega K O N J A . Jen
ko, Zg. Pirniče 37, Medvode
372

Valilnica Naklo
sprejema
naročila:
za enodnevne piščance
(nesnice in pitance)
Na razpolago bodo od
15. februarja dalje
— za 2 — 3 mesece stare
jarčice, ki bodo od 13.
aprila dalje
Prosimo za prednaročilo
zaradi boljše in pravočasne
dobave.
GKZ T Z E Naklo
Valilnica
64202 NAKLO
Prodam dve snežni traktorski V E 
R I G I — 16-colski. Šmarjetna gora 2,
Kranj
373
Prodam K O R E N J E za krmo.
Britof34
374
Prodam več G O B E L I N O V . Na
slov v oglasnem oddelku.
375
Ugodnp prodam malo rabljen
trajno žareči Š T E D I L N I K Gorenje,
8-litrski B O J L E R in U M I V A L N I K .
Snedičeva 2, Kokrica, Kranj
376
Ugodno prodam popolnoma nov
A V T O R A D I O . Informacije na tele
fon 26-539
377
Prodam M A G N E T O F O N G E L O SO za 1000 din. Dolenc Adolf, U l .
Gorenjskega odreda 6, Kranj
433
Prodam nov P R A L N I S T R O J
PS 615. Markovič, Žeje 15, Duplje
434
Po ugodni ceni prodam J A B O L 
K A . Zupnišče Kovor pri Tržiču
435
Prodam delovnega V O L A . Leše
31,Tržič
436
Prodam mlado K R A V O , 8" mese
cev brejo. Strahinj 7, Naklo
437

kupim
Kupujem K O L E S A in M O P E D E
starejšega tipa. Ponudbe pošiljajte
pod šifro »Vozni«
298
Kupim B E T O N S K I MEŠALEC.
Oblak Pavel, Zalog 55, Cerklje

Izdaja ČP Glas, Kranj, Ulica Moie
Pijadeja 1. Stavek: GP Gorenjski
tisk Kranj, tisk: Združeno podjetje
Ljudska pravica, LJubljana, Kopi
tarjeva 2. - Naslov uredništva in
uprava lista: Kranj, Moie Pijadeja
1. - Tekoči račun pri SDK v Kra
nju številka 51500-601-12694 - Te
lefoni: glavni urednik, odgovorni
urednik in uprava 23-341, uredni
štvo 21-835, novinarji 21-860, malooglasni in naročniški oddelek
23-341. - Naročnina: letna 300 din,
polletna 100 din, cena za 1 številko
8 dinarje. - Oproščeno prometnega
davka po pristojnem
mnenju
421-1/72.

,

„

ar

„ Kupim ohranjeno KMEČKO M I 
ZO z dvema ali tremi STOLI. Žižek
Julija, Celovška 103/94, Ljubljana
399
Kupim brejo SVINJO. Skumavec,
P- Gorje 176
400
Kupim SMUČI z opremo za
12-letnega otroka. Naslov v oglas
nem oddelku.
401
Kupim 5 komadov železniških
TIRNIC dolžine 5,60 m. Lipar, Vogl J 73, Šenčur
402
Kupim S T R O J za navijanje raz
novrstnih tuljav. Valančič, Pševo 10,
Kranj
403

2 milijona v denarju. Zg. Brnik 41,
Cerklje
397

stanovanja

S

e

vozila
FIAT 125 PZ, letnik 1970, dobro
ohranjen, ugodno prodam. Šiler
Anton, Valjavčeva 9, tel. 24-733.
Informacije od 16. ure dalje.
378
Prodam dobro ohranjeno ZASTA
VO 750 L U X E , letnik 1973. Vopovlje
7, Cerklje
379
Prodam Z A S T A V O 600, cena
ugodna. Galičič, Stara Loka 48,
Škofja Loka
380
Kupim F A U motor za T A U N U S
17 ali 15. Zalaznik, Studeno 21, Že
lezniki
381
Prodam osebni avto V O L K S W A G E N V A R I A N T , letnik 1969. Cena
po dogovoru. Vrhnje 8, Radovljica
382
Kupim malo rabljen avto ZASTA
VO 101 ali pa 1300, na obroke. Na
slov v oglasnem oddelku.
383
1600 I M V K O M B I T U R I S T , let
nik 1973, ugodno prodam, delno tudi
na potrošniško posojilo. Bevc, Kam
na gorica 61 (stara šola). Ogled v pe
tek in soboto popoldan.
384
Ugodno prodam dobro ohranjeno
ZASTAVO 850. Golnik 62, Malijevo
brdo
385
Prodam F I A T 850. Ziganja vas 25,
Tržič
386
Prodam Z A S T A V O 750, letnik
1965, za 5.000 din, po generalni. Šen
čur, Štefetova 29
387
VW 1200 J , star dva meseca, pro
dam. Telefon popoldan 061-53-865
388
Prodam Z A S T A V O 750, letnik
1971. Suha 18, Kranj
389
Ugodno prodam BULDOŽER T G
50, 65 K S , letnik 1967, 7 ton, F I A T
C O M P A N J O L O zaprta kabina, nov
motor, ŽAGO za razrez hlodov gater, 3 kline z elektromotorjem,
C I R K U L A R za obrezovanje tra
mov, TRAČNO ŽAGO (band žago)
litoželezno z nagibno mizo, premet
koles 60 cm, pokončni F R E Z A R z
elektr. motorjem in hrastovo MIZO,
150-litrski B R Z O P A R I L N I K - ba
kreni. Jože Zgonc, Topol 12, Nova
vas 61385 na Notranjskem.
390
Ugodno prodam avto P A S A T L ,
letnik 1975, prevoženih 20.000 km.
Informacije tel. 068-22-514
39 i

t

Ž I V I L A
PC

BRITOF

PREKAJENE
POSTRVI
ZMRZNJENE
POSTRVI

S T A N O V A N J E oddam samskim
osebam, dekletom ali fantom. Pišite
na oglasni oddelek pod šifro »Pri
Kranju«
404
Samski moški išče opremljeno ali
neopremljeno SOBO s posebnim
vhodom v Kranju ali Škof j i Loki.
Ponudbe pod »Reden plačnik«
405
Soliden zakonski par z enim otro
kom išče v Škofji Loki ali bližnji
okolici enosobno S T A N O V A N J E ,
lahko je tudi večja garsonjera. Pla
čava lahko za nekaj časa vnaprej.
Ponudbe pod šifro »Zelo dobra plač
nika« 406

ob 16.30 na P L E S U v dvorani na
P R I M S K O V E M . Vabljeni.
421
Ansambel JEVŠEK vas zabava
vsako soboto ob 20. uri v hotelu K A 
ZINA na Jezerskem in vsako nedeljo
ob 18. uri v P O L J A N A H s pevko
LJUBO.
422
M A R J A N K R A L J iz R T V in BO
RIS K R A L J ter drugi nastopajo v
nedeljo, 23. 1. 1977, ob 16. uri na VI
S O K E M na prireditvi D V A K R A 
L J A P O D ISTO S T R E H O . Žreba
nje vstopnic — zanimive nagrade.
423
Vsako nedeljo P L E S na Kokrici.
Igra ansambel M O D R I N A . Nov
program. Vabijo KOŠARKAŠI. 424

Opremljeno SOBO oddam brez
plačno mlademu fantu za pomoč.
Kranj, Gregorčičeva 12
407
Na Primskovem oddam oprem
ljeno SOBO dvema moškima. Po
nudbe pod »Soba«
408
Dobra zaročenca iščeta skromno
SOBO v okolici Kranja ali Škofje
Loke. Dobra plačnika. Hlebš Dušan,
Frankovo naselje 74, Trata, Škofja
Loka
409
Dvema Študentkama oddam toplo
SOBO s 1. februarjem. Oglasite se:
Golnik 45
410
STANOVANJE
dvoinpolsobno,
sončno, suho z lepim, vrtom v Kra
nju prodamo. Vseljivo po dogovoru.
Naslov v oglasnem oddelku.
411

n

o

v

2

ski jubilej ter jima kličejo še na
mnoga zdrava leta sinovi in hčerki
z družinami.
430

8

najdeno
V »Torkli« pod Šmarjetno goro
najdene S M U C l se dobijo v bližini.
P o t n a J o š t a 46
429

zaposlitve
Začasno nujno iščem osebo za
O S K R B O starejše nepokretne žen
ske. Nagrada, hrana in ostalo po do
govoru od 18. do 20. ure. Naslov v
oglasnem oddelku.
431

posesti

čestitke
Dragemu atu in mami ŠTEFA
N O V I M A iz Sp. Brnika iskreno če
stitajo za 70. rojstni dan in življenj-

V Radovljici prodam takoj vse
ljivo manjšo G A R S O N J E R O . Po
nudbe pod »Ugodno«
432

