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18. seja delavskega sveta Železarne 

Novo poslovno sodelovanje 
V ponedeljek, 12. aprila 1971 je predsednik delavskega sveta 

Železarne Franc Kobentar sklical 12. sejo in za dnevni red 
predlagal: 

— pregled sklepov zadnjih dveh sej, 
— razpis volitev v organe samoupravljanja, 
— razprava o predlogu ustavnih sprememb, 
— sprejem pravilnika o izplačevanju nadomestila osebnega 

dohodka za prvih 30 dni nezmožnosti za delo zaradi 
bolovanja, 

— razprava o predlogu pravilnika o delovnih razmerjih in 
pravilnika o 42 urnem delovnem tednu združenega pod
jetja slovenskih železarn in 

— poročila odborov. 

V torek, 13. aprila, je skozi našo občino tekla letošnja zvezna štafeta mladosti, ki sta 
se ji priključili tudi dve planinski. Na sliki: kratek postanek pred spomenikom padlih 
talcev na Hrušici 

Poročilo o izvrševanju skle
pov zadnjih dveh sej je podal 
glavni direktor. Člani so k 
poročilu imeli pripombo ozi
roma vprašanja v zvezi z 
delimitiranjem višine osebnih 
dohodkov, kar pa j im je bilo 
takoj na seji razloženo. 

Delavski svet Železarne je 
razpisal volitve za polovico 
članov delavskega sveta pod
jetja, za polovico članov 

svetov delovnih enot in za 
kolektivne izvršilne organe v 
obratih. Volitve bodo 14. ma
ja leta 1971 in so v ta namen 
imenovali volilno komisijo in 
komisijo za sestavo volilnega 
imenika. 

Po uvodnih besedah Lud
vika Kejžarja, k i je član 
komisije za ustavne spre
membe pri občinski konfe-

(nadalj. na 2. str.) 

Prvi korak k načrtnemu izobraževanju in pogled naprej 
V začetku aprila je kadrovska služba železarne izdala skripta, 
k i pomenijo prvi resnejši korak načrtnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja vodij delovnih skupin, k i so hkrati neposredni 
organizatorji proivzodnje. 

V prvem delu gradiva av
tor Milan Polak, sekretar 
samoupravljanja zelo nazor
no, podrobno in konkretno 
odgovarja na vprašanje: Kaj 
je delavsko samoupravljanje 
in kakšno je v naši tovarni. 
Sociologinja Albina Tušar 
obravnava medosebne odno
se kot funkcijo delovnih sku
pin in neformalnih grup, psi
holog Janez Tušar pa člove
ške odnose pr i vodenju in 
nadzoru. V zadnjem delu za
jetnega gradiva inž. Tone 
Vari podrobno obravnava 
pripravo in vodenje sestanka. 
Uvod je napisal direktor ka
drovskega sektorja dipl. 
politol. Tomaž Er t l . 
• Gradivo je sestavljeno po 
najsodobnejših znanstvenih 
dosežkih in virih in bo prav 
gotovo potrebno, kar je tudi 
v programu kadrovske služ
be, dodatno tolmačenje ozi
roma razlaga. Gradivu so pri
ložene tudi sheme o organi
zacijskem sestavu uprave 
podjetja in sektorja za pro
izvodnjo ter tehničnega sek
torja, organizacije samo
upravljanja v obratih, delov
nih enotah in v tovarni. 
Skripta so poleg vodij delov
nih skupin prejeli tudi vsi 
obratovodje, šefi delovnih , 
enot in direktorji, k i naj bi 
v tem procesu izobraževanja 
poleg pristojne službe sode
lovali. . Kaj t i individualnemu 
študiju in dodatni razlagi bo
do sledili razgovori v obliki 
preverjanja znanja. Razum

ljivo je, da le na tak način 
dela pričakujemo lahko 
ustrezne rezultate te začetne 
izobraževalne akcije samo-
upravljavcev. 

Zelo spodbudno idejo so 
dale tudi družbeno-politične 
organizacije Železarne, k i 
predlagajo, da bi iste mate
riale posredovale tudi vsem 
vodstvenim kadrom družbe
nopolitičnih organizacij v 
podjetju. S tem bi se krog 
sodelavcev, k i bi bi l i zajeti 
•v prvi ciklus izobraževanja 
znatno razširil, seveda pa bi 
morali, če želimo doseči 
uspeh, tudi v tem primeru 
uporabiti enako metodologi
jo. 

Ta začetni korak k načrt
nemu izobraževanju in izpo
polnjevanju samoupravi j a v-
cev. k i . hkrati pomeni tudi 
izobraževanje proizvajalcev 
pa odpira nova vprašanja. To 
pomeni resnično le prvi res
nejši korak za kakovostni 
dvig samoupravljanja v pod
jetju, k i pa se bo moral kon
tinuirano nadaljevati skozi 
vsa leta. Najbrž pa je vsa
komur jasno, da bo temu 
morala slediti akcija, k i bo 
zajela vse ostale člane samo
upravnih organov, kakor tudi 
vse člane delovnega kolekti
va.- Najbolj trajne rezultate 
lahko pričakujemo le z red
nim in kontinuiranim izobra
ževan jem in izpopolnjeva
njem vseh članov delovnega 
kolektiva, ker le z usposob
ljenostjo vseh lahko računa

mo na hitrejšo kakovostno-
rast delavskega samouprav
ljanja v Železarni. Seveda pa 
'se^oo^vsfe "to pozitivno Od
ražalo tudi v proizvodnji, v 
višji produktivnosti in bolj
ših poslovnih rezultatih. 

Ko načenjamo to vprašanje 
si moramo biti na jasnem, 
da je še velik del članov ko
lektiva neprizadet pri samo
upravljanju, oziroma prisoten 
le kadar se razpravlja o nje
govih neposrednih koristih, 
medtem ko pa je pri ostalih 
vprašanjih nezainteresiran, 
velikokrat pa za aktivno so
delovanje . tudi neusposob
ljen. Nič manj pomembna 
ugotovitev pa je, da delovni 
kolektiv zapušč%jo delavci 
prežeti z delavsko zavestjo, 
k i so prešli najtežje razredne 
boje pred.vojno, ljudsko re
volucijo in povojno izgrad
njo ter da na njihova mesta 
stopajo mlajši, zaradi dru
gačnih razmer manj zavestno 
prežeti in manj revolucionar
ni. Njihova pripadnost delav
skemu razredu in delovnemu 
kolektivu j& le formalnost, ne 
pa zavestna pripadnost raz
redu, ha čigar plečih je slo
nel dosedanji in bo slonel 
nadaljni razvoj. Vse te ugo
tovitve, vključno z zobraz-
beno strukturo člano\ delov
nega kolektiva, tudi politično 
podpirajo zahtevo po trajni 
in načrtni vzgoji samouprav-
ljavcev. 

V nekaterih krogih se je že 
porodila ideja o šolah samo
upravljanja, k i bi jo morali 
absolvirati vsi -člani delovne
ga kolektiva, novosprejeti de

lavci pa že z uvajalnim te
čajem. Seveda bi taka šola 
morala teči kontinuirano in 
se vsakih nekaj let tudi za 
stopnjo dvigniti, ker se tudi 
razvoj, znanost, tehnika itd. 
stalno spreminja oziroma na
preduje. Taka akcija pa b i 
bila uspešna le, če bi kako
vostno izboljšali tudi delo 
na šolah, predvsem na šolah 
druge stopnje, kjer bi bodoči 
delavci dobili prvi kurz, prvo 
šolo samoupravljanja, kajti 

vsega tega je danes odločno 
premalo pa tudi ne izdelano 
in preveč odmaknjeno od 
vsakodnevnega življenja in 
prakse. 

V Železarni bi morda ka
zalo tudi razmišljati o šoli 
samoupravljanja, k i bi jo v 
nadaljevanjih objavljali v to
varniškem tedniku Železar. 
To so sicer misli in ideje, k i 
pa bi j ih morali na ustreznih 
mestih bolj poglobljeno ob
ravnavati. 

Zdravljenje naših 
delavcev z ultrazvokom 
V letošnjem letu smo na oddelku socialno zdravstvene službe 
železarne Jesenice pričeli zdravljenje z ultrazvokom. Zaradi 
uspehov,- ki jih imamo bi radi bralcem železarja povedali 
čemu služi ultrazvok. 

Zvočni nihaji visoke frek
vence, k i j ih človekovo uho 
ne more zaznavati, ker obse
gajo območjo od 20.000 pa do 
nekoliko milijonov v sekundi, 
se imenujejo ultrazvok. S po
sebno napravo t. j . ultrazvoč
nim generatorjem in s kri
stalno glavo uspemo v živem 
tkivu doseči zdravilne učinke 
zaradi ultrazvočne energije. 
S pomočjo ultrazvočne ener
gije, k i deluje na tkivo 
mehanično, toplotno, kemično 
in biološko, dosežemo uspeš
no lokalno zdravljenje. • 

Ultrazvok uporabljamo pred
vsem pri reumatikih in hrb-
teničarjih različnih bolezen
skih izvorov. V bodoče bomo 
zdravili tudi nekatera kožna 
in živčno mišična obolenja. , 

Zdravljenje z ultrazvokom 
je enostavno in traja vsako
krat od 3 do 6 minut. Celot
no zdravljenje pa traja 10 do 
15 dni. Pri trdovratnih obo
lenjih pa nadaljujemo zdrav
ljenje po treh tednih preki
nitve. 

Za ilustracijo lahko pove
mo, da od 100 pacientov, k i 
so iskali pomoč na našem 
oddelku ultrazvok n i koristi l 
dvema t. j . 98:2. 

Dnevno zdravimo z ultra
zvokom 10 do 15 članov ko
lektiva in upamo, da bomo 
to vrsto zdravljenja z uspe
hom nadaljevali v dobrobit 
našega delovnega človeka. 

Vodja 
soc. zdravstvene s l u ž b e ' \ 
Dr. Aleksander Rjazancev 



Te dni so v teku zelo obsežne razprave o predlogu 
ustavnih sprememb. Predlog zajema 21 amandmajev 
(od XX do XL), ker je bilo k ustavi iz leta 1963 že 
sprejetih 19 amandmajev (od I do XIX). V XXIV. 
amandmaju, ki obravnava enoten jugoslovanski trg v 
6. točki zasledimo nov ekonomski instrument KOM
PENZACIJO, kar prevedeno v slovenščino pomeni »na
domestilo, poravnavo, zamenjavo, odškodnino«. Ta izraz, 
ki v ekonomskem izrazoslovju ni nov, prvič ga zasle
dimo v razpravi na VIII. kongresu ZKJ, na IX. kon
gresu pa je že zajet v resolucijo. V predlogu besedila 
omenjenega amandmaja je pod točko 6 napisano: »Da 
bi zagotovili enakopravnost organizacij združenega dela 
v ustvarjanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela, 
kot tudi zaradi enakopravnosti republik in pokrajin na 
enotnem trgu, se hkrati z določanjem skupne ekonom
ske politike oziroma s sprejemanjem ukrepov za njeno 
izvajanje določi tudi kompenzacija, če se z akti zveznih 
organov okrnjuje taka enakopravnost.« 

Razprave o kompenzacijah 
Ker posebne razlage oziroma natančne definicije 

kompenzacij ni mogoče zaslediti v naši literaturi, ven
dar pa naj bi po dosedanjih razpravah pomenila eko
nomski instrument, »s katerim se priznava in plačuje 
neko finančno, nadomestilo tistim panogam, predvsem 
pa tistim regijam, ki so prizadete bodisi zaradi enot
nega trga, enotnega gospodarskega sistema ali diskrimi-
nacijskih ekonomsko-političnih instrumentov države, 
zlasti federacije«. Če bi hoteli navesti konkretni primer 
iz bližnje preteklosti, potem bi bila metalurgija kot 
panoga upravičena do take kompenzacije ob diskrimi-
nacijskem ukrepu zvezne vlade v zvezi z izvozom 
koksa ob izrednem pomanjkanju za domačo porabo, 
s čemer se je nujno moral povečati uvoz zaradi konjunk
ture mnogo dražjega koksa. 

Dosedanje razprave o kompenzacijah se v glavnem 
sučejo okoli vprašanja ali naj se priznavajo panogam 
ali območjem. Razumljivo je, da se nerazvita območja 
zavzemajo za regionalne kompenzacije, kar utemelju
jejo s tem, da del dohodka z manj razvitih območij 
odteka v korist bolj razvitih in da zvezni instrumenta-
riji največkrat prizadenejo nerazvita območja. Ta pred
postavka ni z ničemer utemeljena, čeprav je njihova 
skrb razumljiva, saj bo omejen pomemben dotok 
dodatnega kapitala s federacije. Seveda pa se ob vsem 
tem postavlja tudi vprašanje praktične izvedbe sistema 
kompenzacij. Tako stališče, ki je v zvezi s kompenza

cijami zapisano v resoluciji IX. kongresa ZKJ, kot 
besedilo v predlogu ustavnega amandmaja, sta zelo 
ohlapna in zahtevata bolj strokovne obdelave ekonomi
stov. Nedvomno pa ob vsem tem ostane še vedno gene
ralno vprašanje ali kompenzacija po panogah ali regijah. 

Za delovne kolektive oziroma konkretno za Železarno 
pa je bolj zanimivo vprašanje kompenzacij po panogah, 
kajti zvezni instrumentariji so v bližnji preteklosti več
krat tako ali drugače prizadeli panogo. Ob teh razpra
vah se zavedamo, da so kompenzacije v našem gospo
darskem sistemu lahko le skrajno izjemen instrument, 
ki bi moral biti upoštevan le ob najbolj grobih prime
rih diskriminacije. Kajti v takih primerih bo potrebno 
temeljito pretehtati primer prizadetosti ne samo z 
vidika pravičnosti do posamezne panoge, ampak tudi in 
predvsem z vidika širših družbeno ekonomskih inte
resov. 