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila sestra in teta

Neža Pavlin
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, j i darovali vence in cvetje ter
nam izrekli sožalje. Posebno zahvalo smo dolžni sestričnama Ivanki in A n i Pretnar, ki sta j i dolga
leta nudili dom in skrbeli zanjo, Slavki Pavlin za skrb in pomoč v času njenega bivanja v Domu
upokojencev v Kranju, vsem sosedom, duhovniku za pogrebni obred, pevskemu zboru za zapete
žalostinke, organizaciji ZB za poslovilne besede in vsem, ki so j i na kakršenkoli način pomagali.
Sestra Ana in ostalo sorodstvo.
Duplje, 13. januarja 1977

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi preljubega

posesti
Kupim dobro vzdrževano HIŠO
ali Z A Z I D L J I V O P A R C E L O v K r a 
nju ali okolici. Ponudbe pod »Sred
nje velika«
413
D A M ZAZIDLJIVO P A R C E L O
pri cesti. Informacije: Žeje 11,
Duplje
414

zaposlitve
Službo dobi K V K U H A R I C A in
gospodinjska pomočnica za kuhinjo
v gostilni. Hrana in stanovanje v
hiši. Nastop službe takoj. Gostilna
ob Ljubljanici, Ljubljana, Velika
čolnarska 17
415
Iščemo dobrega B A S K I T A R I 
STA - B A R I T O N I S T A . Telefon
061-71-106 interna 337. Igranje zago
tovljeno 2 X tedensko
416
Redno zaposlim žensko za delo na
K M E T I J I , staro do 50 let, brez
obveznosti. Naslov v oglasnem
oddelku.
417
Sprejmem dekle, ki ima veselje za
P L E T I L S T V O . Pletilstvo K N I F I C
JOŽICA, Kranj, Oprešnikova 29,
Primskovo
418
O B R T N I K I ! Vodim K N J I G O 
V O D S T V A , izdelujem bilance in
davčne napovedi. Naslov v oglasnem
oddelku.
419
V V A R S T V O vzamem punčko.
Ponudbe pod šifro »Center«
420

obvestila
POZOR! V enem dnevu dobite
F O T O G R A F I J E za vse vrste legiti
macij. Foto Zivulovič, 1. avgusta 5,
Kranj
425
R O L E T E : lesene, plastične, kla
sične in »MINI«, in žaluzije, obnova
starih lesenih rolet in zamenjava
elementov pri roletah, naročite Špilerju, Gradnikova 9, 64240 Radov
ljica, tel. 75-610 ali pišite, pridem na
dom. Samo za plastične velja zimski
popust in brezplačna dostava na
dom.
426
E K S P R E S
Č I Š Ć E N J E
itisona,
tapisoma, preprog, foteljev, kavčev.
Pridem na dom. Gogala, Kidričeva
38, tel. 22-059 v popoldanskem času.

Trgovsko podjetje
OBUČA BEOGRAD
PRODAJALNA KRANJ,
Titov trg 24
te

4

GARSONJERO
ali enosobno
S T A N O V A N J E iščeta mlada zakon
ca od Kranja do Bleda. Plačava do
1300 din. Tel. 064-23-721 od 20. ure
dalje
412

Kupim karamboliran V W 1200 ah
1300, letnik 1969 do 1972. Slak, Hraška 3, Lesce
392
K A R O S E R I J O in M E N J A L N I K
za N S U 110 poceni prodam. Nak
lo 62
393
SPAČKA, letnik 1973, prodam.
Porenta, vzgojni zavod Preddvor
394
Prodam Z A S T A V O 750, letnik
1963, dobro ohranjeno, v voznem
prireditve
stanju. Predoslje 130
395
Poceni prodam P R I K O L I C O za
osebni avto, skoraj novo. Sredojevič,
Tudi v letu 1977 ansambel
^orenjesavska 13, Kranj
396
Kupim dobro ohranjen avto na T R G O V C I igra vsako soboto ob
Posojilo za avto 3,5 milijona in za 19.30 v K O M E N D I in vsako nedeljo
J

Izdelujem
AKUMULATORSKE
P O L N I L C E za vse vrste akumula
torjev. Joža Ajdovec, Oševek, Kam
nik

o

?ri?^'
odprto trgovino s čevlji: KOg«ANA, ISTRA, BRANKO BABIC, CICIBAN,
Lci;*
' ZAGREB, PETER VELEBIT,
A, PAROVIČ, ANTILOP FEKETIČ itd.

J ožeta Povšeta-Markca
učitelja Šolskega centra Iskra v Kranju
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so sočustvovali z nami in nam izrazih sožalje ter nam v najtežjih
trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se vsem republiškim in občinskim organom in organizaci
jam organizacijam združenega dela I S K R E in njihovim predstavnikom, družbenopolitičnim orga
nizacijam, Šolskemu centru I S K R A , trgovskemu podjetju E L I T A in vsem vzgojnim ter
izobraževalnim organizacijam za poslane sožalne brzojavke, vsem, ki so darovali vence m cvetje,
govornikom za poslovilne besede, organizatorjem pogreba in vsem, ki so ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Še enkrat - vsem iskrena hvala.
Žena Štefka, hči Majda in sorodstvo.
Kranj, 20. januarja 1977

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, sestre, tete in stare mame

Amalije Fugina
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki so jo spremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala zdravnikom in osebju psihiatrične bolnice Begunje za dolgoletno zdravljenje,
gospodu župniku za pogrebni obred ter pevcem društva upokojencev Kranj.
Žalujoči vsi njeni.
Kranj, 13. januarja 1977

ZAHVALA
Ob nenadni tragični smrti našega dragega moža, sina, brata in strica

Andreja
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani, darovali cvetje in vence, izrekli sožalje in ga spremili na zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo sodelavcem P T T podjetja iz Kranja in Škofje Loke za spremstvo in poslo
vilne besede, gasilskemu društvu Sovodenj za požrtvovalno, takojšnjo pomoč na kraju nesreče,
kolektivu Tekstilni center Zvezda iz Kranja, gospodu župniku Kralju za ganljiv govor in pogrebni
obred ter vsem pevcem iz Nove Oselice.
Vsem še enkrat iskrena zahvala.

B E 0 G R A D

Žalujoči: žena Rozka, mama Ana, sestre Jožica, Marica in Julka z družino, brat Tomaž z družino in
ostalo sorodstvo.
Kranj, Škofja Loka, Nova Oselica, Gorenja vas, 19. januarja 1977

P e s t r a

izbira, dostopne cene

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene, mame, sestre, babice in prababice

MarijeBukovnik
Martinkove mame iz Adergasa
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za sočustvovanje in
izražena sožalja, pomoč, darovano cvetje in vence. Posebej se zahvaljujemo zdravniku dr. Beleharju
za dolgoletno zdravniško nego. Hvala sodelavkam in sodelavcem delovnih kolektivov: Iskra, obrati
T E A in A T N , Merkur in Triglav konfekcija iz Kranja ter Saturnus iz Ljubljane, za izražena sožalja
in podarjene vence. Hvala g. župniku in pevcem za pogrebni obred. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni.
Adergas, 15. januarja 1977

Gumar in Študent v vodstvu
Komisija za-nimizni tenis pri TKS Kranj je
tudi letos pripravila tekmovanje v občinski
namiznoteniški ligi. Za tekmovanje se je pri
javilo 14 ekip, ki so bile razdeljene v dve enako-

nesreče
Poledenela cesta
V soboto, 15. januarja, ob 23.25 se
je na regionalni cesti v bližni Šen
čurja pripetila prometna nezgoda.
Voznik osebnega avtomobila Janko
Brodar (roj. 1955) iz Škofje Loke je
vozil od Mengša proti Kranju. Na
ravnem delu ceste ga je zaradi ne
primerne hitrosti na poledeneli cesti
zaneslo s ceste, tako da se je avto
mobil prevrnil na streho. Voznik je
dobil v nesreči le praske in ureznine,
sopotnica Dragica Ušeničnik pa si je
zlomila nogo. Škode na avtomobilu
je za 30.000 din.

ZAHVALA

Nezgoda kolesarja

Ob nepričakovani in težki izgubi našega dragega sina, brata in vnuka

V ponedeljek, 17. januarja, ob
18. uri se je na Cesti na Brdo v K r a 
nju
pripetila prometna nezgoda.
Jože Rode (roj. 1913) s Kokrice se je
na kolesu peljal proti Kranju bolj po
sredini ceste. K o ga je dohitel voznik
osebnega avtomobila Marjan Kovač
(roj. 1958) s SuTie, je kolesarja hotel
obvoziti po deshi, vendar pa je le-ta,
ko so ga obsvetili avtomobilski žaro
meti, zavil proti desnemu robu ceste.
Na poledeneli cesti avtomobil ni
mogel pravočasno ustaviti in je ko
lesarja zadel, da je padel in se ranil.
Po prvi zdravniški pomoči so ga po
slali v domačo oskrbo.
L. M .

Dušana Beštra
s Srednje Dobrave 1 a pri Kropi
se zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam priskočili na pomoč,
zlasti pa reševalcem, pripadnikom J L A , organom U J V za nesebično požrtvovalnost pri reševanju
ponesrečenca, sosedom, znancem, vsem družbenopolitičnim organizacijam in gasilcem, pevcem za
odpete žalostinke, predstavnikom šole, mladini, gasilcem za ganljive poslovilne besede ob odprtem
grobu in gospodu župniku za opravljen pogrebni obred. Posebej se še zahvaljujemo za izrečeno
tolažbo in izraze sožalja ter podarjene vence in cvetje.
Žalujoči: mami, brata Ludvik in Primož, stari oče in mama ter ostalo sorodstvo.

vredni skupini. Zal sta že na začetku odstopili
ekipi Visokega, kar neugodno vpliva na reden
potek tekmovanja.
Rezultati — I. skupina: 1. kolo: Triglav I :
Podblica 5:0, Podbrezje : Trboje II 5:2, 2. kolo:
Trboje II : Sava 2:5, Podblica : Podbrezje 3:5,
Gumar : Triglav I 5:3, 3. kolo: Podbrezje :
Gumar 0:5, Sava : Podblica 5:0, 4. kolo: Gumar
: Sava 5:1, Podbrezje : Triglav I 5:0.
Lestvica:
Gumar
Podbrezje
Sava
Triglav I
Trboje II
Podblica

15: 4
15:10
11: 7
8:10
4:10
3:15

6
6
4
2
0
0

II. skupina: 1. kolo: Trboje I : Triglav II 5:0,
Student : Dijaški dom 5:2, 2. kolo: Triglav II :
Student 0:5, Naklo : TRIM 5:1, 3. kolo: Trboje
I : Naklo 4:5, Dijaški dom : Triglav II 0:5, 4.
kolo: Naklo : Student 3:5, Trboje I : TRIM 4:5.
Lestvica:
Student
Naklo
Trboje I
TRIM
Triglav II
Dij. dom

3
3

3
2

0
1
2
1
2
2
S.

15: 5
13:10
13:10
6: 5
5:10
2:10 0
Tadina

Sankači
v Avstriji
TRŽIČ — V nedeljo je bilo v Rožni dolini v
Avstriji drugrf mednarodno tekmovanje v
sankanju. Na tekmovanju je nastopilo 154
tekmovalcev v enosedih in 25 parov v dvosedih.
Med Številnimi ekipami iz Avstrije in Italije
so nastopili tudi tekmovalci sankaške sekcije
Partizan Tržič in člani SD Jesenice. Dosegli
so naslednje rezultate:
ml. mladinci: Tone Mali (TRZlC) 16. mesto
st. mladinci: Poldi Kraševec (JES) 1. mesto
člani. 9. Marjan Meglic, 11. Vinko Lavtižar
(oba JES) 13. Drago Česen, 15. Janez Bahun,
20. Milan Česen ml., 21. Janez Česen (vsi TRZ)
st. člani: 5. Milan Česen (TRZ)
Dvosedi: Milan Česen, Drago Česen, 12. me
sto in 13. mesto Janez Bahun in Janez Česen
(vsi TRZ).
J. Kikel

Sr. Dobrava, 16. januarja 1977

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage sestre, tete in svakinje

Marije Rakovec
Marčunove
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni
sosedom Gradišarjevim, Klaindinstovim, Bajželjnovim in zdravniku dr. Zgajnar Miranu, ki so nam
nesebično priskočili na pomoč v teh težkih trenutkih. Iskrena zahvala tudi g. župniku za lep
pogrebni obred in pevcem za ganljivo slovo, kakor tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali.
Žalujoči: brat Jože in ostalo sorodstvo.
Duplje, Jesenice, Ljubljana, Pivka, Kranj, 17. januarja 1977

ZAHVALA
Ob tragični smrti ljubljenega sina, brata, nečaka

Emila Novaka
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, njegovim součencem,
profesorjem, ki so z nami sočustvovali, darovali cvetje in ga pospremili na poslednji dom. Zahva
ljujemo se tudi 0 0 Z S M S Naklo, govornikom za poslovilne besede. Hvala S R S za brzojavna
sožalja, enako tudi ostalim organizacijam. Hvala g. župniku in pevcem.
Hvala vsem, ki ste nam karkoli pomagali in sočustvovali z nami.
Žalujoči: oče, mati, brat in ostalo sorodstvo.
Cegelnica, 19. januarja 1977

V ponedeljek, 17. januarja, nekaj pred 21. uro je začelo goreti v depandansi
hotela Kazina na Zg. Jezerskem. V leseni dvonadstropni stavbi je bilo 16 sob
s 40 posteljami, družinsko stanovanje in skladiščni prostor.
Tega dne so v stavbi zakurili peči; dve »lutzovi« peči sta stali v prvem nad
stropju v neposredni bližini ometane lesene stene, cevi pa so bile skozi steno
speljane v dimnik, ne da bi bile zavarovane z nevnetljivo izolacijo. Zaradi
pregretja se je vnela stena v prvem nadstropju, od tu pa se je ogenj razširil
še na drugo nadstropje in na podstrešje. Ogenj, ki so ga pogasili kranjski
poklicni gasilci in prostovoljni gasilci z Jezerskega, je uničil precejšnji del
stavbe. Skoda še ni ugotovljena.

Razpisna komisija

ZVEZE KULTURNO PROSVETNIH
ORGANIZACIJ KRANJ
razpisuje prosto delovno mesto

DIRIGENTA PIHALNEGA
ORKESTRA KRANJ
Poleg splošnih, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
— visoka ali višja izobrazba glasbene smeri z dirigentsko prakso
— srednja izobrazba glasbene smeri s 5-letno prakso v pihalnih orke
strih
Kandidati naj poleg dokazil in življenjepisa prilože tudi pregled
dosedanjega dela in zaposlitve.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

V spomin ob 20. obletnici smrti najine ljubljene hčerke edinke,
22-letne
ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame, stare mame, tašče in sestrične

Angele Remic
se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in
vence. Posebej se zahvaljujemo dr. Stenšakovi za dolgoletno zdravljenje. Iskrena zahvala tudi
upokojencem in g. župniku za opravljen pogrebni obred.
/

Žalujoči: sin Stane z družino in ostalo sorodstvo.
Šenčur, 16. januarja 1977

Eve Dolinšek
medicinske sestre
z žalostjo
Dolinškova
Kranj - Planina, 23. januarja 1977

Petek, 21. januarja 1977
,

.

Partizan
premagal
tekmeca

Portret tedna

Viktor Krevselj:
Odbojka je
atraktivni
šport

Iz kola v kolo postaja občinska košarkarska
liga za pokal Kranja zanimivejša. Vse ekipe so
precej izenačene.
Rezultati srečanj II. skupine:
Trhle veje : T V D Partizan 34:36 (13:15),
Kranj 75 . Beksel 39:38 (21:13), Triglav : Iskra
62:64 (27:32). Strelev kola je igralec Triglava
Benčan, ki je 16 krat zadel koš.
Lestvica II. skupine
Kranj 75
Triglav
Trhle veje
Iskra
Partizan
Beksel

V teh dneh je odbojkarsko življenje na Gorenjskem precej živo. V Kranjski gori nabira
° č i za novo sezono ekipa bivšega državnega klubskega prvaka Mladost-Monter iz Zagreba.
" Radovljici se pripravljajo odbojkarji Crvene Zvezde, medtem ko si je Bled, kot kraj
10-dnevnih skupnih priprav izbrala reprezentanca Jugoslavije.
V petek 14. januarja, sta se v OŠ na Bledu na trening tekmi pomerila državna repre
zentanca in ekipa Mladost-Monter. V tekmi, tehnično na visoki ravni, so v veliki borbenosti
vseh igralcev bili reprezentantje boljši in dobili tekmo s 3:0.
Lazar Grozdanovič (zvezni selektor) in Viktor Krevselj (trener) sta dolžna skrbeti za
formo ekipe.
Viktor Krevselj, Jeseničan, je zvezni trener državne odbojkarske reprezentance. Kot
redni profesor predava na VŠTK v Ljubljani — specializacija odbojka. Strokovni pristop,
tako glede metodike treniranja, kot tudi tehničnega vodenja ekipe je predpogoj za uspešno
vodenje državne selekcije. Zastavili smo mu nekaj vprašanj.
Zakaj ste si ravno Bled izbrali za kraj skupnih priprav?
»Bled je najbolj primeren. Ima solidne pogoje za treninge — telovadnico z
« e m i potrebnimi rekviziti, kar omogoča, da dosežemo ustrezen trening. Trening
« Pokljuki bo pripomogel k večji kondicijski pripravljenosti. Nasploh lahko
rečem, da tu je razumevanje za odbojko, pa tudi z nastanitvijo v hoteli »Svoboda«
•mo zadovoljni.«
Kako se pripravljate?
»To je prvi del priprav. Namen je, da pripravimo ekipo za balkaniado v Carigra
du ob koncu maja. Veliko dela p o s v e č a m o predvsem nabiranju vsestranske
kondicije; tako v naravi kot tudi v telovadnici.«
Kako bo potekal program skupnih priprav po 20. januarju, ko boste zapustili Bled?
»Odšli bomo v Sarajevo, kjer nas čaka nekaj tekem. Marca potujemo na veliki
mednarodni turnir v Teheran (Iran). Po premoru bodo maja zaključne priprave za
balkaniado. Podobno kot sedaj se bomo tudi tedaj pripravljali v podobnih klimat
skih razmerah. Z nastopom v Carigradu bo reprezentanca zaključila s tekmovanji
prvi polovici leta. Po balkaniadi slede priprave za evropsko prvenstvo v Helsinkih
na Finskem oktobra meseca. V tem obdobju načrtujemo priprave v Kranjski gori.
Kakšna je bila vaša pot kot trenerja državne reprezentance?
»Reprezentanco treniram od konca 1974. V tem času je doživela ekipa svoje
doslej največje uspehe. Osvojili smo dve medalji na balkaniadah, medaljo na Sredo
zemskih igrah ter bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu v Beogradu, ki nam
največ pomeni.«
Znano je, da odbojka pri nas ne uživa tistega ugleda, ki bi ji po dinamičnosti vsekakor
moral pripadati. Kaj je temu vzrok? Kako povečati popularnost te igre?
»V svetu je precej drugače kot pri nas. Odbojka je v mnogih deželah cenjena kot
najbolj atraktivnih Športnih zvrsti. Trenerji čedalje bolj programirajo odbojko
v kondicijski del priprav, pa naj gre za katerokoli športno panogo.
Pri nas, v Sloveniji, odbojko neupravičeno zanemarjamo. Čeprav je to dinami
čen, cenen sport, dostopen vsakomur, primeren za oba spola, še ni tistega pravega
zanimanja zanj. Vse preveč propagiramo individualne panoge (plavanje, smuča
nje), pri tem pa radi pozabljamo na kolektivne zvrsti športa.
Kljub vsemu ni bojazni za odbojko, čeprav ni ocenjena kot prioritetna panoga.
Velik pomen ima tudi T V , ki bi s primernim populariziranjem v marsičem prispe
vala k večjemu zanimanju za to atraktivno igro.«
B.Rauh
m