Še mnogo vprašanj v zvezi s kompenzacijami v orga
nizacijah združenega dela je odprtih. Že samo dejstvo, 
da sedanji ustavni amandmaji predlagajo decentraliza
cijo mnogih ekonomskih funkcij federacije oziroma 
prenos na republike in soodgovornost republik za si
stemski in ekonomskopolitični instrumentarij federa
cije, odpira vprašanje ali naj se le-te obravnavajo na 
nivoju federacije ali republik. Razen tega pa bo instru
mentarij federacije moral odstraniti razne kompromis
ne rešitve ter diskriminacije in privilegije, če bomo 
hoteli zagotoviti popolno enotnost trga. Naslednje 
vprašanje je klasifikacija podjetij v panogo, kajti po 
politični ekonomiji je panoga za oznako proizvodnje 
istovrstnih izdelkov, ne pa statistična klasifikacija. 
Vprašanje je tudi stimulativnega ali destimulativnega 
vpliva kompenzacij na poslovnost in razvoj organizacij 
združenega dela. Predlog ustavnega amandmaja navaja 
»organizacije združenega dela« kar lahko razumemo 
organizacije z istovrstno proizvodnjo. Še vedno pa 
ostaja vprašanje kako to izvajati v praksi, kako dolo
čati višino itd. Primeri iz prakse namreč kažejo, da 
podjetja z isto proizvodnjo v neposredni bližini ali v 
različnih republikah, ki so vsa sistemsko diskrimini-
rana oziroma v težavnem položaju, ki bi lahko pogo
jeval kompenzacije, poslujejo z različno stopnjo aku
mulacije. Vprašanje je po katerem podjetju naj se meri 
višino kompenzacije oziroma ugotavljajo objektivni 
vzroki za takšne ali drugačne ekonomske rezultate. 

Najbrž vprašanja, ki jih v dosedanjih razpravah 
srečujemo v zvezi s kompenzacijami še niso odprla 
vseh dilem, ki jih bo v razpravah o predlogih ustavnih 
amandmajev potrebno razčistiti oziroma nanje odgo
voriti. Vsa ta vprašanja zahtevajo tudi poglobljenih in 
natančnih strokovnih odgovorov. 

10. seja sveta DE val jame BeSa 
V soboto 10. aprila je bila v prostorih valjarne Bela, seja 

sveta DE valjarne Bela. Najprej so pregledali izpolnjevanje 
sklepov prejšnje seje, nato zelo izčrpno in obširno obravna
vali problematiko za minulo leto ter za mesece januar in 
februar v tekočem letu. Za konec seje so predsedniki posa
meznih komisij posredovali ustrezna poročila. 

Članom sveta DE so proble
matiko posredovali že pred 
sejo, v razpravi pa so bile 
poudarjene zlasti naslednje 
zadeve: letos je bila v valjar-
ni Bela priključena tudi de
javnost prejšnjega obrata 
Javornik II. S tem v zvezi je 
nastal problem zasledovanja 
finančnih pokazateljev. Z9to 
so predlagali, da je treba 
SEP pismeno obvestiti in mu 
predlagati naj pregleda mož
nosti zasledovanja finančnih 
pokazateljev ločeno, pred
vsem za pocinkovalnico in 
termično obdelavo. Tudi do
biti — izpleni v oddelku ad-
justaže stekla niso pravilno 
prikazani za januar in febru
ar. Inž Senčar je opozoril na 
stalne težave, ki jih imajo z 
delovnimi valji. Imajo samo 
en par dobrih delovnih va
ljev, novih valjev pa še ni. 

Analiza zastojev za marec 
v primerjavi z letom 1970 ka
že ugodne rezultate, saj so 
se celokupni zastoji od lan
skega precej zmanjšali in jih 
je bilo v marcu le še 25,80 %. 
Mehanskih zastojev je M o 

sicer več, toda manj je bi
lo elektro in valjavskih za
stojev sosednjih prog in pred
vsem temperaturnih zastojev. 
Le-ti so se zmanšali zaradi 
občutno znižanega track-ti-
mea ter zaradi neprekinjene
ga obratovanja globinskih 
peči. 

Analiza je pokazala, da ni
so bi l i v dovoljni meri pri
pravljeni na obratovanje po
tisne peči oziroma na spre
menjeno tehnologijo valjanja 
na blumingu. Občutno se je 
tudi zmanjšala poraba mazu
ta in sicer je v marcu zna
šala 28 kg/t, lani v marcu pa 
so ga porabili 32 kg/t. 

Tovariš Kavčič je v razpra
vi načel vprašanje žerjavov, 
ki so problematični tudi v 
ostalih oddelkih. V marcu so 
imeli 11 % zastojev od obra
tovalnega časa na žerjavih. 
Na brusilnih strojih so ime
l i v glavnem elektro zastoje, 
sicer pa so dobro delali zara
di bolj enakomernega doto
ka materiala in asortknenta. 

Tovariš Knific je kritično 
ocenil program dela in opo

zarja pripravo dela, da naj v 
prihodnje program dela v 
večji meri usklajuje s proiz
vodnjo. Problematiko valjar
ne žice je posredoval tovariš 
Črv in povedal, da je kvali
teta boljša in so imeli tudi 
manj izmečka. Izdelali so tu
di analizo valjavskih zasto
jev, ki kaže na odstopanja 
nekaterih izmen in jih ima
jo skoraj polovico obratoval
nega časa. y marcu so dose
gli rekordno proizvodnjo, vse
eno pa še ne morejo biti za
dovoljni in je treba skrbeti 
za doseganje še boljših re
zultatov. Prav tako je bila 
izdelana nova tabela za pre-
miranje v valjarni žice za ve
čjo proizvodnjo žice, ker se
danja stimulacija ni bila ta
ka, da bi težila k povečanju 
proizvodnje. V razpravi so 
sodelovali še tovariš Jakšič, 
Dolžan, Črv in Kavčič. 

Sprejeli so devet sklepov, 
ki se nanašajo na ločeni pri
kaz finančnih pokazateljev, 
dalje na izdelavo programa, 
ki naj bo bolj usklajen s pro
izvodnjo ter na bolj dosled
no izpolnjevanje zahteve in
ternih akcijskih programov, 
da bi izboljšali proizvodnjo 
v kvalitetnem in količinskem 
pogledu. S posebnim skle

pom ponovno opozarjajo čla
ne sveta D E in posameznih 
komisij, da se redno udeležu
jejo sej, na bližnjih volitvah 
pa bo treba izbrati ljudi, k i 
bodo pripravljeni sodelovati 
v samoupravnih organih. Pri
praviti bo treba analizo, ko
liko denarja je zbranega od 
0,5 % osebnih dohodkov, k i 
so j ih namenili sindikalni or
ganizaciji. Čimprej je treba 
ustanoviti mladinsko organi
zacijo. Strinjali so se s pove
čanjem normativa in poslo
vanjem priključene adjusta-
že stekel — Javornik in pove
čanjem normativa pocinkoval-
nice in lužnice na Javorni-
ku od 87 na 107 ljudi. Potr
di l i so normativ potisne pe
či, ne glede na to, ali bo po
tisna peč obratovala kontinu
irano ali ne. 

Novo poslovno..i 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

renči SZDL, so obravnavali 
predlog ustavnih sprememb 
in na koncu imenovali komi
sijo oziroma delovno skupino, 
ki bo zbrala vse predloge in 
stališča tako s te seje delav
skega sveta, kot z drugih 
sestankov organiziranih v ta 
namen in j ih posredovala 
ustreznemu organu skupščine 
občine. 

V nadaljevanju seje so 
sprejeli pravilnik o izplače
vanju nadomestila osebnega 
dohodka za čas bolovanja in 
pregledali predlog pravilnika 
o delovnih razmerjih ter pra
vilnika o 42 urnem delovnem 
tedu združenega podjetja Slo
venske železarne. S predlo
gom pravilnika o delovnih 
razmerjih in pravilnika o 42 
urnem delovnem tednu so se 
strinjali in sklenili, da se oba 
pravilnika, po njihovem mne
nju bi morala biti združena 
v enem samem pravilniku, še 
z nekaterimi pripombami in 
predlogi za spremembe, po
sredujejo delavskemu svetu 
združenega podjetja prek di
rekcije. 

Skladno z določbo izvršne
ga sveta skupščine SR Slove
nije z dne 5. aprila 1971 
glede delimitiranja višine 
osebnega dohodka v naši že
lezarni, so sprejeli začasno 
spremembo plana osebnih do
hodkov za 1971. leto. Po 
novem planu se bodo osebni 
dohodki povečali na 1550 din 
poprečno na osebo mesečno, 
kar je za 5 % več od prvotno 
dovoljenega limita. Sredstva 
za regresiranje ostanejo ne
spremenjena. Ta sklep bo 
veljal do splošnega družbe
nega dogovora in so zato v 
komisijo, k i bo delala na tem 
pri republiškem odboru sin
dikata delavcev industrije in 
rudarstva, imenovali direk
torja sektorja za ekonomiko 
dipl. inž. Iva Arzenška. 

Na podlagi poročil odbo
rov so odobrili koriščenje 
650.000 din iz sklada za sploš
no porabo in 4000 dni izred
no plačanega dopusta za kul
turno prosvetno in športno 
rekreativno dejavnost v ob
čini in v tovarni v letošnjem 
letu. Sprejeli so sir.lep s 
katerim so dali izjavo za 
pristop k poslovnemu sode
lovanju za proizvodnjo in 
prodajo sredstev za integral
ni transport pod pogoji po
godbe, k i so jo v okviru 
poslovnega združenja S M E L T 
že sklenili Boris Kidrič — 
Maribor, ITAS — Kočevje in 
Vozila — Nova Gorica. 

Ob koncu seje so imeno
vali novega komandanta enot 
samozaščite tovarne in člane 
v stalno občinsko konferenco 
SZDL. 

Konstituarna seja TO sindikata 
Na prvi — konstituarni seji tovarniškega odbora os

novne organizacije sindikata Železarne, Vi je bila včeraj 
15. aprila, je novi predsednik Franc Kobentar predla
gal za dnevni red: izvolitev organov tovarniškega odbo
ra, predlog zaključkov 19. občnega zbora osnovne orga
nizacije sindikata železarne in informacijo o razpisu 
volitev samoupravnih organov Železarne. 

Podrobnosti iz seje bomo poročali v naši prihodnji 
številki 
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Zaključen pomladanski krog 
predavanj D IT 

Spomladanski krog strokovnih predavanj v klubskih pro
storih DIT kaže na skromno, vendar spodbudno poživitev 
klubske dejavnosti. 

K vsebinski izvedbi pro
grama so prispevala domala 
vsa strokovna društva, z na
slednjimi predavanji: 

— inž. Janez Mesec: VARE-
NJE LEGIRANIH KON
STRUKCIJSKIH J E K E L 

— inž. Sašo Jezeršek: NO
VA HLADNA VALTARNA 

— inž. Jaka Soklič: MEHA
N I K A VESOLJSKIH POLE
TOV 

— inž. Franc Mlakar: KON
GRES MEDNARODNEGA IN
STITUTA ZA VARJENJE 

— inž. Mariia Vičar: 10 LET
NA PERSPEKTIVA IZGRAD
NJE JESENIC 

— mag. inž. Peter Kune: 
A M E R I K A LETA 1971 IN 
NAŠA HLADNA VALJARNA 

— inž. Jože Kramar: ENER
GETSKI PROBLEMI SLOVE
NIJE 

— dr. Aleksander Rjazan-
cev: VPLIV ONESNAŽENJA 
ZRAKA NA ČLOVEKOVO 
ZDRAVJE 

Predavanj se je poprečno 

udeleževalo po 30 članov vseh 
društev. 

Odbor občinske zveze inže
nirjev in tehnikov, k i je tudi 
sodeloval pri koordiniranju 
te dejavnosti, se posebej za
hvaljuje tehničnemu direk
torju železarne tov. BOGO-
MILU HOMOVCU, ki se je 
redno udeleževal naših debat-
nih večerov ter s svojimi sta
lišči do posameznih vprašanj 
prispeval k kvaliteti razprav. 

Mišljenja smo, da je stro
kovna predavanja kot eno od 
dejavnosti Društev inženirjev 
in tehnikov programirati tudi 

v naprej s tem, da bi kazalo 
vnesti v način dela nekatere 
spremembe. 

Pri tem mislimo na kako
vostne spremembe: 

—ločiti bo treba predava
nja, k i imajo ožji namen 
dodatnega izobraževanja od 
debatnih večerov, k i imajo 
namen oblikovati stališča in
ženirjev in tehnikov do dolo
čenih tehničnih ali drugih 
odprtih vprašanj. 

Mislimo, da bi stališča in 
odnos inženirjev in tehnikov 
do tehničnih vprašanj morala 
postati močna opora vodilne
mu kadru v podjetjih, k i je 
odgovoren za tehnični napre
dek proizvodnje, inž. N . M . 