1 1
2 0 2
2
Rezultati srečanj I. skupine:
Šenčur : Vodovodni stolp 47:41 (24:16),
Gumar : Sava 48:60 (23:33), Krvavec : KS
Zlato polje 65:58 (31:31).
Strelec kola v I. skupini je Šilar, igralec
KS Zlato polje, s 34 doseženimi koši.
Lestvica I. skupine
Šenčur
Sava
Krvavec
Gumar
Vodovodni stolp
Zlato polje

v

n

Lestvica:
» a l vin
Ilirija
Puljanka
Maribor
Oriolik
Jug
Slovan
Celje
Šibenik
Željezničar
Triglav
Medveščak (
>v

r

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1340:1234
1543:1320
1361:1385
1392:1304
1366:1321
1286:1236
1385:1395
1301:1372
1275:1304
1387:1427
1243:1398
1040:1222

Ponovno
izreden
v drugi
vožnji
Radstad - Na dokaj močnem medna
rodnem slalomu za točke FIS - manj
kali so le najboljši Italijani, Švedi in
»vicarji — se je ponovno z izredno druY°*njo, ko je bil najhitrejši, odliko
val Bojan Križaj, ki je v tej dosegel tudi
najboljši čas.
" prvem nastopu se je zaradi neugodne
startne številke uvrstil šele na osmo mesto,
"naga v drugem pa mu je prinesla tretje
mesto v skupni razvrstitvi. To mesto in
j^aga v drugem nastopu je pokazala, da je
1
/s P ° v n e m vzponu forme v slatnM, ' •
P°P
nJ B
''
očke, je povsem verjetno, da bo v februar
ju"
" e m pokalu nastopal v drugi
JaKostni skupini, z ugodnejšo startno
osnovo.
Tudi ostali naši se niso uvrstili slabo, le
Dal V
P
P > vožnji zaradi naIR
P
ciljem. Magušar je bil soliden
- . Koželj pa 26.
4QQ« >
~ *• vožnja: 1. Strand (Švica)
J*H* / Brunner (Avstrija) 50,03, 3. NeuM»a *
> 50,54..., 8 Križaj 50,96, 18.
« u š a r 52,54, 27. Koželj 53,04.
2 M ° * n j a : 1. Križaj (Jugoslavija) 50,74,
5i,04
' '
(Švica)
10n°
vrstni red: 1. Strand (Švica)
žai in', ' Neureuter (ZRN) 101,28, 3. Krizeli ( ^ • • •• - Magušar 104,08, 26. Ko•nvsi Jugoslavija) 105,16.
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Pari jutrišnjega kola: Triglav : Ilirija (ob
18. uri), Slovan : Maribor, Puljanka : Medve
ščak, Dalvin : Šibenik, Željezničar : Celje, Orio
lik : Jug.
-dh

Gorenjski
nogometaši
in portoroški
sklepi
Kranj, 18. januarja 1977 — Na vabilo
predsednika
Medobčinskega
sveta
SZDL za Gorenjsko Janeza Varla, so se
danes v Kranju zbrali predstavniki Go
renjske nogometne zveze, izvršnih
odborov občinskih zvez za telesno kul
turo in telesnokulturnih skupnosti ter
posameznih nogometnih klubov, da bi
preučili problematiko nogometa na
Gorenjskem in uskladili stališča v
zvezi s prilagoditvijo tekmovalnih si
stemov, ki danes »veljajo« na Gorenj
skem.
Po večurnem naštevanju problemov
za in proti takojšni uveljavitvi »duha in
črke Portoroža«, so se strinjali s pred
logi predsednika Varla o stališčih ozi
roma zaključkih posvetovanja, in si
cer:
1. Udeleženci posveta ugotavljajo in
podpirajo vse napredne akcije za kva
litetne premike v nogometu, ki teme
ljijo na portoroških sklepih;
2. Obstoječi tekmovalni sistem na
Gorenjskem, po katerem je bilo izve
deno jesensko prvenstvo, naj velja tudi
do zaključka spomladanskega prven
stva, kar je logično nadaljevanje prve
ga. V tem času pa naj se pripravi
predlog novega sistema, ki naj ga
obravnavajo vse osnovne organizacije
(Klubi, društva) T K S in se jih šele na
osnovi najširše razprave pošlje na veri
fikacijo na republiško zvezo. Za izde
lavo predloga so zadolženi: vse občin
ske telesnokulturne skupnosti, sodni
ška in trenerska organizacija, občin
ske zveze za telesno kulturo, nogomet
na društva oz. klubi ter predvsem go
renjska tekmovalna skupnost s svojimi
strokovnimi kadri;
3. Navzoči so se strinjali, da se Kranj
organizira v regijski nogometni center.
Posebej pa so se sekretarji ObTKS za
vezali, da bodo v sodelovanju z vsemi
prej navedenimi
organizacijami in
strokovnimi delavci še do spomladan
skega dela tekmovanja pripravili v
skladu s »Portorožem« nov sistem tek
movanja v nogometu na Gorenjskem,
opravili javno razpravo in sistem tudi
uspeli verificirati na republiških nogo
metnih forumih.
I. S.
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Razveseljiva
udeležba
Kranj — Komisija za vaterpolo pri TKS
Kranj je za letošnjo zimsko rekreativno
tekmovanje v vaterpolu pripravila zanimi
vo občinsko trim ligo. Da je za ta vodni
šport v občini veliko zanimanje, kaže že
podatek, da se je prijavilo rekordno število
ekip.
Za najboljšega
se bodo potegovala
moštva Iskre, Planike, Vodovodni stolp z
dvema ekipama, Radovljica, Kamnik I in
Kamnik II, Triglav I in Triglav II ter Ditis
in študentje Ljubljane in Kranja ter Kopra,
ki bodo nastopili kot vaterpolisti ekipe
Študent. Torej kar enajst ekip bo skušalo
osvojiti prvo mesto, pri tem pa bosta
Kamnik I in Triglava II nastopili zunaj
konkurence.
Kljub temu pa se v vseh enajstih kolih
obetajo zanimiva in kvalitetna srečanja.
Pari prvega nedeljskega kola (ob 8. uri):
Iskra : Planika, Vodovodni stolp I : Radov
ljica, Kamnik I : Kamnik II, Vodovodni
stolp II : Ditis, Triglav II : Triglav III.
Študent pa je v tem prvem kolu prost.
-dh

Bled : Crvena
zvezda 1:3
Blejski odbojkarji se marljivo pripravljajo na
nadaljevanje prvenstva. Potem ko so se prejšnji
četrtek pomerili z zagrebškim prvoligašem
Mladost-Monter in izgubili po solidni igri s 4: L
so v nedeljo v OŠ v Radovljici odigrali srečanje
z (nlbojkarji CZ. Izgubili so z rezultatom 3:1.
MATIJAŠEVIC (TRENER CZ): »Pred
dvemi leti smo z Blejci igrali pokalno
tekmo. Tedaj je bila to ekipa starejših in
slabših igralcev, medtem ko je sedanje
moštvo bistveno kvalitetnejše in perspek
tivnejše. Igra je bila enakopravna, vendar
je je odločila izkušenost prvoligaša. Pri
ekipi Bleda so vsi igrali dobro, pri CZ pa se
je z izvrstnim udarcem odlikoval MarkovIjev.
Obenem se zahvaljujem ekipi Bleda, da
smo z njimi odigrali trening tekmo in pa
osebju OŠ A. T. Linharta, ki nam je omogo
čilo 14-dnevne priprave.«
VERNIC. (TRENER BLEDA): »V okviru
priprav smo izkoristili priliko za trening
tekmo; Vidi se, da so klimatski pogoji na
Gorenjskem zares idealni, saj tu v e č i n a .
naših vrhunskih ekip nabira svežih moči.
O sami tekmi lahko rečem, da je bila na
zadovoljivi ravni. Pozna se, da smo sredi
kondicijskih priprav in zato še ni tako, kot
bi lahko bilo.«
B. Rauh
||
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Letošnji maraton bo na 20 kilome
trov dolgi progi. Dupljanski maraton
naj bi postal tradicionalen, organizator
pa pričakuje udeležbo blizu 500 mara
toncev iz vse Slovenije.
J. Kuhar

Visok poraz Triglava

ci* 91:84 (61:37).

224:197
252:239
2 219:216
2 181:182
3 148:160
3 138:168
čm

Slovenijales bo pokrovitelj drugega
dupljanskega maratona, ki bo zaneslji
vo v nedeljo, 23. januarja, s startom ob
9.30. S n e ž n e razmere so se bistveno iz
boljšale, tako da je zdaj v Dupljah okoli
30 cm snega. Za nagrade bo poskrbel
tudi CP Kmečki glas, ki bo nagradil pet
najbolje uvrščenih kmetovalcev. Orga
nizator bo sprejemal prijave do četrt
ka. Proga bo letos precej lažja kot lani,
maraton pa se bo upošteval kot eden
izmed slovenskih maratonov pri dode
litvi zlate trofeje vzdržljivosti, ki jo po
deljuje revija Antena.
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Maraton
v Dupljah bo

v

Kranj - Košarkarji Triglava so v nada
ljevanju druge lige v Dubrovniku doživeli
visok poraz z Jugom. V preostalih sreča
njih tega kola, ki je bil na sporedu med ted
nom, je ostalo vse po starem. V vodstvu je
*e vedno splitski Dalvin, ki je dobil tekmo
Zagrebu, le za dve točki pa zaostajajo ko
šarkarji Ilirije. Le-ti so doma do dobra na
polnili k o š Puljanki. Mariborčani so bili
uspešni v igri z Oriolikom, Celjani pa so v
slovenskem derbiju opravili z ljubljanskim
Slovanom, Šibenik pa je bil boljši nasprot
nik od Željezničarja.
Izidi: Jug : Triglav 106:76 (54:47), Maribor :
Oriolik 99:81 (52:29), Ilirija : Puljanka 118:93
(55:41), Celje : Slovan 100:90 (48:47), Medve
d k : Dalvin 65:76 (31:33), Šibenik : Željezni

201:153
258:234
209:222
121:130
63: 90
88:111

Smučarska
sobota in nedelja
Kranj — Jutri in v nedeljo bo Gorenjska
»pet bogata s smučarskimi prireditvami.
Tekači bodo imeli letošnje slovensko
prvenstvo, skakalci pa bodo merili svoje
moči na prvenstvih » R S , Gorenjske in na
meddruštvenih tekmovanjih.
Že jutri bodo prvi začeli tekmovati v
Škofji Loki starejši in mlajši pionirji, ki
bodo na 25-metrski skakalnici v Vincarjih
ob 11. uri merili svoje moči na prvenstvu
Gorenjske.
V nedeljo pa bo ob 15.30 na isti skakalni
ci v Vincarjih prvenstvo SRS za mlajše
pionirje.
V Sebenjah bo v nedeljo ob 14. uri na 45metrski skakalnici prvenstvo SRS za mlaj
še mladince in gorenjsko prvenstvo za čla
ne ter tekma za starejše mladince.
Kot smo že omenili, bo na Veliki Planini
jutri in v nedeljo prvenstvo SR Slovenije v
tekih. V soboto bodo na programu solo
teki, v nedeljo pa še prvenstvo v štafetah.
V vseh kategorijah se bodo za najvišje na
slove potegovali vsi najboljši.
-dh

Moštvo splitskega Hajduka, ki je letos prvič na zimskih pripravah v Pred
dvoru v hotelu Bor smo zatekli tik pred popoldanskim treningom.

S priprav nogometnih prvoligašev

Hajduk v Boru,
Vojvodina v Transturistu
K R A N J — N o g o m e t a š i v prvi zvezni ligi so kljub t r o m e s e č n e m u prem o r u - drugi del prvenstva se začne že na začetku marca — dokaj
zgodaj pričeli s pripravami za dolgo »vroče« nadaljevanje. Niso dolgo
počivali, saj se vsa m o š t v a zavedajo, da bo prvenstvo za biti ali ne biti
težko in da bo boj za vsako točko trd in zagrizen. Nihče se namreč ne
more sprijazniti, da bi ligo moral zapustiti; pa tudi borba za prvaka
še ni končana. Čeprav ima Crvena zvezda — jesenski prvak — nekaj
prednosti, najmanj štiri do pet moštev računa, da se lahko dokoplje
do najboljše enajsterice v Jugoslaviji.
tf

Med tistimi številnimi moštvi, ki so zapustila
svoja mesta, sta tudi splitski Hajduk in novo
sadska Vojvodina. Splitčani so si za svoje pri
prave izbrali okolico Preddvora in hotel Bor,
Novosadčani pa so v Škofji Loki v hotelu
Transturist.
HAJDUK PRVIČ NA SNEŽNI ODEJI
Preddvor — Torej ena najpopularnejših
enajsteric v Jugoslaviji, splitski Hajduk, je v
hotelu Bor. T u imajo vse, kar »si jim srce
poželi«. In kot pravi direktor Bora Jože Dvoržak, so to gostje, ki si jih lahko samo želimo.
»Res so zahtevni, toda pri svojem delu in
ostalem so disciplinirani, da je le kaj. Pri njih
gre namreč vse tako, kot na dobro izdelanem in
namazanem stroju. Za aranžma smo se z nji
hovim trenerjem Duvančičem domenili že pred
dvema mesecema, ko je le-ta nekaj dni bival pri
nas.«
To je res; tako smo se prepričali sami in tudi
besede trenerja Josip-Mičo Duvančiča so nam
to potrdile.
»Z zimskimi pripravami na snežni odeji
smo začeli v tej sezoni prvič. Doslej te
prakse v Hajduku ni bilo. S pripravami
smo začeli že v Splitu, le Šurjak, Peruzovič, Katalinič in Zungul so imeli nekoliko
daljši odmor,« je začel svoj uvod trener
Hajduka. »Za Preddvor smo se odločili že
pred meseci, ko sem se prepričal, da so za
nase fizične priprave res dobri pogoji. T u
je mir, lepa gorenjska narava, le snega je
bolj malo. Kljub temu pa delamo po načrtu
in tudi z ostalim smo zadovoljni. Do sedaj
je vse v najlepšem redu; od prehrane do
prenočišč in fantje se tu počutijo izredno.
S kratka, ni problemov.«
»Prepričan sem, da si bomo .nabrali'
lepo fizično pripravljenost in se na koncu
prvenstva uvrstili na četrto mesto. Največ
možnosti za naslov prvaka ima Crvena
zvezda; pa tudi Dinamo, Sloboda in Velež
so š e v .dirki' za naslov. Jasneje bo že v
drugem kolu nadaljevanja, ko se v
Beogradu srečata Zvezda in Dinamo. Ce
zmaga Dinamo, bo stvar še nekoliko
nejasna, če pa to tekmo dobi Zvezda, je že
skoraj prvak.«
»Sprašujete o možnosti o kvalifikacijah
za uvrstitev na svetovno prvenstvo v
Argentini. Naša želja je, da na to prvenstvo
tudi gremo. Toda tudi Španci in Romuni, ki
so v naši skupini, imajo enake ,šanse'.
Slika okoli reprezentance bo jasna po
turneji po Južni Ameriki. Tam bo zvezni
selektor Ivica Toplak že lahko izbral
okostje reprezentance za nadaljnje tri
kvalifikacijske dvoboje, ki nas š e čakajo.«