Poškodbe v marcu 
Po podatkih službe za var

stvo pri delu je bilo v marcu 
na delovnih mestih poškodo
vanih 40 naših sodelavcev. 
Največ to je 15 poškodb so 
imeli v talilnicah in izgubili 
331 delovnih dni, v valjarni 
6 poškodb in 103 dnevi, va
lj arna Javornik 5 poškodb — 

žJŠII*LOBtJ 
SOVJETSKA ZVEZA — kakšen odstotek plavžev je 

Sovjetski plavžarji so dosegli 
v preteklem desetletju močan 
napredek na področju tehno
logije proizvodnje grodlja. 
Iz spodnje tabele je razvidno. 

uporabljal v posameznih ob
dobjih kot dodatek zemelj
ski plin in kisik ter kakšna 
je bila poprečna poraba 
koksa. 

leto 1960 1965 1969 

zemeljski plin 
kisik 
koks 

41,3% 
3,9% 
711 kg/t 

793 % 
31,9 % 
586 kg/t 

85,2% 
51,0 % 

549 kg/t 

Pri doseganju čim bolj 
ekonomske proizvodnje grod
lja imajo določene težave 
zaradi znižanja poprečne 
vsebnosti železa v rudi v tem 
obdobju od 45,2% na 38,4%. 

Zato je potrebna skrbnejša 
priprava rude in njena obo
gatitev. Sovjetski plavži upo
rabljajo danes v vsipu 76% 
železove rude, k i je predho
dno obogatena. 

14 dni, predelovalni obrati 4 
poškodbe — 169 dni, v ener
getskih obratih poškodb ni 
bilo pač pa so izgubili 48 dni 
zaradi poškodb iz prejšnjih 
mesecev. Na vzdrževanju je 
bilo 6 poškodb in 218 dni, na 
transportu 3 poškodbe — 56 
dni ter v upravnih službah 
I poškodba in 26 izgubljenih 
dni. Zaradi poškodb na de
lovnih mestih je bilo v Žele
zarni v marcu izgubljenih 
1062 dni. 

Na poti v službo v talilni
cah, valjarnah Javornik, va
ljarni Bela, v predelovalnih 
obratih, energetskih obratih, 
na vzdrževanju in upravnih 
službah niso imeli poškodb. 
Zaradi poškodb iz prejšnjih 
mesecev so v valjarni Bela 
izgubili 4 dni, v predelovalnih 
obratih 6 dni, na vzdrževanju 
II dni. Na transportu sta bi l i 
dve poškodbi na poti v služ
bo, zaradi katerih so izgubili 
40 delovnih dni. Tako sta bi l i 
v vsej Železarni na poti v 
službo le dve poškodbi, zara
di poškodb na poti kjer so 
vštete tudi tiste iz prejšnjih 
mesecev pa je bilo izgublje
nih 61 dni. 

Remont va-
Ijarne Steckel 
Od 10. do 14. 4. 1971 je vzdrževanje izvedlo letni re

mont vseh naprav valjarne Steckel. 

Vodja remonta tov. Janez Arh je mišljenja, da je de
lo dobro opravljeno, čeprav sobota in nedelja nista naj
primernejša dneva za izvajanje tako obsežnih popravil. 

Poleg Vatrostalne so na remontu sodelovali vsi vzdr
ževalni obrati predvsem pa delovne skupine vzdrževa
nja Bela. 

Za boljšo predstavo o obsegu opravljenih del naj 
naštejemo glavne agregate valjarne Steckel, k i so pre
gledani in obnovljeni: 

— peči z vročima navij alcema 
— strojnica 
— elektronika merilnih naprav 
— rotacijske škarje 
— diskeling hidravlični sistem 
— valjčno kvarto ogrodje 
— transportne valjčnice 
— hladni navijalec s hidravliko 
— prekladalne in ostale transportne naprave. 

Računamo, da bo obratovanje brez zastojev potrdi
lo oceno, da so vzdrževalci opravili delo dobro. 

Inž. N . M . 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

Dežurna služba 
telefon 

- . . . v pisarni doma 
SOBOTA, 17. aprila: 

inž. Leon MESARIC, hladna valjarna 524 590 
NEDELJA, 18. aprila: 

inž.Franc MLAKAR, elektrodni odd. 543 790/35 
PONEDELJEK, 19. aprila: 

Ciri l ODLASEK, valjarne Javnik 620 776 
TOREK, 20. aprila: 

inž. Miroslav NOC, vodstvo vzdrž. 873 754 
SREDA, 21. aprila: 

Jože KOŠIR, transport 451 84022 
ČETRTEK, 22. aprila: 

Zvone LEBURA, žebljarna 738 749 
PETEK, 23. aprila: 

inž. Božidar BARTELJ , valj. 2400 638 81-453 

Sodelavec dodaja primesi na osemtonski električni peči 

Dežurna služba traja od datuma nastopa od 7. ure do 
naslednjega dne do 7. ure. Kolikor dežurnega ni v pisarni 
ali doma, kličite glavnega vratarja na telefon 410. Morebitne 
spremembe so razvidne iz obvestil, k i j ih vsako soboto objav
ljamo na razpisnih deskah pri vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Na osnovi čl,28 pravilnika o delovnih razmerjih železarne 
Jesenice, dajemo naslednjo 

O B J A V O 
za prosto delovno mesto 
referenta za funkcionalno izobraževanje, 5435, U-4, kadrovski 
sektor 

POGOJI: 
Za zasedbo navedenega delovnega mesta se zahteva višje

šolska izobrazba in 5 let prakse v Železarni. 
Pismene prijave z osnovnimi generalijami in podatki o 

strokovni izobrazbi je v 8 dneh od dneva objave poslati na 
kadrovski sektor železarne Jesenice. 

KADROVSKI SEKTOR 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 



Mladi o sebi, svojih probie 
nalogah in perspektivah 

Predsedstvo TK ZMS Železarne 
o tekočih in bodočih nalogah 

Na zadnji seji predsedstva T K Z M Železarne je pred
sednik Miro IPAVEC prisotnim članom uvodoma podal 
m obrazložil nekatere predloge s predhodne seje sekreta
riata T K Z M . Zanimiv in aktualen je bi l predvsem prvi 
predlog članov sekretariata, k i se nanaša na akcijo, po 
kateri naj bi bilo tako v delavskih svetih delovnih enot, 
kot tudi v DS Železarne, angažiranih absolutno več mladih. 
Člani predsedstva se z omenjenim predlogom, k i naj bi b i l 
dokončno izdelan do naslednje seje, tudi v celoti strinjajo. 
Predsednik Ipavec je nadalje govoril tudi o predlogu za 
obisk mladih družbeno političnih delavcev iz Železarne v 
tovarni gumijastih izdelkov »Sava« iz Kranja. Obisk oz. 
ekskurzija bi bila namenjena predvsem temu, da b i se 
predstavniki T K Z M Železarne seznanili s proizvodnim 
procesom in delovanjem mladinske organizacije ter z obli
kami samoupravljanja v podjetju. Od te ekskurzije (pred
log je bil predhodno osvojen) pa pričakujejo, da se bo 
medsebojno sodelovanje obeh tovarniških konferenc Z M 
poglobilo, predvsem v izmenjavi idejnih konceptov in 
izkušenj. Omenjena ekskurzija naj bi se izvedla v okviru 
meseca mladosti. Ob tem velja pripomniti, da bodo mladi 
železarji v tem mesecu organizirali še celo vrsto manj in 
bolj zahtevnih prireditev, kar obenem kaže, da so tokrat 
tudi resnično bolje pripravljeni na sodelovanje v okviru 
praznovanja meseca mladosti. 

Nadalje je bilo tudi govora o pripravah za družabno 
srečanje mladih železarjev s pripadniki obmejnih enot 
JLA iz območja občine ter o zadnjih pripravah na udeležbo 
v izvedbi štafete mladosti, katere pot bo tudi tokrat vodila 
skozi del Železarne. Iz besed predvsem predsednika Ipavca 
lahko sklepamo, da so priprave zadovoljive in spodbudne. 

Predsednik Ipavec je v nadaljevanju prisotne člane 
predsedstva T K Z M načelno seznanil tudi z vsebino in 
pomenom izvedbe ankete, katere rezultati naj bi (kot je 
bilo že objavljeno) predsedstvu služili predvsem za nadalj
njo politiko dejavnosti T K Z M Železarne. Anketa, k i bo 
po sestavi vprašanj zelo kvalitetna, naj bi se po mnenju 
večine prisotnih članov predsedstva izvedla čim preje. Ob 
tem pa je bi l izrečen tudi pomislek člana predsedstva, k i 
je prisotne opozoril na to, da je cilj ankete popolnoma 
isti, kot tisti, katerega si je skoraj isto predsedstvo zadalo 
v pripravah na izvedbo letne konference Z M Železarne, k i 
je bila v januarju t. 1. Priprave (izvedbe letnih sestankov 
obratnih aktivov Z M Železarne) in letna konferenca, so 
pokazale pot dela T K Z M Železarne in njenega predsedstva, 
ista pot pa se sedaj po nekaj mesecih išče še enkrat s 
pomočjo ankete. Kljub temu, da januarska letna seja T K 
Z M ni izpadla tako, kot je organizator želel in v tej smeri 
vložil dosti truda pa so bil i glavni problemi kljub vsemu 
nakazani in rešitev le-teh bi se dala poiskati s samo malo 
truda vodstva TK. Navsezadnje je bilo tudi govora o uspeš
nosti priprav in izvedbe letne konference, s pomočjo pro
gramov komisij pa je bila izpolnjena vrzel dejavnosti T K 
ZMS samo do tako imenovane »mrtve sezone« — do letne
ga obdobja. Kje so torej vzroki, da brez ankete v spomla
danskem obdobju ne bi moglo vodstvo T K Z M v jesen
skem obdobju s svojo dejavnostjo pokrivati interese tistih, 
katere zastopa? Je to morda tudi javno priznanje, da je 
bila vsebinska izvedba letne konference nezadovoljiva, da 
to ni bi l resnični odraz potreb in interesov mladih žele
zarjev v nadaljnjem celoletnem obdobju, o čemer je bilo 
pred konferenco toliko govora?! Karkol i že, predlog o 
skorajšnji izvedbi ankete je b i l sprejet, kot Damoklejev 

meč pa nad predsedstvom kljub raznim poizkusom izbolj
šanja in poživitve dela še vedno visi vprašanje: ali je 
kadrovski sestav predsedstva T K Z M tak, da bi bilo v 
celoti sposobno resnično in ustvarjalno krojiti politiko 
dejavnosti mladinske organizacije Železarne, k i šteje okrog 
1300 članov. 

Na koncu seje so prisotni razpravljali še o vprašanju 
nadaljnje dejavnosti predsedstva, k i naj bi v bodoče po
stalo resnično zgolj koordinator dela komisij in ne tudi 
neposredni organizator akcij na vseh področjih mladinske 
dejavnosti. Predlagali so tudi deset članov T K Z M , k i se 
bodo udeležili sklepnega zbora mladih samoupravljalcev 
Slovenije, k i bo 18. t. m. v Ljubljani. 

Štafeta mladosti — prisrčna 
manifestacija mladih 

Tisoči kilometrov poti, tisoče korakov, tisoče pozdrav
nih pisem in iskrenih, prisrčnih čestitk, to so vsakoletni 
spremljevalci manifestacije mladih, štafete mladosti, k i 
vsako leto razveseli tisoče mladih. 

Letos je štafeta krenila na pot iz Kopra, zato je bila za 
nas toliko bolj pomembna, toliko bolj svečana. 

V ponedeljek zvečer so mladi planinci iz Gozd Martulj
ka in Rateč prinesli lokalno štafeto z vrha Jalovca na Vršič 
kjer so od tolminskih planincev prevzeli zvezno štafeto in 
jo v torek zjutraj prinesli v Kranjsko goro, Učenci osnov
ne šole, pripadniki JLA in občani so j i pripravili prisrčen 
sprejem. 

»Tebi zaupamo, tebi verjamemo, Tebe imamo prav vsi 
neskončno radi Ti pa si še vedno delaven in aktiven, 
še vedno poln snovanja in idej . . . potuješ doma, potuješ 
v tuje dežele, ne štediš svojih moči, ne misliš nase. Prav 
zato Ti izražamo svojo veliko hvaležnost in zahvalo obe
nem pa želimo, da bi prav tako še dolgo ostal med na
m i . . . V tem Tvojem delu, ob tvojih naporih računaj na 
vsakega izmed nas . . . « 

Preproste, nadvse iskrene 
besede, povzete iz enega od 
mnogih pozdravnih pisem. 

V Mojstrani, kjer je bila 
prav tako prisrčna sloves
nost, se je zvezni priključila 
še triglavska štafeta, mladi 
planinci pa vsekakor zasluži
jo zahvalo za požrtvovalnost. 

Na Jesenicah je b i l cen
tralni sprejem pred gledali
ščem Toneta Čufarja, kjer so 
so zbrali učenci osnovnih in 
srednjih šol, predstavniki 
družbeno političnih organiza-
cjj in ostali učenci. Kulturni 
program so pripravili dijaki 
gimnazije in učenci osnovne 
šole Prežihov Voranc. O po
menu te manifestacije in o 
položaju in delu mladih, nji
hovih nalogah, je spregovoril 
član predsedstva tovarniške 
konferencoe Zveze mladine. 
Ljubo Jasnič. Pozdravno pis
mo pa je v imenu vseh mla
dih Jeseničanov prebrala 
učenka Nadja Bergant; od-
ličnjakinja osnovne šole Pre
žihov Voranc. 

Manjšo slovesnost so pri
pravili v Mostah učenci os
novne šole, točno ob dogo
vorjenem času pa smo šta-
fetno palico predali mladim 
iz Lesc. 

Milan 

i! 