PO J U T R U SE DAN POZNA
Škofja Loka — Hotel Transturist v tej go
renjski občini pa je pod svojo streho prevzel
nogometaše Vojvodine. Tako kot Hajduk v
Preddvoru, tudi Vojvodina tu dela s polno paro.
Res je, da so Novosadčani načrtovali trening v
Velenju, a so od direktorja hotela Uroša
Ivanoviča dobili zanimivo ponudbo za trening v
mestu pod Lubnikom. Sprejeli so jo in kot vsi
zatrjujejo, jim ni žal. Vse je v najlepšem redu.
Da pa je res tako, je potrdil pogovorov z
vodjem strokovnega štaba Teodorjem Veselinovičem-Tozo.
»To so naše prve take .bazične' priprave.
Smo v odličnem .ambientu', saj lahko na
nogometnem in rokometnem igrišču in v
telovadnici treniramo trikrat dnevno. T u
imamo petindvajset mladih fantov, ki z vso
zagrizenostjo nabirajo .fizično kondicijo'.
Da je vse v najlepšem redu, se imamo
zahvaliti prav našemu prijatelju, direktor
ju Urošu Ivanoviću, da nam je preskrbel
resnično take pogoje za delo, kot smo si jih
načrtovali. Res nam ni žal, da smo prišli v
to prijazno gorenjsko mesto. Da pa so
fantje zagrizeni v delo, naj vam povem, da
je naše geslo: ,dan se po jutru pozna' — po
razgovoru so odhiteli na trening na zasneženi
Stari vrh — in res je tako.«
»Za slabšo uvrstitev v prvem delu prven
stva se pozna, da smo imeli nekaj slabših
iger, pa tudi nesrečne poškodbe in rumeni
kartoni so opravili svoje. Drugi del prven
stva bo mnogo težji kot prvi. Dosti je
moštev, ki se borijo za izpad, toda prepri
čan sem, da mi nismo med njimi. Da do
tega ne bo prišlo, je ,garancija' igralcev,
ki vadijo kot š e nikoli doslej v tem času.
O prvaku bo odločala že tekma Zvezda :
Dinamo. Tudi Dinamo in Velež se š e lahko
vmešata v borbo za prvaka. In tudi naša
želja je, da se uvrstimo med reprezentance
za Argentino. Čeprav bo težka, prvega
poraza s Španci v Sevilli ne smemo jemati
tragično; kljub temu, da imajo že dve točki
prednosti. Zavedati se moramo, da tudi
Romunov ni za podcenjevati. Ce bodo
klubi, ki dajejo svoje reprezentante, osvo
jili Toplakov načrt, potem ni bojazni, da
jugoslovanska reprezentanca ne bi videla
svetovnega prvenstva.«
Toliko o obeh nogometnih prvoligaših, ko sta
si za svoje priprave, ki slonijo predvsem na
pridobivanju splošne fizične »kondicije«, izbra
la prav Preddvor in Škofjo Loko.
D. Humer
Foto: F. Perdan

Veleslalom
v Lomu
TRZlC — V nedeljo, 2. januarja, bi moral
biti na Javorniku novoletni veleslalom, ki pa je
zaradi slabega vremena odpadel, zato so priza
devni športni delavci športnega društva Lom
pod Storilcem pripravili to tekmovanje prejšnji
teden. Na progi dolgi 450 metrov z 34 vratci in
200 metri višinske razlike, ki jo je postavil
smučarski učitelj Anton Soklič, je nastopilo 44
tekmovalcev v vseh kategorijah. Rezultati:
cicibanke: 1. Mojca Meglic 22,1; 2. Irma
Soklič 25,9; 3. Alenka Košnek 26,1
cicibani: 1. Franci Meglic 20,9; 2. Milan
Meglic 22,8; 3. Drago Primožič 22,9
pionirji: 1. Robi Kralj 51,0; 2. Damjan
Stancar 55,0; 3. Marko Primožič 1:03,0
mladinci: 1. Franci Meglic 55,8; 2. Lado
Torkar 1:08,0; 3. Jože Hafner
člani (18-27 let): 1. Toni Primožič 45,0; 2.
Jože Rozman 47,2; 3. Toni Meglic 49,1
st. člani (27-37 let): 1. Blažko Klemene 50,4;
2. Anton Soklič 55,0; 3. Miha Meglic 56,0
veterani (nad 37 let): 1. Zdravko Š tam car
31,4; 2. Jože Tišler 35,0; 3^ Jože Godno v 1:06,9
Cicibani, cicibanke in veterani so vozili na
nekoliko krajši progi.
I K ikri

Drugi. prvoligaš, ki je na pripravah v Škofji Loki, Vojvodina iz Novega Sada,
prea h
hotelom Transturist v Škofji Loki. Takoj po tem posnetku so odšli na
pred
dopoldanski trening na zasneženi Stari vrh.

Skupščina
tržiških nogometašev
Tržič - Jutri, 22. januarja, ob pol šestih
športne panoge v Tržiču in skrb za naraščaj,
popoldne bo v Domu Partizan v Tržiču
bkrati pa zagotovitev rednega financiranja
redna skupščina Nogometnega kluba Tržič.
kluba. Po skupščini bo v Partizanu druVodfltvo kluba, igralci in drugi člani bodo
žnbna prireditev, na kateri bo igral ansamna skupščini ocenili delo v preteklem letu in
bel Peto kolo s pevcem Jankom Kopretom.
se dogovorili za letošnji delovni program,
-jk
katerega glavni cilji i>'<fl<> flvig l< ^ • .• • 1 i t»• t» N»

kar v Kranju. Starši se Z mojo
odločitvijo strinjajo, pri poklicni
odločitvi so mi prepustili vso
izbiro.«

Osmošolci, ki zaključujejo svo
je obvezno šolanje v letošnjem
letu, so se morali nekoliko prej
odločiti, kam po končani šoli.
Prejšnje
generacije so svoje
odločitve lahko zavlekle tja do
konca šolskega leta ko so srednje
šole začele vpisovati.
Zaradi
znanega pojava v lanskem šol
skem letu, ko je zaradi silnega
navala na štiriletne srednje šole
ostalo kar precej učencev pred
dejstvom, da niso bili sprejeti tja,
kakor so se vpisali,^možnosti za
vpis na druge šole pa so bile zelo
skromne ali pa jih niti ni bilo.
Letos bo prvič na srednje šole
predvpis že februarja tja do
marca, kandidati pa bodo zvedeli
ali so sprejeti ali ne v maju; tako
bodo odklonjeni imelhmolnost ob
strokovni pomoči gleHe preusme
ritve poiskati drugo pot šolanja.
Po končanih zimskih počitnicah
bo treba torej dokončno izraziti
svoje poklicne želje, kar mnogim
ne dela nobenih težav, neodločni
pa bodo verjetno malo razmišljali
tudi med počitnicami. Z današnji
mi gosti naše rubrike smo se prav
lahko pogovorili o njihovi bodoči
poklicni poti, saj so bili vsi trije
Že odločeni.

mi si bomo koristno izmenjavali
Škofjeloški INDOK center že uspešno deluje, a jeizkušnje
ter z vsemi ostalimi,
še vedno nekaj težav, ki zavirajo popolnejše obvetako, da bo informacija resnično
postala sestavni del dogovarja
ščanje — Sodelovanje z delovno organizacijo
nja
in odločanja
slehernega
D. S.
Alpina Žiri, ki se pripravlja na ustanovitev delovnega človeka.«
vzorčnega INDOK centra za združeno delo
Zoran Kabič, učenec osnov
ne šole Stane Žagar iz Kranja:
»Odločil sem se za elektro
tehnično šolo v Iskri in sicer za
šibki tok. Prejšnja leta sem sicer
veliko mislil na letalsko šolo, toda
tam sprejemajo samo učence z
odličnim uspehom; jaz pa nisem
ravno odličnjak, angleščina mi
dela težave. Sicer pa imam v fizi
ki prav dobro oceno, tako da mi
slim, da mi na šoli, ki sem jo
izbral, ne more spodleteti. Seveda
je tudi možnost, da me ne bi
sprejeli; zato sva z mentorico
za poklicno usmerjanje na naši
šoli mislila tudi na
poklic
povezan z oblikovanjem, saj sem
uspešen tudi pri likovnem po
uku.«

Vera Rupar, učenka osnov
ne šole na Trati v Škofji Loki:
Simona Borštar, učenka os
novne šole Kokrškega odreda
v Križah:
»Veseli me novinarski poklic,
zato se bom vpisala v gimnazijo,
kasneje pa seveda še na fakulteto.
Pišem rada, tudi psiholog me je
spodbudil, da mi bo šlo v tem
poklicu. Vpisala se bom na kranj
sko gimnazijo, če pa ne bi bila
sprejeta, bo treba dlje na kako
ljubljansko gimnazijo.
Vendar
imam šolske ocene kar dobre,
tako da u nam, da bom sprejeta

»Zame poklicna odločitev ni
bila težka. Ze od nekdaj se rada
ukvarjam z majhnimi otroki,
tako se bom vpisala na srednjo
medicinsko šolo v Ljubljani za
otroško negovalko. Sicer sem mi
slila na babiško šolo, vendar se mi
zdi, da bo tam ogromno vpisa,
poklic negovalka pa je seveda
prav tako povezan z otroki.
Učenje mi ne dela preglavic, tako
da se sprejemnih izpitov, če jih bo
treba opraviti, ne bojim. Starši se
seveda strinjajo z mojo odločitvi
jo, saj vedo, kaj me najbolj vese
li.«
L. M .

OBLJUBO F O R D A B O IZPOLNIL

te dni po svetu
NOVAČENJE PLAČANCEV
V BELGIJI
Bivši belgijski minister za delo in
socialistični poslanec Ernest (i I in ne je
obvestil belgijsko vlado, da ima dokaze,
da so pred kratkim v Bruslju novačili
mladeniče za južnorodezijsko
rasistič
no armado lana Smitha. Ministrstvu za
zunanje zadeve in
ministrstvu
za
pravosodje Glinne predlaga, da bi
čimprej dali na glasovanje predlog
zakona, s katerim bi bila v Belgiji
prepovedana
rekrutacija
plačancev.
V URUGVAJU VSE MANJ ROJSTEV
Urugvajska vlada razpravlja o zakonu o
prepovedi prodaje in razpečevanja
kon
tracepcijskih sredstev, ker se je š t e v i l o
rojstev v tej državi znatno zmanjšalo.

Urugvaj ima

2,HOO.OOO prebivalcev, letni

prirastek prebivalcev pa je 1,2 odstoten —
najmanjši v Latinski Ameriki. Vlada name
rava preprečit i tudi nedovoljene splave,
katerih š t e v i l o se vrsti okrog 150.000 na
leto.

»RAZVITI« NERAZVITI
V New Yorku je zrasla moderna stav
ba, ki bo dajala prebivališče dvajsetim
diplomatskim predstavnikom Ugande v
OZN. Zgradba bo »zasenčila« predstav
ništvo ZDA. Finančni strokovnjaki se
sprašujejo, kje je Uganda dobila 4 mi
lijone dolarjev, potrebnih za postavitev
stavbe. Uganda je namreč ena
od
držav, ki jih je podražitev nafte najbolj
prizadela. Pred nekaj tedni je zahtevala
od OZN 15 milijonov dolarjev kredita iz
posebnega sklada, ki so ga ustanovili
za pomoč najbolj prizadetim državam.
UMRLANTHONY EDEN
V starosti 79 let je 14. januarja umrl bivši
britanski politik in diplomat Anthonv
Eden. Njegov vzpon v politiki je bil hiter. S
37. leti je postal državni minister za D r u š 
tvo narodov (pobudnik sankcij proti fa
šistični Italiji), z 38. leti pa je postal zuna
nji minister. 19,>.>. leta je postal ministrski
predsednik. Edenova vloga v »sueški aferi«
leta 1956, njegova zaslepljenost, njegovo
nerazumevanje č a s a in njegovih silnic —
vse to je naredilo iz njega zagrenjenega
premaganca v »sueški vojni«, ki ga je uniči
la kot političnega voditelja.
r

r

OBSODILI VOHUNE
Sodišče v Katovicah je obsodilo dva
poljska zakonska para, ker sta vohu
nila za neko državo atlantskega pakta.
Kot poroča poljska uradna agencija,
ao Ireno in Karla Bobra obsodili na 14
in 12 let zapora, Anatola in Romano
Šulsk pa na 8 oziroma 10 let, niso pa
sporočili, za katero državo so vohunili.

»Vzorčnost pomeni
odgovornost...«

CARTER
•Jimmv Carter, ki |e prevzel d o l ž n o s t i
predsednika Z D A 2 0 januarja, j« obljubil,
da
bo
čimprej
razglasil amnestije
za
v o j a š k e obe/nosti, ki niso hoteli v vietnam
sko vojno. HMi-članski ameriški kongres
sicer nasprotuje njegovi odločitvi, vendar
Carter vztraja.

PLOD SODELOVANJA
V Kairu so slovesno odprli tovarno
naprav za distribucijo električne ener
gije. Zgrajena je v sodelovanju med
egiptovskim podjetjem Eledezekt in sa
rajevskim Energoinvestom. Otvoritve
sta se udeležila tudi podpredsednik
egiptovske vlade in ;ninister za elektro
gospodarstvo dr. Ahmed Sultan
in
predsednik poslovnega odbora Energoinvesta Drago Kosovac. T o v a r n o SO
zgradili v okviru sporazuma o desetlet
nem sodelovanju.

Škofja Loka — Ko so ob koncu
lanskega leta po temeljitih pri
pravah ustanovili informacijskodokumentacijski center, so pred
vsem poudarjali veliko vlogo in
pomen, ki ga ima center v našem
samoupravnem sistemu obvešča
nja.
Prizadevanja za
takšen
sistem, ki naj bi zajemal pobude
v samoupravnih delegatskih od
nosih in jih ustrezno posredoval
na mesta dogovarjanja in odlo
čanja, so torej obrodila sadove:
center se povezuje z združenim
delom, s krajevnimi skupnostmi
ter z vsemi drugimi in si tako
>rizadeva za uveljavljanje temejite in vsestranske informacije,
nujne za resnično delegatsko do
govarjanje in odločanje.
Samoupravni sporazum o usta
novitvi centra je podpisalo 17 usta
noviteljev, ustanovili so svet centra,
sprejeli program dela in finančni
načrt, se dogovorili za sodelovanje z
ostalimi sredstvi javnega obveščanja
ter sprejeli vsebinsko zasnovo Bilte
na I N D O K centra. Informacijskodokumentacijski center stalno zbira
dokumente, ki jih pošiljajo družbe
nopolitične
organizacije,
samo
upravne interesne skupnosti, občin
ska skupščina in samoupravni orga
ni v organizacijah združenega dela.
Povezuje se z večjimi organizacijami
združenega dela in s krajevnimi
skupnostmi. Zato da bi pritegnili de
legate, so uvedli Referalne informa
cije, ki jih hkrati z Biltenom I N 
D O K centra dobivajo med drugim
tudi predsedniki in podpredsedniki
delegacij.
I N D O K center sodeluje predvsem
z organizacijo Alpina Ziri, ki se pri
pravlja na ustanovitev vzorčnega
I N D O K centra za združeno delo. Ob
tem gre predvsem za dogovarjanje o
oblikovanju samoupravnih delovnih
skupin kot osnov informiranja in do
govarjanja. Razen Alpine so povabi
li k sodelovanju še šest večjih delov
nih organizacij in sicer Alpetour,
Alples, Jelovico, Gorenjsko predilni
co, Loško tovarno hladilnikov in
Iskro Železniki. Te organizacije naj
bi pošiljale vsa gradiva iz dela samo
upravnih organov in družbenopoli
tičnih organizacij. Ob tem je največ
zanimanja in pripravljenosti poka
zala L T H .
I N D O K center se povezuje tudi s
krajevnimi
skupnostmi. Občinska
konferenca S Z D L je imenovala ini
ciativni
odbor za
organiziranje
vzorčnih informativnih
skupin v
šestih večjih krajevnih skupnostih
predvsem zato, ker je analiza o
oblikah obveščanja v krajevnih
skupnostih pokazala precejšnje vr
zeli v načinih informiranja občanov.
»Vzorčnost vsekakor pomeni
večjo odgovornost«, pravita Nar
cisa Znidar, novinarka in vodja cen
tra ter Milan Hafner, dokumentarist
v centru. »V začetku dela INDOK
centra je seveda nekaj težav,
predvsem zaradi samih sestav-
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Narcisa Žnidar

Milan Hafner

ljavcev gradiv, ki naj bi priprav
ljali povzetke in gradivo redno
pošiljali. Povezovanje z Alpino
poteka zadovoljivo, obenem pa
tudi priprave na ustanovitev
informativnih skupin v krajev
nih skupnostih. Ugotavljamo pa,
da nas je premalo zaposlenih,
kajti morali bi se lotiti tudi razi
skovalnega dela. Najprej mora
mo opraviti našo temeljno nalo
go: vzpostaviti celovito informa
cijsko mrežo v občini; tako da bo
INDOK center resnično tisti, ki
zagotavlja popolno informiranje
v delegatskem sistemu.
Letos se bomo po programu
našega dela usmerili predvsem
na naslednje naloge: zbirati
gradiva, posredovati informacije
ter se povezovati z viri in
uporabniki informacij, pomemb
nih za samoupravno sporazume
vanje, družbeno dogovarjanje in
odločanje. Evidentirali in urejali
bomo zbrano gradivo po enot
nem sistemu, veljavnem za vse
informacij sko-dokume ntaci j s ke
centre v republiki, seznanjali
bomo občane, predvsem delegate
o naši dokumentaciji in sicer
prek referalnih informacij in Bil
tena ter neposredno na sejah
zborov občinske skupščine in
skupščin samoupravnih interes
nih skupnosti, se povezovali z
ustanovitelji centra ter se zavze
mali za sodelovanje s Klubom
samoupravljavcev in občinsko
zdravstveno skupnostjo. Ob tem
pa ne bomo zanemarjali sodelo
vanja z vsemi organizacijami
združenega dela, nudili pomoč,
se dogovarjali z uredniki glasil
organizacijah ter pripravili se
minar za sestavljavce gradiv in
povzetkov. Za popolnejše obve
ščanje je nujna povezava z gla
sili izven občine, medtem ko naj
bi tudi pripravili vsebino občin
skega glasila in lokalne radijske
postaje.
Čaka nas torej obilo nalog,
tudi v povezavi z drugimi INDOK
centri po Sloveniji in z repub
liškim INDOK centrom, s kateri-