Na Jesenicah so štafeto mladosti pozdravili s kratkim kulturnim programom 

Sestanki delovnih skupin 

26. 3. — PLAVŽ — MEDJA, GOLBA, JEKLER, 
LOTRIC — NOVA AGLOMERACIJA — Vso pozor
nost bo treba posvetiti kvaliteti sintra. Mehanske 
lastnosti ne ustrezajo VP , ker je prevelika količi
na sintra pod 5 mm zrnatosti. To ni odraz slabega 
obratovanja aglomeracije, ampak je v konstruk
tivni zasnovi. Vzrok za to je treba iskati tudi v 
prevelikem presipavanju aglomerata in neustrez
nem transportiranju aglomerata do plavžev. 

Končno so delavci le dobili nove garderobe v 
katerih se zelo dobro počutijo. Sprejet je b i l sklep, 
<4a bo za vsak malomaren odnos in morebitno 
okvaro odgovarjala delovna skupina in plačala iz 
osebnih dohodkov. Pripombe -šo imeli glede od
prtih mrežastih omaric, ker se obleka preveč za-

praši. Premalo je tudi kopalnic. Največji problem, 
k i tudi spada pod H T V so omarice za orodje na 
katere delavci čakajo že od lanskega septembra 
in se j im čudno zdi, da ob tako veliki investiciji 
še vedno ni denarja za omarice. 

8. 4. — STRUGARNA V A L J E V B E L A — SVE
TINA — K osnutku pravilnika o delovnih razmer
jih, k i je b i l dan v javno razpravo, niso imeli pri
pomb. Vodja delovne skupine je opozoril prisotne 
na bolj načrtno izkoriščanje dopusta v aprilu 
ter na izboljšanje delovne discipline. Pojav
ljajo so izostanki in slaba disciplina na delovnem 
mestu. V razpravi je sodeloval tovariš Kisovec, k i 
je opozoril na neustrezen odnos sodelavca Fajfarja 
do ostalih člancv delovne skupine. 

3. 4. — VALJ AR NA BELA — DREMELJ — ŠT& 
KEL — ADJUSTAžA JAVORNIK — Prisotnih je 
bilo 26 članov delovne skupine. S poročilom o 
izpolnjevanju plana v marcu so se strinjali, obe> 
nem pa so se pogovarjali o nalogah za april. Govo
r i l i so še o reklamacijah, k i niso direktno vezane* 
na njihovo delo, kakor tudi o poostreni kontroli 
pri ravnanju, pcliranju in kvaliteti pločevine (tole
rance). Razpravljali so še o osnutku pravilnika o> 
delovnih razmerjih v ZPSŽ ter o letnem dopustu 
Sprejeli so sklep, da je treba do konca aprila 
porabiti tudi vse proste sobote, k i so obvezne za 
vse člane kolektiva. Ob koncu sestanka so govorili 
še o podatkih — pomožnih listih, k i so jih člani 
delovne skupine prejeli od kadrovskega sektorja. 
Gre za to, da v teh podatkih niso upoštevani razni 
seminarji in tečaji v železarni, ko je bilo treba 
popisovalcem posredovati podatke o šolski izo
brazbi. Člani delovne skupine so prejeli ustrezen 
odgovor glede premij na kpvarino (škajoV 
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Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

39. seja odbora za dohodek in nagrajevanje 
Predsednik odbora za dohodek in nagrajevanje Ludvik 

Kejžar je sklical 39. sejo odbora v petek, 9. aprila 1971 in 
predlagal običajni dnevni red: pregled sklepov prejšnje seje, 
oblikovanje in delitev osebnega dohodka za marec, analizo 
stroškov za februar in reševanje tekočih zadev. 

Pri pregledu kako se reali
zirajo sklepi prejšnih sej so 
obravnavali tudi nekatera po
ročila v zvezi z izpolnjeva
njem sklepov. Sprejeli so 
tudi odgovor gostinskega pod
jetja Železar glede na stališče 
odbora v zvezi z jubilanti 
dela in ta odgovor posredo
vali kadrovskemu sektorju. 
Razen poročila komisije za 
kategorizacijo delovnih mest 
o vzrokih odstopanja 8., 9. in 
10. kategorije, k i so ga spre
jeli z mnenjem, da je začr
tana pot pravilna in da jo je 
treba nadaljevati, so vsa 
ostala poročila zavrnili . i n 
vztrajali, da se sklepi reali
zirajo tako kot so bi l i spre
jeti. Poleg tega so naročili 
službi za nagrajevanje, da za 
naslednjo sejo pripravi ana
lizo cenikov. 

V zvezi z oblikovano maso 
osebnega dohodka za marec 
so glede na dosežene rezul
tate sklenili, da je treba od 
oblikovane mase odvesti 4% 
sredstev y rezervni sklad to
varne za delno kritje preveč 
izplačanih osebnih dohodkov 
v januarju. Poleg tega so 
odobrili popravek cenika za 
valjarno 2400, delovni enoti 
talilnic so dodali nekaj sred
stev namensko za posojilo 
plavžu in odobrili plačilo ur 
prek polnega delovnega časa 
delovni enoti vzdrževanja. 

Ko so odobravali stroške 
za januar in februar so ugo
tovili, da dolgovi naših kup
cev rastejo iz meseca mesec 

pa so zato naročili komer
cialnemu sektorju, da poveča 
aktivnost z novimi oblikami 
medsebojnih obveznosti. Me
nili so, da bi morali v sode
lovanju finančno računovod
skega sektorja in komercial
nega sektorja poiskati najbolj 
ustrezne oblike nabave po 
načelu blago za blago in naj
bolj ustrezne oblike prodaje 
po načelu blago za denar. 
Seveda bi morali pri prodaji 
upoštevati finančno sposob
nost in specifičnost kupcev, 
kar bi moral oceniti finančno 
računovodski sektor in ga po
sredovati komercialnemu sek
torju, da bi na podlagi tega 
ali sprejemal naročila z ak-
ceptom, ali da bi začasno 
ustavil dobave ah pa se odlo
čil za kakšno drugačno obliko 
oziroma finančno konstruk
cijo. 

V nadaljevanju seje so re
ševali tekočo problematiko 
in kot prvo sprejeli predlog 
kadrovskega sektorja o spre
membi izplačila nagrad de
lavcem, k i odhajajo v pokoj. 
Nagrade se bodo povečale in 
bodo znašale v vsoti po 30 din 
za ' vsako leto neprekinjene 
zaposlitve v Železarni, ki pa 

se šteje od zadnjega vstopa. 
Ta sklep je začasen in bo 
veljal do sprejetja novega 
pravilnika o delitvi dohodka 
in nagrajevanju. Zaradi zmer
nejšega prehoda na povečane 
nagrade, so sklenili, da se 
vsem upokojenim delavcem 
Železarne v preteklem letu 
tudi izplačajo nagrade, k i 
bodo znašale v vsoti za vsako 
leto neprekinjene ' zaposlitve 
po 20 din, od te vsote pa se 
bodo odštele nagrade, k i so 
jo delavci sprejeli ob upoko
jitvi. Podrobnosti o tem, 
predvsem o kriterijih kako 
se računa neprekinjena zapo
slitev v Železarni bodo naši 
upokojenci lahko prebrali v 
posebnem članku v eni pri
hodnjih števik ŽELEZARJA, 

Ker pri izplačilu nagrad 
jubilantom dela niso bili upo
števani upokojeni sodelavci,-
ki so v Železarni zaposleni 
za določeno dobo, so sklenili, 
da se tudi njim izplača na
grada in sicer tistim, k i so 
zaposleni po 8 ur dnevno 
200 din, tistim, k i so zapo
sleni po 3,5 ure na dan pa 
nagrado 100 din. 

Ob koncu seje so naročili 
službi za nagrajevanje da 
pripravi predlog za revalori
zacijo obračunskih postavk 
(povečanje na račun giblji
vega dela) in gradivo za ažu-
riranje pravilnika o delitvi 
dohodka in nagrajevanje. 

24. seja komisije za nagrajevanje 
v valjarni Bela 

Dopisujte 
v Železarja 

člani komisije za nagraje
vanje pri svetu delovne enbte 
valjarne Bela so se sestali v 
petek 9. aprila. Najprej so 
j im bili posredovani podatki 
o razdelitvi mase osebnih 
dohodkov za posamezne od
delke valjarne Bela ter va
ljarno žice in primerjalno tu
di za vso Železarno. Na voljo 
so j im bili tudi podatki o sta
nju rezervnega sklada. 

Na seji so sprejeli sklep, da 
bodo za valjarno Bela in va-

Ka nasipu bodo zaradi razširjanja železniških tirov sušili 
tudi to stavbo 

ljarno žice iz rezervnega skla
da vzeli vsoto do srednje 
meje in tako izplačali osebne 
dohodke s tem dodatkom. 

Mnenja so bili , da kljub 
dodatnim sredstvom iz re
zervnega skada osebni dohod
k i za valjarno Bela in va
ljarno žice ob tako visoki 
proizvodnji in tolikem števi
lu ur niso realni ter so nižji 
kot v prejšnjem mesecu. Ob 
tej ugotovitvi so sprejeli 
sklep, da je treba v valjarni 
žice, k i že tretji mesec ni do
segla spodnje meje, to je 
97 % osebnega dohodka, po
praviti cenik skladno s skle
pom delavskega sveta Žele
zarne. Vodstvo delovne enote 
naj skupaj s sektorjem za 
ekonomiko podjetje pregleda 
tudi cenike za valjarno žice 
in valjarno Bela, ker osebni 
dohodki niso realni. Obenem 
je treba pregledati stanje re
zervnega sklada ker se podat
k i ne ujemajo mesečno pač 
pa so vsak mesec drugačni. 
Tudi ni prikazan rezervni 
sklad bivše valjarne 1300, se
danje adjustaže stekla. Pre
mije, stimulacije in razne 
nagrade naj bodo v bodoče 
ločeno prikazane, ker vsi za
posleni nimajo premij, oziro
ma le manjši del in prikaza
ni podatki niso točni. 
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Potresi in pod
zemeljske jedrske 
eksplozije 

SPORAZUM O PRENEHANJU JEDRSKIH EKSPLO
Z I J ' N A K O P N E M , V MORJU IN V OZRAČJU, KI SO 
GA PODPISALE V DRUGI POLOVICI LETA 1963 SKU
PAJ Z NAD 100 DRŽAVAMI — JE IZKLJUČIL PODZE
M E L J S K E JEDRSKE EKSPLOZIJE. PREDVSEM J E 
L A H K O ZAMASKIRATI LAŽJE T. I. TAKTIČNO JE
DRSKO OROŽJE, DOČ1M SO VEČJE PODZEMELJSKE 
EKSPLOZIJE PRAKTIČNO ŽE UGOTOVLJIVE. SKU
PINA SEIZMIČNIH VALOV JE EDINI DOKAZ ZA 
ENERGIJO, KI SE JE SPROSTILA DALEČ V ŽARIŠČU 
PODZEMELJSKE EKSPLOZIJE . . . 

Namen ugotavljanja potresov je, kako razlikovati 
umetne eksplozije od naravnih potresov, izračunati le
go in čas ter končno ugotoviti njeno moč. Spomnimo 
se, da je nominalna enota za moč jedrske eksplozije 
hirošimska bomba s trotilskim ekvivalentom 20 kiloton 
eksploziva. Eksplozije, ki nastanejo v zgornjih plasteh 
Zemljine skorje, so včasih na moč podobne naravnim 
potresom s plitvimi žarišči, ki segajo do globine 60 km. 

Potresov s plitvimi žarišči, ki vsebujejo znatne zalo
ge sizmične energije je v Evraziji npr. letno po nekaj 
sto. Večje število pa jih najdemo ob cirkumpacifiškem 
potresnem pasu, ki obdaja Tihi ocean. 

Potresovci so že pred leti ugotovili, da je podzemelj
ska detonacija kratek in popolnoma simetričen impulz, 
k i prenaša energijo, traja pa manj kot tisočinko sekun
de. Plitev potres je pojav druge vrste: ob linearnem 
lomu ali drsenju plasti nastane gibanje, k i je usmer
jeno vzdolž spojnice hipocenter—objekt. 

SODOBNI POSEGI SEIZMOLOGIJE 
Nivoji jakosti posameznih potresov, pa tudi jedr

skih eksplozij, leže v tako širokem območju, da se je 
v preteklosti pojavil problem, kako oceniti energijo, 
k i se sprošča ob teh pojavih. Za pravilno vrednotenje 
so uvedli različne lestvice. Ena med njimi, je splošno 
znana MERCALLI-CANCANNI-SIEBERGOVA lestvica 
potresnih jakosti. Po tej lestvici je prva stopnja potres, 
katerega zabeležijo le seizmografi, dvanajsta stopnja 
pa je tako močan potres, da ga preživi nobeno delo 
človeških rok. Večina oddaljenih eksplozij je seveda 
uvrščena v prvo stopnjo, saj bi drugo stopnjo ocenili 
le, če bi n. pr. bili kakšnih 50 km oddaljeni od srednje 
močne podzemeljske jedrske eksplozije. 

ZNANSTVENE MOŽNOSTI NAPOVEDOVANJA 
' POTRESOV 

Zemljine globine so mnogo manj raziskane kot zrač
ne plasti, celo manj od medplanetarnega prostora. Pro
cesi, k i se dogajajo v Zemljini notranjosti, so že sami 
po sebi uganka, k i zanima mnoge znanstvenike, ša 
večji pa postane njihov pomen, če pomislimo, da imajo 
za posledico potrese. Med vsemi naravnimi nesrečami 
je močan potres na naseljenem področju največja tra
gedija. Statistiki so izračunali, da je med leti 1926 
in 1950, ob potresih izgubilo življenje 3,500.000 ljudi, go
spodarska škoda pa je presegla 10 milijard dolarjev. 
To vsekakor pomeni, da so tovrstne elementarne kata
strofe resen ekonomski in socialni problenj za mnoge 
države, k i leže v potresno zelo aktivnem področju. 

PASIVEN BOJ PROTI POTRESOM 
Tovrstni boj proti potresom je sestavljen iz več 

komponent. Predvsem gre za zaščito človeških življenj, 
imovine, poslopij in industrijskih naprav. S pravilnim 
dimenzioniranjem in trdno gradnjo objektov lahko ob 
zmerni podražitvi dosežemo iskani optimum — naj
večjo varnost ob najmanjši podražitvi objektov, č e bi 
razčlenili rezultate teh stremljenj, ki j ih podpirajo raz
lične svetovne organizacije, bi opazili, da je položaj po 
svetu še daleč od najpotrebnejšega minimuma. Geograf
ska razporeditev seizmičnih pasov je v sorazmerju s 
široko razvitimi državami, tako da je problem še bolj 
občutljiv. Razen tega je po svetu mnogo goratih podro
čij, kjer prebivalstvo ne živi v izobilju, še več, deloma 
v veliki revščini. Klasičen primer takega področja je 
Iran. Tam je bilo v zadnjih letih večje število potresov, 
k i so siromašno ljudstvo Irana močno prizadeli. Po
dobnih primerov je še več. 

ŠIBKI POTRESI SO OZKO POVEZANI Z MOČNEJŠIMI 
Okoli 700 seizmoloških postaj stalno spremlja po

trebno aktivnost. V Sloveniji je bilo med leti 1789 in 
1965 nad 2300 potresov, kar priča, da sodimo med zmer
na potresna področja. 
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Odpor jugoslovanskega 
ljudstva, k i je preprečilo na
kane vlade Cvetkovič-Maček 
in s svojimi protifašistič
nimi demonstracijami od 25. 
do 27. marca 1941 razveljavi
lo pristop Jugoslavije k faši
stični osi Rim-Berlin-Tokio, je 
tako močno prizadel Hitlerja, 
da je sklenil napasti Jugosla
vijo. Zaradi tega je preložil 
»Unternehmen Barbarossa« 
— napad na Sovjetsko zvezo 
— in v naglici pripravil »Un
ternehmen 25«, kakor je ši
friral napad na Jugoslavijo. 
Temeljni načrt za to vojno 
operacijo je izdelal sam. Hi
tlerju se je takoj pridružil 
Mussolini m ga pismeno opo
zoril, da bo moral upoštevati 
ne samo madžarsko in bolgar
sko sodelovanje, marveč tu
di separatistične težnje hr
vaških ustašev pod vodstvom 
Paveliča, k i je tedaj živel v 
emigraciji v Italiji. V zvezi s 
tem je Mussolini dal Paveliča 
takoj poklicati k sebi in na 
sestanku postavil italijanske 
zahteve po Dalmaciji, na kar 
je Pavelič takoj pristal. 

S težnjami hrvaških usta
šev, da razbijejo Jugoslavijo, 
je računal tudi nemški gene
ral Jodl, ko je 28. marca 1941 
pisal svoje ' instrukcije za 
uskladitev nemško - italijan
skih vojaških operacij. Dva 
dni pozneje je general von 
Brauchitsch sestavil navodilo 
o koncentraciji čet za pred
videni napad na Jugoslavijo. 
V posebnih prilogah je oce
ni l moč jugoslovanske vojske 
in dodal pregled nemških sil. 
V točki 6 tega dokumenta je 
orisal sodelovanje nenemških 
držav Italije, Madžarske, Ro
munije in Bolgarije. 

Miha Klinar 

Hitlerjev napad na Jugoslavijo 

V zvezi z raznimi operacij
skimi načrti proti Jugoslavi
j i , je Berlin pretresel tudi 
vprašanje propagande proti 
Jugoslaviji, k i je poleg tega, 
da določen del Nemcev v Ju
goslaviji zapusti Jugoslavijo 
kot »preganjanci«, vsebovala 
še smernice, k i j ih je izdelal 
general Keitel za nemško voj
sko. Te smernice so temelji
le na postavki, da je »so
vražnik Nemčije izključno srb
ska vlada in Srbi«. Pr i vseh 
nesrbskih narodih pa naj 
nemški vojaki poudarjajo, da 
Nemci ne prihajajo k njim 
»kot sovražniki«. Izjemo so 
tvorili Slovenci (prve de
monstracije proti troosnemu 
paktu so se namreč .začele v 
Sloveniji — op. p.), k i j ih je 
nemška propaganda izenači
la s Srbi v skladu s Hitler
jevimi besedami, da »Srbi in 
Slovenci niso bi l i Nemcem 
nikoli naklonjeni«. 

Hkrati z nemškimi pripra
vami za napad na Jugoslavi
jo so potekale tudi italijan
ske vojne priprave. Kakor je 
razvidno iz ohranjenih Robot-
tijevih poročil, se je »itali
janski generalni štab ob ju
goslovanskem državnem uda
ru 27. marca 1941 prepričal, 
da je vojna za Jugoslavijo 

neizbežna«, in da je za to že 
ta dan ukazal II. italijanski 
armadi defenzivno razporedi
tev na črti od italijanske ob
mejne stražarnice pri Koko-
vi na cesti Trbiž - Podklošter 
do Matulj ob Jadranskem 
morju. 

Priprave za fašistični na
pad na Jugoslavijo so naglo 
potekale, nova, Simovičeva 
vlada pa je namesto, da bi se 
s splošno mobilizacijo pripra
vljala na napad, izražala lo
jalnost do Nemčije in s pri
tegnitvijo Mačka v vlado ho
tela prepričati Hitlerja, da 
bo spoštovala celo troosni 
pakt, k i ga je sklenila prej
šnja vlada, čeprav so vsi zna
k i kazali, da je vojna neiz
bežna. Da bi se ne »zamerila« 
Hitlerju, ni ukrenila ničesar 
proti Hitlerjevi peti koloni in 
celo dopuščala, da so petoko-
lonci neovirano odhajali v 
Nemčijo, kjer je ves Goebel-
sov propagandni aparat te od
hode podobno kakor pred za
sedbo Češke in pred napadom 
na Poljsko napihnil v »stra
hovito preganjanje Nemcev 
v Jugoslaviji, k i ga velika 
Nemčija ne sme dopuščati in 
ga mora kaznovati«. Omahlji
vemu stališču vlade so sledila 
tudi vodstva meščanskih 

strank. Kot edina sila resnič
ne narodne obrambe na slo
venskih tleh se je izkazala 
komunistična partija Slove
nije. Čeprav so se njeni čla
ni komaj vračali iz koncen
tracijskih taborišč (n. pr. iz 
Medjureče pri Ivanici), neka
teri pa so bi l i še vedno v za
poru (n. pr. skupina jeseni
ških skojevcev, k i j ih je mar
ca 1941 zajela gorjanska žan-
darmerija skupaj z Borisom 
Krajgherjem na Poljanah nad 
Jesenicami),, je K P S izdala v 
zadnjih dneh stare Jugoslavi
je več letakov, s katerimi je 
razkrinkavala petokolonske 
elemente v gospodarstvu, dr
žavnem aparatu in vojski, za
htevala da izpuste politične 
jetnike, sklenitev pakta s Sov
jetsko zvezo in pozivala ljud
stvo na obrambo Jugoslavi
je, če b i prišlo do fašistične
ga napada. 

Jugoslovanska vlada »narod
ne sloge« pa je bila za te pozi
ve gluha in ni storila nič učin
kovitega za obrambo države 
pred napadalci, k i so se na 
napad že mrzlično pripravlja
l i . Tako so se na primer na 
italijansko-jugoslovanski me
j i proti Gorenjski zbirale eno-
t̂e italijanskega X I . armad-

14 

uz 
IÍOLL a 

Lučka Rozman 

Za turiste še privlačnejši so 
prostori pod to dvorano, kjer 
je prodajalna knjig in raznih 
publikacij OZN, restavracije, 
telefonske celice, garderoba in 
poštni urad in \<JČ dobro za
loženih trgovin s spominčH 
z vsega sveta. Šele prvo nad 

s trop je je namenjeno delega
tom generalne skupščine, k i 
zaseda v veliki polokrogli 
dvorani. Prostori za novinarje 
so v veliki, z lesom opaženi 
prednji steni, od koder imajo 
lep pregled nad vso dvorano. 
Takim zasedanjem smejo pri
sostvovati tudi priložnostni! 

obiskovalci in poslušati govo
re v enem od svetovnih jezi
kov: kitajščini, angleščini, 
francoščini, ruščini ali špan
ščini. Ostali zidovi so posli
kani s freskami francoskega 
umetnika Femanda Legera. 
Razen velike dvorane so v tej 
zgradbi še tri podobne a ne
koliko manjše, k i so j ih opre
mile za svoj denar in s svo
j imi ljudmi posamezne vlade. 
V njih zasedajo ekonomski 
in socialni zbor ter varnostni 
svet. V ostalih prostorih ge
neralne skupščine so uradi 
raznih komitejev, restavracije 
za delegate in razni p r ~ o ž n i 
prostori. Po vmesnih hodni
kih pa so razstavljeni doku
menti, obvestila in slike z raz
nih področij dela OZN in lep
šajo j ih darila vlad, kot so 
npr. ogromne preproge, kipi 
in slike. 

V devetintridesetnadstrop-
nem nebotičniku sekretari
ata, k i je na zadnji strani 
opažen z marmorjem in alu
minijem ter zasteklen z mo-
dro-zelenimi okni, poteka ve
čina vsakodnevnega dela 
OZN. Njeni člani so najraz
ličnejših narodnosti, doma z 
vseh koncev sveta, vendar de
lajo vsi za iste cilje: mir, pra
vičnost, napredek in svobod
no življenje vseh ljudi. 

BROADWAY IN 
LINCOLNOVO SREDIŠČE 

Poseben čar za nas so imeli 
dolgi sprehodi po eni najzna
menitejših ulic New Yorka — 
Broadwayu ali Veliki beli ce
sti, kot j i pravijo zaradi brez
številnih luči, neonskih re
klam in svetlobnih napisov. 
Broadway je svet gledališč, je 
njegovo središče. Tukaj na 
več kot petdesetih odrih pre
težni del dneva in noči igrajo 
različni umetniki v vseh zvr
steh gledališke igre: v dra
mah, komedijah, operah in 
operetah. Nemogoče je spre
gledati številne reklame, ki 
bolj ali manj drzno vabijo 
mimoidoče v gledališča, noč
ne klube, kinodvorane in v 
vse tamkajšnje trgovine, re
stavracije in hotele. Od vse
povsod prihajajo zvoki melo
dij in se mešajo s hrupom 
prometa in glasovi ljudi v 
edinstven trušč. Del te več ki
lometrov dolge ulice je znani 
Times Square. Ta trikotni trg 
s spomenikom, okrog katere
ga raste celo nekaj zelenja, 
je dobil ime po visokem ne
botičniku v svojem vrhu, k i 
ima na svojem stolpu veliko 
uro. 

Tam mimo in še ob neka
terih znanih javnih zgradbah 
smo prišli do drugega svetov
no znanega središča igrane 
umetnosti — Lincolnovesja 

nega korpusa z divizijami Re, 
Isonzo, s III. skupino alpin-
cev Pelice, Val Cenischia, Va l 
Toče in topniški bataljon V a l 
Addge, z oddelkom graničar-
jev, z inženirskimi in drugi
mi specialnimi enotami. Vsa
k i diviziji sta bil i dodeljeni 
še dve legiji fašistov, ne sa
mo za nadzorstvo nad ostalo 
kraljevsko vojsko, marveč 
predvsem za izvrševalca vseh 
večjih okupacijskih represalij. 
Obe sta bila edini, od Mus-
solinija pooblaščeni za izvr
ševanje smrtnih kazni — 
streljanja talcev. 

Kljub ukrepom in močnim 
silam pa so bil i Italijani v 
strahu pred jugoslovansko 
vojsko, kar pričajo ohranje
na Robottijeva poročila. 

(Nadalj. prihodnjič) 
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Metropolitanska opera 

centra, v velikih in modernih 
zgradba. • filharmoniji, operi 
in dveh gledališčih se vrstijo 
predstave najboljših umetni
kov skozi vse leto. Vsaka je 
zgrajena in opremljena z ve
liko denarja, ena je lepša od 
druge. Med njimi je manjši 
trg, sredi katerega stoji zani
miv vodomet — prvi, katere
ga višino uravnava elektron
ski računalnik. Ta je povezan 
z vetromerom na strehi naj
višje zgradbe in če veter pre
močno piha, se višina curkov, 
ki vro iz srede vodnjaka, av
tomatično zniža. 

Z vodičem smo si najprej 
ogledali filharmonijo, kjer je 
doma newyorški f i iharn^nič-
ni orkester. Za vaje in nasto
pe ima na razpolago največjo 
koncertno dvorano na svetu. 
Tako je velika, da s tem po
vzroča težave zvoku. Zato so 
j i arhitekti naknadno vgradi
l i posebne premične stene, s 
katerimi se lahko prostor 
zmanjšuje v skladu z veliko
stjo nastopajočega orkestra. 
Enako velika je tudi notra
njost newyorškega državnega 
gledališča, k i spada med naj
večje odrske dvorane na sve
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v biMčnem svetišču 
an zebrali 

\ketn ritmu. 

In mčkrat, kadar 
sem gledal 

v zelenih vejah 
pri ljubavni igri 
ali krmljenju mladičev, 

sem razmišljal: 

Ptice v sivem mestu 
moral je nekdo 
prekleti, 

ker so neme 
in brez pesmi. 