FERNANDO CARBALLO IZPUŠČEN
Po dvanajstih I« tih j
bil i/, zapora
izpuščen eden od vo<
sijev španska skupi

ne »nacionalne k nI • '••» s< ije delavcev«.
Carballa so zaprli ... • s o pri njem našlj
s v e ž e n j eksploziva, s katerim naj bi ubil
generala Franca. HivSi jetnik je si ar Wl let,
od" tega jih je 27 preživel po š p a n s k i h
zaporih.
STAVKE V ŠPANUI

Sp«nUa te nikakor ne more umiriti; v
ponedeljek j< po madridskih ulicah
ostro demonstriralo na stotine študen
tov,

ki

zahtevajo

popolno

politično

amnestijo. Lani je v stavkah sodelovalo
več kot
3,5
milijona delavcev od
skupno 13 milijonov zaposlenih. Po
podatkih vladnih sindikatov je zaradi
tega Slo v izgubo 110 milijonov delov
nih ur.
ŽELEZNIŠKA NESREČA V
SIDNEYU
V hudi železniški nesreči- v predmestju
Sidneva, ki se je zgodila 18. januarja, je po
poročilih tujih agencij izgubilo življenje
najmanj HO potnikov. i)va vagona kompo
zicijo lokalnega vlaka, ki je
prevažal
delavce i/ predmestja V center Sidneva, sta
po informacijah ministrstva za promet
iztirila po nekaj minutah vožnje. Kden od
vagonov je
treščil
v betonski steber
nadvoza, ki se je prelomil in ž e l e z o b e t o n s k a
konstrukcija nadvoza je /grmela na vlak.
BERMUDSKI TRIKOTNIK

Sovjetski fizik Jelkin, ki je proučeval
vzroke nepojasnjenih izginotij letal in
ladij v »bermudskem trikotniku«, je
ugotovil, da je to območje med Florido,
Portorikom in Bermudskimi otoki naj
bolj nevarno v času polne lune. Če je
v tem času tudi sonce v določenem
položaju, nastajajo magnetni pojavi, ki
ovirajo normalno delo kompasa in giroskopa. Od leta 1945 se je v tem trikot
niku potopilo več kot sto ladij in izgini
lo 20 letal.

Gorenjska
ža doslednost pri štipendiranju
K R A N J - V sredo, 19. januarja,
je bila v Kranju seja predsedstva
medobčinskega sveta S Z D L za Go
renjsko, ki ji bodo sledile seje pred
sedstev občinskih konferenc S Z D L
gorenjskih občin. Na seji medobčin
skega sveta S Z D L so opozorili na
težave pri izplačevanju štipendij in
na nespoštovanje družbenega dogo
vora o štipendiranju. Poudarili so,
da edino Gorenjska dogovor z vsemi
spremembami in ostrejšimi kriteriji
spoštuje, da zbere več sredstev, kot
jih potrebuje, vendar kljub temu ne
more redno izplačevati štipendij.
Predstavniki Gorenjske so na po
manjkljivosti pri spoštovanju druž
benega dogovora in na slabosti Šti
pendijske politike večkrat opozar
jali, vendar so pristojni in odgovorni
ostajali gluhi. Nerazumljivo je, so
dejali na sredini seji predsedstva
medobčinskega sveta S Z D L , da ob
čine, ki odvajajo štipendijska sred
stva tudi za solidarnost (Kranj, Je
senice, Tržič) nimajo dovolj za kritje
svojih potreb, čeprav Gorenjska kot
celota zbere več sredstev kot jih po
trebuje. Vzroke za to kaže iskati
predvsem v .lespoštovanju dogovora
v ostalih slovenskih občinah in po
krajinah.

Predsedstvo medobčinskega sveta
S Z D L in predsedstva po občinah
vztrajajo, da morajo družbeni dogo
vor o štipendiranju spoštovati po
vsod in da je treba najti sredstva za
izplačilo štipendij. Ljubljanska ban
ka je voljna denar posoditi, vendar
se kaže temeljito dogovoriti, kdo in
pod kakšnimi pogoji bodo sredstva
vrnjena. Cim prej bo treba sklicati
zbor podpisnikov sporazuma o šti
pendiranju, odstraniti težave in se
dogovoriti za urejeno politiko za pri
hodnje. Štipendiranje mora postati
javno, podatki pa dostopni vsako
mur in redno. Pri štipendijski poli
tiki bo nujna večja vloga sindikata
in drugih družbenopolitičnih organi
zacij ter družbene kontrole. Končno
pa bo treba težiti k množičnejšemu
podeljevanju kadrovskih štipendij,
saj se danes marsikatera delovna
organizacija
brani
razpisovanja
le-teh z izgovorom, da pač že zdru
žuje denar po dogovorjeni stopnji za
solidarnost. Pri uresničevanju druž
benega dogovora o štipendiranju ne
kaže podcenjevati vloge občinskih
skupščin in pomena vsestranskega
oblikovanja čim popolnejših meril
za dodeljevanje štipendij.
J. Košnjek

Rozmanovim iz Podnarta se je
pokvaril pralni stroj, zato so
15. novembra lani klicali kranj
skega obrtnika s Tavčarjeve,
ni
se je naslednji dan javil in izja
vil, da se je stroju pokvarila pipa.
Brez potrdila je šlo v obrtnikov
žep 50 novih dinarčkov.
Stroj je
miroval, zato so obrtnika ponov
no klicali in le-ta se je izjasnil,
naj se pokvarjeni stroj pripelje
v njegovo delavnico. 18. novem
bra je stranka to tudi storila in
ga štiri dni kasneje prišla iskat,
misleč,
da je pač
popravljen.
Račun: 840 dinarjev, a spet kar
na roko, brez potrdila, češ, sicer
bo treba doplačati
še 10 odstot
kov več. Doma so ga vklopili,
a stroj je trmasto miroval in mol
če dopovedoval, da je pač
takšen,
kot je bil prej. Zaradi bolezni so
lahko šele po treh tednih telefon
sko ponovno obvestili obrtnika
o pokvarjenem stroju, a je le-ta
obljubil in obljubljal, a ni prišel.
Vsaj desetkrat so ga milo prosili,
a obrtnik dalj od obljube ni zmo
gel. Zato je bilo treba vzeti pot
pod noge in naravnost v njegovo
delavnico, kjer je prišlo do prija
teljskega prepričevanja
in dopo
vedovanja. Stranka je med dru
gim omenila, da ga lahko toži,
nakar je
obrtnik skomignil:
»Toži, a vedi, da boš potegnil
krajšo!«
V nadaljevanju nastopi tržni
inšpektor,
ki obrtnika opozori,
naj stroj popravi. Končno
se le
da preprositi in pride, a ga spet
ne popravi. Začne se telefoniada
na njegov naslov, češ, stroj je tak
šen kot je bil. Obrtnik obljubi, da
pride, a ga ni nikoli več.
Nakar je prizadetim vsem sku
paj že zadosti, pokličejo drugega
obrtnika, ki
se
oglasi, brez
zmrdovanja stroj popravi in ra
čuna 200 dinarjev.
Moja rekapitulacija: visokost
obrtniška
je prigoljufala 90 jurjev, hudo rahljala živce in raz
vnemala kri, povzročala
telefon
ske in potne stroške,
a se vsem
vam in vsem nam navkljub izza
kranjskega vogla brezobzirno še
vedno reži...
Z Bleda, od A. Vovka: »Podra
žili smo elektriko, poleti zaradi
suše, sedaj zato, ker je
preveč
vode; podražili
smo kruh, ker je
bilo dovolj pšenice. Z uspehi na
daljujemo tudi letos:
podražili
smo mleko, ker je premalo krav
in preveč pastirjev .. .
Tudi okrepčevalnica
Tiger v
centru Bleda, ki sodi v okvir
Ljubljanskih
mlekarn, dosega
lepe uspehe. Sredi oktobra lani so
jo zaprli zaradi notranje obno
vitve (da bi ločili bife od živil), pa
jo še kar prenavljajo. Če bi bili
kaj prizadevni, bi lahko zgradili
že celega tigra!«
Fina je smuka na nekaterih
gorenjskih smučiščih! Minulo ne
deljo sem se v izogib dolgim
vrstam zapeljal na Spanov vrh
nad Jesenicami. Toplo me je
grelo pri srcu, ko sem srečaval
že
v ranem jutru odhajajoče
voznike
s smučmi na vozilih, ki so se jim
najbrž
uprle strmine Črnega
in
Španovega
vrha, strmine, zame
božanska
smučišča.
Pred žičnico
nobene vrste, sem pa tja
kakšen
smučar,
oh, divota, kako bom
užival!
A me je vrglo na prvem ovinku,
zavrtelo v drugem, pobralo v tret
jem, na zadnjem ovinku pa me je
tako odneslo, da sem pristal na
ravnost na vsem zasneženem
teptalnem stroju. Ko so se mi pri
kazale vse zvezde, se mi je tudi
drugače
posvetilo: proge sploh
niso bile teptane zaradi okvare
»ratraka«.
Jeseniški
Viator mora
biti že resnično
na psu, da pri
vseh mehaničnih
zmogljivostih
ne premore rezervnih delov, pa še
s psa utegne pasti, Če misli v naj
boljših
zimskih razmerah tako
vnemarno in neodgovorno zane
marjati smučišča v rovtih ...