Toda davi 
so zapele 
pod mojim oknom 
v jutranji tišini, 
nenavadni 
za sivo mesto. 

O šele tedaj 
sem se docela vzdramil 
in pomislil. 

da je ta tišina 
vojna. 

Aprila 1941. 

• a Valentin Cundrič: 
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z gorjnih balkonov 
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meč ton težak ogro-
nec. Zelo razkošna 
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ler prirejajo največ-
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te hiše. V dvorani 
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Naf&enitejša zgradba 
Lin^ga centra je gotovo 
Metlftanska opera. Ne

davno prenovljena, blesti v 
treh osnovnih tonih: belem, 
rdečem in zlatem. Zidovi , 
s topnišča in stebri so iz be
lega marmorja, preproge, za
vese in sedeži žarijo v za
molklo rdeči barvi, razno 
okrasje pa je pozlačeno. Nič 
ne b i moglo vsega tega raz-
koš j a dcpoln j evati bolj kot 
sedmero kristalnih lestencev 
moderne oblike, različnih ve
likosti in višine. Operi j ih je 
darovala avstrijska vlada. Del 
hodnikov Metropolitanske 
opere je spremenjen v prav
cate male galerije, polne slik, 
kipov in gledaliških rekvizi
tov svetovno znanih umetni
kov, k i so v njej že nastopali. 

Da b i bilo to kulturno sre
dišče New Yorka popolno, je 
v bližnjem parku postavljena 
še školjki podobna streha za 
koncerte in prireditve na pro
stem ter glasbena šola s knjiž
nico. 

Tod mimo smo spet odšli 
na živahne ulice, ob bogatih 
trgovinah, med katerimi je 
tudi največja veleblagovnica 
na svetu — Macy's in si sproti 
ogledovali najnižje zgradbe 
na Manhattnu — cerkve. 
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Dalje bomo omenili Jurija Grabnerja Večer, K C 
II, 8, po Matthissonu, Der Abend: Se nakloni dan, 
večerno / sonce t éme gor zlati, / z bistrega potoka 
mirno / svit večernice bliši. / Log tamni, stoglasno 
petje / gojzda kor i opuste, / skri t i v grmekov za
vetje / jutreniti m o č dobé . . . Že A. Slodnjak opo
zarja na zvezo z Orglarjem F. Prešerna iz leta 1845. 

Sledi Janez Cigler, življenje, K C II, II: Bratje, 
čudne vence spleta / tukej nam odmerjen čas! / Sre
čo vrhu sreč obeta; / pa do groba stiska nas! / Tr
nja pod nogé nameče, / pred življenja ogreni; / roži
ce lepo cveteče / na polzečo pot sadi. To pesem b i 
lahko napisal kdo kasnejših pesnikov, moti edino 
deminutiv. 

Sledi E . J . Kovačič, Sonce, K č , L V , 30: O, pr idi , 
ljubo sonce, spet / iz jutrove dežele / O, pr idi moje 
srce vnet; / brez tebe žalosten je svet, / le v tebi mo
je žele. / Naturo celo oživiš, / s prezlato lučjo svo
jo, / kar spalo, zopet izbudiš, / veselje novo m i de
liš, / ozdravljaš dušo mojo. Vzemimo v korelacijo 
Oj dneva duša zlata S. Gregorčiča, zadnjo kitico: 
Oj, vstani, sonce moje, / osuši mi solze; / zazrem 
naj lice tvoje / in glasno spe_t zapoje, / zauka mi 
srce. Da je sonce duša dneva, je p r i Gregorčiču osup
ljivo, tako rekoč iz poznejše lirike, vendar Gregor
čičeva poet ična progresivnost ostane zgolj p r i na
slovu, kitice so pa podaljšek petdeset let starejše 
matrice. ; . 

Primerjava z demantom je presajena celo v Žu
pančiča , zato naj omenim naslednje verze: Kastelic, 
Natura, K č IV, 51: Kamor se kol i ozrem je polna 
natura veselja, / vse poskakuje okrog, pleše, prepe
va sladko. / Rože cveto ljubeznivo lepe, po dolinah, 
po gričih / lepi razšira se duh, rosa ko demant sve
t l i . / Pisan'ga cvetja goste se vdajajo vej'ce zelene, / 
čbelice pridno buče, v satje nalivajo med. 

Prevod »Groba« smatram za najuspešnejši Ka-
stelčev pesniški tekst. Naj ga navedem: Kastelic, 
Grob, Iz Ludvika H . K . Hoelty — Tih si, grob globo
k i , / v té pogled s t rašan! / Črn prt široki / skriva 
svet neznan. / Slavec ne prepeva. / kjer počiva prah, 
/ roža obledeva, / groba cvet je mah! / Tu zastonj 
vzdihuje / ljuba, toč ' solze; / s'rota omedluje, / poka 
j i srce. / S'cer nobena trata / ne rodi miru, / le skoz 
temne vrata / pride se domu. / Tu srce zaliva / ra
njeno .grenkost; / tamkaj večno vživa / raja mir, 
sladkost. 

Slede verzi, k i j ih je objavil Janez Čop, Sonet, 
KČ V , 7; 3.4.k.: Razume vas moj duh, vas mehke glase, 
/ leži mi v srcu vaša harmonija- / ko jo pa skušam 
drugim razodeti, / beseda dosti blaga kar ne vda se. 
/ Zato gori m i v srcu, vre, rabija! / Da drugih 
ogenj ta ne more zgreti! . . . V pesmi se očituje pesni
kov napor, pesnikova bolečina, se pravi, konstantna 
pesnikova karakteristika je tu na dlani. 

Dalje je zanimiv verz, posnet po molitvi Zdrava-
marija — Jožef Zemlja, Samota, K č V, 12: O pesem 
zdrava! pojdi in oznani. 

Miha Kastelic v naslednjih verzih izpričuje po
sluh za pevnost, k i jo sam dirigira, izsiljuje — 
Tolažba, KČ V, 53: Če zamore kaj na sveti / nas z 
veseljem oživeti, / v moči je ljubezni to — î al pre
kratke so te leta, / kjer nam ona vence spleta, / in 
le naglo ospô! O mraku, po nemškem: Glejte kako 
se pomiče / sonce za vinske gore, / milo k pokoju 
nas kliče — / hitro domu naj se gré. / Zvon poslu
šajte — / zvoni prelepo — / zvoni, o j zvoni lepo, 
zvoni k počitku sladko! 

.Omenim naj še prevod iz srbske poezije, jé do
ber, boljši od prevajalčevih originalov. To je spet 
primer, da je Čbeličar boljši prevajalec kot original
ni l i r ik — Jakob Zupan, A san-Aginka, KČ III. 68: 
Kadar mémo Aga hiše grelo, / jo iz okna vgledasti 
dve hčerki: / dvoje sinov teklo j i na proti, / materi 
sta svoji govorila: / »K nam zavi se ljuba mati naša, 
/ de mi tebi južinati damo.« / K o to sliši Asan-Agi-
nica, / s taraš inu svatov govorila: / »Za Boga, brat, 
svatov starašina. / U n kraj dvora konje mi ustavi! / 

De uirote obdarujem svoje.« Seveda pa evropsko 
znani Klaggesang v poslovenjeni obl iki ni mogel za-
blesteti, kot b i zaslužil, saj kot nalašč v istem zvez
ku objavljajo čudovito slovensko ljudsko ali Pre
šernovo pesem Od Lepe Vide: Lepa Vida je pr i mor
j i stala, / tam na produ si pelnice prala. / č r n za
m o r i po sivem morju pride, / barko vstavi, p raša 
lepe Vide: . . . Spričo take mojstrovine je Zupanov 
prevod res nižjerazreden. Treba pa je naglasiti, da 
so Slovenci že v dobi čbeličarjev mnogo previ ja l i 
in kar je še bolj razveseljivo: tudi njih so prevajali 
v češčino, predvsem Prešerna, k i ni našel sebi ena
kih, zaradi totalnega globala, ne v istodobnikih in ne 
kasneje. 

3. K A J S E S K R I V A V N A P O R I H , PRESEČI 
R O M A N T I K O 

Na splošno je znano, da je Prešeren po svoji smr
ti tonil v pozabo. Slovencem so ga oživili kulturni 
delavci, od katerih omenjam Frana Levstika. Levstik 
se mi zdi najuspešnejši v pesmi z naslovom V go
zdu. V njej sporoča najprej podobo o drevesu, k i 
jo pogosto srečamo: Tvoj duh šumeče je drevo, / k i 
v tebi nikdar ne počiva: / ko v snu ugasne ti oko, / 
šumljaje sanje v te izliva. Vsekakor pa je Levstikova 
in ne le njegova, večina realističnih poezij je vzni-
klo pod lučjo romant ičnega poetičnega profila, k i 
se mu novo neutrudno podreja. Za paralelo nave-
dimo Kosovela: Jaz sem majhno, majhno drevo, / 
ko pride veter, igra se z menoj, / in če, vihar, po-
zoveš me v boj, / kako naj se borim — kako? . . . Si
cer mar ni ekstaza smrti isto kot memento mori? 
Tudi Jenko plačuje davek romantiki. Zadnji večer 
je pesem za ljudsko mladino. Slovenska zgodovina 
je izvita iz Prešernovega profila, Na Sorskem polju 
je podaljšek Vrbe. Nekaj novega so Obrazi in Obu-
jenke. V V I L Obrazu beremo zaključek: — sanje-jek 
mi reče. Nekaj sličnega se kasneje ponovi pri Ge-
strinu, pet pedi namreč . Vsekakor je tako zaklju
čevanje pesmi nekaj novega v slovenski l i r ik i . I X . 
Obraz — K o zaspal bom v smrti je pesem Vodniko
vega tipa: Tam moj duh bo gledal / na vse štiri 
strani . . . 

Pr i Stritarju najdemo redko utrinek, k i kaže na
prej, tako v 5. sonetu Slovesa: Gorje mu, kdor ima 
srce otroka!/Solze mu bodo cesto lice prale,/kedor 
se z vsakim jokajočim joka./Temne moči so nam 
življenje dale! Kettejevi verzi: prosto citirani — 
otrok, Bog gre z njim. 

Kettejevi verzi: Ah, bog si vedi, to le pač odslej/ 
za trdno vem, da ljubim te brez mej,/da ni brez te
be mi živeti m o č i . . . / stornirajo vse o ženi, česar 
naši romantiki nc bi zapisali: Naj pijem, žena, vase 
tvojo rast,/s pogledom me demoničnim umori! . . . 
Mis l i b i bile lahko tudi Shakespearove. Potem pr i 
Ketteju srečamo še vedno l iro kot pr i Gregorčiču, 
kar pa je le nadomestek za Prešernove strune, za 
Vodnikove gosli, za Kastelčeve citre. 

P r i Cankarju in Župančiču srečujemo rožo čudo-
t verno oz. rožo mogoto kot pr i Gregorčiču zlato 
zvezdo srečnih dni ali še drznejšo misel o lastni 
omnipotenci in pričujočnosti v tisočerih cvetkah, k i 
se mi zdi, kljub preveliki tradicionalnosti ali uje
tosti v profil , usodna celo za sodobnega pesnika Da
neta Zajca, saj bi bila brez Gregorčičeve aluzije na 
trave njegova doživetost požganih trav odnosno člo
veških usod — manj uspešna. Vrnimo se k Cankarju 
in Župančiču: srce je školjka z biseri kot pr i Gre
gorčiču, duša ima peroti, hrepenenje je sveto, mla
dost je samotna, grenka, rože so dišeče, sanje so 
prst in prah . . . pesniki so bogati, prebogati, polni 
zakladov. 

P r i Murnu najdemo drug ključ: ta je črni vran. 
Precej prezrta se mi zdi Murnova, na videz zelo mo
derna pesem Ti sam si drag si: T i sam si drag si, 
ljubiš se na sveti,/ti sam si mati si in oče svoj ./laž
nivi ljudstva so in bratov so obeti/ih zbirajo dan 
temni nad teboj. Za nas je pesem zanimiva, ker je 
podaljšek Mojega spomenika: Ne hčere, ne sina . . 
Če trdimo, da so Murnovi verzi odtis prostora in 
časa. potem so tudi Vodnikovi. 

č e zalistamo še malo po Gregorčiču: gosli zlate 
srečamo že pr i Vodnika, srce vžgati, razni venci, 
ljubezni plamen, Slava — vse to kaže nazaj. So pa 
tudi besedne zveze, k i kažejo naprej, že omenjena 
školjka, nebo zrcalo, sonce duša dneva, pod trto 
bivam, oko edino je spomin itd. Tu pa tam njegova 
l i r ika zadiši neslovansko: 

Pač sanjaš o krajih, kjer sonce toplo 
sestricam, družicam se smeje, 
kjer cvetje dišeče in sadje zlato 
visi od citronove veje. 

T i meni ljubo sonce, 
a jaz sem mesec tvoj, 
od tebe luč dobivam, 
od tebe ogenj svoj. 
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Nalog in dela na pretek 
Nedavno se je sestalo predsedstvo občinskega/jdbora ZZB 

NOV. Obsežen dnevni red je terjal nadaljevanje seje predsed
stva. V nadaljevanju seje 8. 4. so najprej sprejeli protestno 
brzojavko v zvezi z ustaškim zločinom nad osebjem naše 
ambasade v Stockholmu, ki so jo poslali zveznemu sekreta
riatu za zunanje zadeve v Beogradu. 

Kaže, da se v naši borčev
ski organizaciji zavedajo dol
žnosti in nalog ter temu 
ustrezno razvijajo in usmer
jajo svojo dejavnost. 

Najprej so obravnavali prav
kar opravljene skupščine kra
jevnih organizacij ZZB NOV. 
Razprava in analiza o tem je 
pokazala, da so bile letne 
skupščine dobro pripravljene 
in da je bila tudi udeležba 
članstva prav zadovoljiva. 
Glede na aktivnost organiza
cij in prisotne probleme s 
katerimi se ukvarjajo v K O 
ZZB NOV pa bi te lahko 
strnili: 

— dejavnost na področju 
razvijanja in negovanja tradi
cij NOB je v nekaterih orga
nizacijah zelo pestra in 
uspešna, nekatere organizaci
je pa so to pomembno de
javnost skoraj zanemarile; 

— socialna vprašanja član
stva so se zavzeto reševala, 
vendar se pojavljajo novi 
primeri, k i terjajo rešitve; 
tu gre zlasti za vprašanje 
priznavalnin in stanovanjska 
vprašanja, k i ostajajo še ved
no, čeprav le za nekaj pri-
metrov, odprta; 

— zelo obsežna problemati
ka ostaja še v prihodnje na 
področju spomenikov in spo
minskih obeležij; 

— pomembna pa je tudi 
ugotovitev, da je v nekaterih 
krajih v občini prav organi
zacija ZZB NOV nosilec in 
dejavnik političnega življenja. 

Da bi delo K O ZZB NOV 
tudi v prihodnje uspešno po
tekalo, so sklenili, da bodo 
člani predsedstva kontaktirali 
z njimi ter j im pomagali pr i 
določenih akcijah in razreše
vanju določenih problemov. 

Precej so se zadržali na 
spomeniških zadevah. Pred
stavnika K O ZZB NOV Ži
rovnica sta predsedstvo se
znanila z akcijo za postavitev 
spomenika padlim borcem in 
žrtvam fašističnega terorja, 
k i bi ga zgradili na vzpetini 
v Mostah, jugozahodno od 
železniškega predora. Spome
nik bo imel vsegorenjski zna
čaj in ga bodo poverili k i 
parju Dragu Tršarju. Akcijo 
za postavitev spomenika pod
pirajo in so se v njo že vklju
čili nekateri znani kulturni 
in javni delavci. Hkrat i s to 
akcijo pa bodo zbirali sred
stva za obnovitev spominske
ga obeležja devetindvajsetim 
streljanim talcem v Mostah. 
To spominsko obeležje bodo 
obnovili do krajevnega praz
nika leta 1972. Sklenili so, da 
bodo pobudo Žirovničanov 
vsestransko podprli in j im 
pomagali pri njeni uresničit
vi . 

Sprejeli so informacijo in 
strokovno oceno kiparja ter 
arhitekta obstoječega spome
nika revolucije na Jesenicah. 
O tem spomeniku je bilo že 
mnego izrečenega in napisa
nega. Kipar in arhitekt pa 

sodita, da je spomenik po
stavljen v središču življenja, 
gre le za njegovo spoštovanje 
in negovanje " okolice ter 
manjše dopolnitve. Zato ne 
gre, da bi spomenik prestavi
l i , kot so bili predlogi, tem
več bi kazalo v daljši prihod
nosti misliti na postavitev 
novega spomenika na Čufar-
jevem trgu. 

Iz letošnjih namenskih 
sredstev bodo primeren zne
sek nakazali K O ZZB NOV 
Hrušica, k i si prizadeva, da 
se zaključi izgradnja spome
nika streljanim talcem na 
Belem polju. 

Govorili so tudi o skupnem 
grobišču padlih borcev NOV 
na starem pokopališču na Je
senicah. Po krajši razpravi so 
osvojili zamisel inž. Janeza 
Pšenice, s katero bodo gro
bišče zasadili z okrasnim gr
mičevjem in pozneje zame
njali sedanja spominska obe
ležja z novimi in osrednjim 
obeležjem. 

Tudi na Koroški Beli bodo 
do krajevnega praznika po
stavili dostojno spominsko 
obeležje petim streljanim 
talcem v septembru 1941. 

Poleg navedene aktivnosti 
na področju spomeniškega 
varstva, so se dogovorili, da 
bodo skupaj s krajevnimi or
ganizacijami ZZB NOV še v 
tem letu postavili spominska 
obeležja pr i železniškem pre
doru na Hrušici, Mlincah, 
Kranjski gori, prvim žrtvam 
napada fašističnih sil na Ju 
goslavijo. 

Glede na to, da je na ob
močju naše občine mnogo 
spominskih obeležij, so To
netu Rebolju poverili nalogo, 
da uredi ter dopolni spome
niško kartoteko. Zaključno 
izdelavo topografskih podat
kov pa so zaupali Ivanu Vov-
ku — Živanu. 

Predsedstvo je bilo tudi se
znanjeno z akcijo za ustano
vitev muzeja revolucije na Je
senicah. Akcijo in zamisel o 
ustanovitvi te pomembne 
kulturne institucije podpirajo 
vse družbeno politične organi
zacije. O tem vprašanju pa je 
nedavno razpravljal tudi ob
činski svet za šolstvo, pro-
sveto, kulturo in telesno 
kulturo, k i jo je načelno osvo
j i l ter sklenil, da ga predloži 
občinski skupščini v razpra
vo in sklepanje. 

Večjo angažiranost krajev
nih organizacij ZZB NOV bo
do terjale nekatere osrednje 
proslave, posvečene 30-letnici 
vstaje slovenskega in jugoslo
vanskih narodov. V ta namen 
se bodo zavzeli za ustrezno 
udeležbo na osrednji proslavi 
30-letnice ustanovitve OF, k i 
bo 27. aprila v dvorani Tivoli 
v Ljubljani. V mesecu maju 
bo tradicionalni pohod šol
ske mladine na Pristavo v 
okviru meseca mladosti. Po
hod bo organiziran in izveden 
v »ormaciji odredov. Imeno

vali so starešinski kader in 
štab odredov, k i j ih bo vodil 
tovariš Slovenko. 

V Brestanici bo 4. julija 
srečanje pregnancev, katerega 
se bodo udeležile tudi števil
ne delegacije iz drugih repu
blik in zamejstva. 

Na Ljubelju pa se.bodo sre
čali 8. avgusta interniranci 
tega taborišča, k i je bi l , kot 
je znano podružnica uničeval
nega taborišča Mauthausen. 

Ob koncu so se dogovorili 
za sklic plenuma seje, k i bo 
predvidoma v drugi polovici 
maja. Razpravljali bodo o eni 
od osrednjih nalog, to je po
večani in razširjeni aktivno
sti na področju negovanja in 
razvijanja tradicij NOB. rn 

Protestna resolucija 
DRŽAVNI S E K R E T A R I A T 
ZA Z U N A N J E Z A D E V E SFRJ 
B E O G R A D 

Občinski odbor Zveze združenj borcev NOV Jese
nice, se priključuje splošnim protestom jugoslovanske 
javnosti, zaradi dejanj ustaških zločincev v Stockholmu. 
Švedska vlada naj takoj sprejme nujne ukrepe zoper 
teroristične organizacije, k i j ih vodijo ljudje, k i še 
danes po 25 letih rovarijo in delajo proti demokratični 
Jugoslaviji. 

Našo organizacijo to še bolj boli, saj izvirajo t i zlo
čini od ljudi, zaradi katerih so morali jugoslovanski 
narodi v času okupacije toliko pretrpeti. 

Občinski odbor ZZB NOV 
J e s e n i c e 

Za večjo prometno varnost v naseljih 
Takšen je moto predvidene 

spomladanske prometno 
vzgojne in preventivne akci
je, k i naj b i na Jesenicah 
predvidoma trajala od 1. ma
ja do 17. junija. Letošnja 
akcija je kot rečeno name
njena večji varnosti prometa 
v naseljih, kjer marsikdaj 

vozniki motornih vozil ne 
upoštevajo obveznega zmanj
šanja hitrosti, ne upoštevajo 
večje gostote prometa, šte
vilnih priključkov, večjega 
števila pešcev in drugo. 

Ob pr i l ik i letošnje akcije 
bodo predvidoma ob začetku 
naselja postavili transparente 

Gorenjska oblačilnica Kranj, prodajalna Jesenice, je pozitivno 
reagirala na kritiko o zanemarjenem napisu 

Proračun po treh mesecih 
Vsako leto z zanimanjem 

spremljamo dohodke pa tudi 
izdatke proračuna občine Je
senice. Letošnji proračun je 
po mnenju nekaterih sestav
ljen tako, da ga bo realno 
zelo težko v predvideni viši
ni uresničiti. 

Po treh mesecih je izpad 
dohodkov celo nekoliko več
j i kot pa je b i l ob koncu fe
bruarja in to pri dohodkih 
čistega proračuna kot tudi 
pr i dohodkih Temeljne izo
braževalne skupnosti. Sicer 
je vsako leto približno enako, 
vendar je letošnji izpad izra
žen v odstotku nekoliko več
j i . Od predvidenih vseh do
hodkov v višini 19.949.000 di
narjev je bilo po treh mese
cih zbranih 2.951.421 dinar
jev ah 14,79 % (pod predvi
devanjih za 10,21%). 

Pr i prispevkih od osebnih 
dohodkov je bilo uresniče
nih za 2232% dohodkov, pri 
davkih za 2234 %. Dosti slab
še so rezultati pri ostalih vr
stah dohodkov. Od predvide

nih 25 % je pri taksah ures
ničenih le 2,90 %, pri prispev
ku za mestno zemljišče 2,15 
odstotkov in pri ostalih do
hodkih za 0,04%. Res je le 
to, da so omenjeni viri do
hodkov manjši kot pa so pri
spevki in davki. 

Dohodki za potrebe Temelj
ne izobraževalne skupnosti 
so uresničeni v višini 23,89 %, 
kar pomeni da so pod predvi
devanji za 1.11 %. Od predvi
denih 10511.000 dinarjev je 
bilo do konca marca zbra
nega 2.511.206 dinarjev. To le 
še enkrat potrjuje, da so bi
l i za potrebe šolstva letos 
zbrani stalnejši vi r i dohod
kov, kar bo prav gotovo pov
zročalo dosti manj težav pri 
financiranju. 

Vsakoletno gibanje dohod
kov proračuna občine kaže, 
da se bo situacija deloma iz
boljšala ob polletju, ko se 
začne krivulja na grafikonu 
vzpenjati proti 100 odstot
kom. 

L. T. 

z ustreznimi opozorili, poleg 
tega bodo pripravili manjše 
letake, k i j ih bodo obesili v 
javnih lokalih, za voznike 
vprežnih vozil ter kolesarje 
pa bodo pripravili še manjše 
letake. 

Drugi del akcije pa bo ko
deks udeležencev v cestnem 
prometu. Drobno knjižico bo
do predvidoma delili vsem 
voznikom motornih vozil, ko
lesarjem in mopedistom, vz
gojno varstvenim zavodom, 
transportnim podjetjem, av
to šolam ter združenju šofer
jev in avtomehanikov. 

Prometna vzgoja naj bi 
vsaj po prizadevanju ustrez
nih komisij in organov pos-
stala reden učni predmet na 
šolah, in to tudi na srednjih 
šolah. Po predlogu republi
ških organov, naj bi z novim 
šolskim letom prometno vzgo
jo uvedli tudi v učni pro
gram srednjih šol. Na jeseni
ških šolah menijo, da naj bi 
48 urni program uresničili v 
času šolanja dijaka na sred
nji šoli. Poleg tega so se do
menili, da bodo v mesecu 
maju organizirali na gimna
ziji, na šolah ŽIC ter na šoli 
za zdravstvene delavce pre
davanja z filmi, s katerimi 
želijo opozoriti na prometne 
nevarnosti v času počitnic 
ter glavne turistične sezone. 
Za učitelje oz. poverjenike 
prometne vzgoje na osnovni 
šolah pa je oddelek Zavoda 
za šolstvo SRS v Kranju or
ganiziral pred časom seminar, 
na katerem so govorili o pro
metni problematiki in vzgoji 
otrok, o učnem načrtu pro
metne vzgoje ter izvenšolski 
prometni vzgoji. , 

Na koncu naj omenimo se
da bodo tudi letos organizi
rali že tradicionalno republi
ško tekmovanje učencev z na 
slovom K A J VEŠ O PROME
TU. Tekmovanje je sestavlje
no dz teoretičnega in praktič
nega dela, v katerem bodo 
učenci pokazali svoje spretno
sti in znanje v vožnji z dvo-
kolesom. Na posameznih šo
lah naj bi izbirna tekmova
nja izvedli do 15. maja, ob
činsko tekmovanje naj bi bv 
lo izvedeno do 29. maja, med
tem ko bo medobčinsko tek
movanje Gorenjske 12. junv 
ia v škof j i Lok i . T . L . 

v 
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Več o vsebinskih 
in programskih vprašanjih kulture 

precl 14 dnevi so na skupni seji predsedstva republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in izvršnega odbora republi
ke konference SZDL Slovenije govorili o kulturni akciji, ki 
naj bi na republiški ravni poleg omenjenih organizacij zajela 
tudi Zvezo mladine, republiško kulturno skupnost in Zvezo 
kulturno prosvetnih organizacij Slovenije, ter druge zaintere
sirane organizacije. Ta dogovor sovpada v izredno ugoden 
čas, ko se na Slovenskem ustanavljajo kulturne skupnosti, da 
se k reševanju organizacijskih zadev v zvezi s tem priključijo 
tudi vsebinska in programska vprašanja. To naj bi hkrati 
omenilo prvi korak k bolj organiziranim prizadevanjem na 

kulturnem področju. 

Najbrž je povsem odveč 
[posebej utemeljevati aktual

nosti in potrebnost po ta
kem dogovoru, k i naj bi po
menil začetek trajne in ši
roke kulturne akcije. Ta čas, 
ko nastajajo kulturne skup
nosti, je resnično najbolj 
ugoden, ker naj bi kulturne 
skupnosti omogočile kulturi 
jolj samoupraven položaj 
udi zaradi znatno povečanih 

fcredstev. V okviru predla-
ane kulturne akcije oziroma 

okviru nastajanja kultur-
lih skupnosti, naj b i se izo

blikovala tudi ustrezna poli-
ika. Večja samoupravnost v 

kulturi je namreč največje 
amstvo, da slovenska kul

tura ne bo razpadla v kul
turo za izbrance in kulturo 
ta množice. Seveda pa pri-

top k oblikovanju bolj na-
rtne kulturne politike v 

pkviru omenjene kulturne 
akcije, zahteva mnogo več 
Poglobljenega strokovno-raz-

Iskovalnega dela in snovanja. 
m/se to pa ne velja samo za 
republiški nivo, kajti vsaka, 
ie tako dobro zasnovana in 
premišljena kulturna akcija 

republiki ne bo uspešna, 
pe ne bo odzivnosti tudi na 
erenu, v komunalnih okvir
ih, v občinah. Republiški 
kciji, bi morala nujno sle

piti občinski dogovori o kul-
urni politiki, kateri naj b i 
Jedila kulturna akcija v ka-
eri bi morali sodelovati vsi 

»regresivni dejavniki v ob-
Bini. V prvi vrsti pa . gre 

redvsem za poglobljen in 
nalitičen pretres vsega kar 

občini imamo, za analizo 
zrokov za tako ali drugačno 
anje, za oceno dosežene 
ulturne stopnje občanov, 

•nalizo njihovih potreb in 
piteresov ter komparacije s 
iršimi družbenimi progre-
ivnimi interesi itd. 

Najbrž smo v vseh naših 
osedanjih razmišljanjih o 
uituri premalo prodorno 

obravnavali vlogo današnje 
(ole pri kulturni vzgoji, kajti 
esnica je, da ravno iz šol 
irihajajo bodoči ustvarjalci 
n potrošniki kulture. O tem 
mo sicer že nekajkrat pisali, 
endar imamo občutek, da se 
'ri tem vprašanju vrtimo v 
ačaranem krogu. Kadar s 
iolniki začenjamo ta dialog, 
e že vsa povojna leta ponav
lja isti odgovor, namreč da 
P učni načrti prenatrpani in 
W ni mogoče kaj več pose-

a t i v druge sfere. V šolah 
?o sicer najdlje prišli s 
jnžgarjevo bralno značko, 
\ zajema vsako leto več 
Vencev osnovnih šol, vendar 
r a se na posameznih šolah 

že pojavlja občutek, da je 
tekmovanje postalo že for
malnost, brez poglobljenega 
vzgojnega poudarka na kul
turo branja, občutek, da gre 
1» za številke, katera šola bo 
imela več tekmovalcev za 
bralno značko. 

V letošnjem šolskem letu 
je b i l v organizaciji občinske 
Zveze kulturno prosvetnih 
organizacij narejen korak 
naprej v pogledu bolj načrt
ne in kakovostne glasbene 
vzgoje s prirejanjem vsako-
mesečnih kakovostnih kon
certov. Vendar pa tudi tu ne 
gre brez težav, ker na posa
meznih šolah še niso spo
znali, da gre pri tem prav
zaprav za dopolnjevanje šol
skega dela na tem področju. 
K temu moramo dodati še ne
kaj letnih obiskov naših šol 
v poklicnih hišah v Ljubljani, 
zelo slabo in spreminjajočo 
odzivnost šol pri likovnih pa 
tudi zgodovinsko dokumen
tarnih razstavah. Razen pev
skih zborov na nekaterih šo
lah, ni zaslediti drugih kul
turnih krožkov ali družin. 
Seveda je vse to bore malo 
v pogledu široke in vsestran
ske kulturne vzgoje bodočih 
ustvarjalcev in potrošnikov 
kulture. Še manj pa je v tern 
pogledu narejenega na večini 
šol druge stopnje. 

Od množice vprašanj, k i se 
prepletajo s kulturno politiko 
in uvodoma omenjeno kul
turno akcijo, nismo slučajno 
izbrali vprašanje pomembno
sti šolskih prizadevanj na 
tem področju. Tu se namreč 
problem načenja in od zavze
tosti za kulturno vzgojo na 
šolah je v glavnem odvisen 
hitrejši ali počasnejši razvoj. 
Šola bi prav gotovo morala 

pri učencih bolj razvijati ra
zne interese za kulturo, j i h 
spodbujati in navajati za 
sprejemanje vrednostnih kul
turnih dobrin. Če b i šola tO 
načr tno in zavzeto izvajala 
vseh osem let obveznega 
osnovnega šolanja, potem 
prav gotovo ne bi bilo vpra
šanje vzgojnega gledališkega 
koncertnega, likovnega in 
drugega občinstva. Kajti tudi 
v psihološkem pogledu je to 
najbol> ustrezno obdobje 
vzgojnega navajanja učencev 
na sprejemanje kulturnih, 
predvsem pa kakovostnih 
kulturnih dobrin. Kajti ne
smiselno bi bilo trditi, da 
teh navad učenci pa tudi 
ostali občani nimajo, ker kul
turne dobrine so prakt ično 
vsi proizvodi človeškega uma, 
tudi lonec, k i ga uporabljamo 
za kuhanje in žepni robček 
pa konec koncev tudi mno
žica kiča in plaže, ki kričavo 
vabi odjemalce v naših kios
kih. Vendar pa je pri vsem 
tem vprašanje globlje, kajti 
želimo vzgojiti takega člo
veka, ki bo segal po vrednih 
in kakovostnih kulturnih do
brinah, po takih, k i ga hu-
manizirajo in plemenitijo ter 
duhovno dvigajo in ne obrat
no po takih, k i ga poneum
ljajo in duhovno plitvijo. 

V tej sferi se bo morala 
gibati tudi bodoča politika 
občinske kulturne skupnosti 
in v tej sferi bi se morala gi
bati tudi vsa naša prizadeva
nja od šol prek družine, dru
štev, kulturnih organizacij in 
vseh naprednih dejavnikov 
oziroma oblikovalcev življe
nja in dela v občini, vključ
no z občinsko skupščino in 
krajevnimi skupnostmi. Naj
brž je tudi nemen na repub
liškem nivoju zasnovane kul
turne akcije usmerjen k te
mu, da se kulturna raven 
tako posameznika, kot obči
ne ali republike dviga hitreje 
kot doslej, zato pa je resnič
no potrebna mobilizacija vseh 
progresivnih dejavnikov na 
vseh nivojih od delovnih or
ganizacij navzgor. To pa je 
tudi jamstvo hitrejšega na
predka v ostalih sferah druž
benega življenja. 

Marjana Brecelj in Danilo Benedičič v »Photo finishu« 

Gostovanje ljubljanske Drame 
z igro P. Ustinova »Photo finish« 

V soboto 17. aprila ob 19.30 
uro bo v gledališču »Tone 
Čufar« na Jesenicah gostova
la ljubljanska Drama z igro 
Petra Ustinova PHOTO FI-
NISCH. Igre Petra Ustinova 
dobro poznajo ljubitelji gle
dališča, filma in televizije. 
Čeprav je po poreklu Rus, 
je Peter Ustinov vendarle 
trdno ukoreninjen v angleški 
kulturni krog, kar dokazuje 
zlasti kot dramatik. Vrsta 
njegovih iger je doživela ne 
samo v Angliji, temveč po
vsod po svetu velik uspeh. 
Tudi pri nas ga poznamo po 
igrah »Ljubezen štirih polkol-
nikov«, »Trobi kakor hočeš«, 
»Komaj do zadnjih vej« in 
zdaj še po »Photo finishu«. 

Vsa Ustinova dramska de
la nosijo oznako igra, čeprav 
se zaradi svojega optimistič
nega in vedrega obravnava
nja tudi najbolj temnih stra
ni človeške narave in življe
nja, nagibajo precej v kome
dijo. Posebnost Ustinove dra
matike je tudi originalna 

Slavnostna podelitev Finžgarjevih bralnih značk 
Kakor že nekaj let, so tudi 

letos učenci naše šole tekmo
vali za Finžgarjevo bralno 
značko. Skoraj vsi učenci so 
tekmo vari je uspešno opravili 
in na prireditvi, k i je bila 
10. aprila, je bila udeležba ze
lo velika. Povabilo za pode
litev je sprejel tudi pisatelj 
Anton Ingolič, k i je bi l na 
tej slovesnosti naš gost. 

Najprej je b i l kratek in pe
ster spored, k i so ga izvajali 
učenci višjih razredov z re
citalom »Skozi življenje« ter 
pevski zbor s spremljavo 
Orfijevega instrumentarija 
pod vodstvom Janka Priboši-
ča, recital pa je pripravila 
prof. Arzenškova. Zatem so 
povabili pisatelja Ingoliča na 
oder, kjer so mu najprej iz

rekli dobrodošlico. Pisatelj 
nam je pripovedoval o svoji 
poti po Ameriki in Sudanu. 
Ta zgodba je učence izredno 
navdušila in so jo poslušali 
z velikim zanimanjem. Nato 
je prebral kratek odlomek iz 
svojega novega romana. »Pre
trgane naveze« ter odgovarjal 
na vprašanja učencev, k i so 
se nanašala na njegova lite
rarna dela in zasebno življe
nje. Vprašanja so bila vse
stranska in pisatelj je rad 
odgovarjal nanje. 

Ob zaključku je bila slav
nostna podelite priznanj in 
značk. Tisti učenci, k i so do
bi l i posebna priznanja so pre
jeli za nagrado Ingoličevo de
lo »Deček z dvema imeno

ma«. Ostali so dobili zlate, 
srebrne in bronaste značke, 
tretji razredi pa še pohvale. 
Učenci so obljubili, da bodo 
še naprej brali knjige, saj je 
Finžgar večkrat rekel: »Do
bra knjiga je zlato in blagor 
mu, kdor jo ima.« 

Na koncu se še enkrat naj
lepše zahvaljujemo vsem ti
stim, k i so pripomogli k 
uspehu prireditve in še pose
bej pisatelju Antonu Ingoli
ču, da se je odzval našemu 
povabilu. 

Nadja Bergant, 
Irena Bitežnik, 
Marija Šturn 
osnovna šola 

»Prežihov Voranc« 

zgradba zgodbe in izjemne 
duhovite situacije. Tako je 
tudi v »Photo finishu«, kjer 
se osemdesetletni Sam K i n -
sale srečava s svojim življe
njem in samim seboj, ko je 
bi l star 20, 40 in 60 let. Ob 
tem zrcalnem vračanju v mi
nulost ne manjka zanimivih, 
duhovitih, veselih in pretres
ljivih situacij in spoznanj. 
Zato ni čudno, da »Photo fi
nish« že vse od začetka se
zone še kar polni ljubljansko 
Dramo in velja za eno najbolj 
uspelih uprizoritev naše 
osrednje gledališke hiše v 
zadnjem času. 

V zahtevni vlogi Sam Ki r -
sala nastopa Aleksander Va-
lič, v glavni vlogi Stelle pa 
Iva Zupančičeva. Tudi igral
ci drugih vlog zagotavljajo iz
reden gledališki dogodek ih 
naštejmo j ih po vrsti: Janez 
Albreht, Bert Sotler, Danilo 
Benedičič, Marija Benkova, 
France Presetnik, Ančka Se-
verjeva in Marjana Breclje-
va, k i jo bomo lahko kot go
stjo videli tudi v vlogi Jacin-
te v uprizoritvi Cankarjevega 
»Pohujšanja v dolini Šentflor-
janski« za 25-letnico dela in 
obstoja amatersega gledali
šča na Jesenicah. Režiser 
»Photo finisha« je France 
Jamnik, sceno pa je zasnoval 
Vladimir Rijavec. 

Gostovanje ljubljanske Dra
me z igro Petra Ustinova 
»Photo finish« bo prav goto
vo za Jesenice gledališki do
godek prve vrste, zato vse 
ljubitelje gledališča, k i so 
bili v letošnji sezoni zaradi 
preureditve del v gledališču 
prikrajšani za gledališko se
zono, še posebej opozarjamo 
nanj. Vstopnice si pravočas
no zagotovite v gledališki 
pisarni ali j ih rezervirajte 
na telefon 81-260. Zaradi dol
žine predstave, dve uri in pol, 
vse obiskovalce posebej opo
zarjamo na točen pričetek ob 
19.30 ur i . — mj —. 
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IV. M F A F — 
JESEN ICE 1971 
Že nekaj let je največja prireditev Ljudske tehnike 

na Jesenicah medklubski festival amaterskega filma, ki 
ga prireja filmska skupina Odeon. Svečana otvoritev 
IV. medklubskega festivala amaterskega filma bo danes 
16. aprila 1971 ob 19. uri v veliki dvorani Delavskega 
doma na Jesenicah. 

Organizatorji tega festivala pa seveda tudi letos niso 
imeli malo skrbi. Ko so uredili vse ostalo se je zatak
nilo pri filmih. Vse bolj ko se je približeval zadnji rok 
za pošiljanje filmov se je zaskrbljenost povečevala — 
filmov ni bilo dovolj. Ko so organizatorji zvedeli, da 
kino klub Novi Sad ni pravočasno vrnil filmov avtor
jem, so hitro posredovali. Medtem ko je bilo v sredo 
7. aprila ko naj bi bilo zaključeno sprejemanje filmov, 
teh samo 26, jih je do petka 9. aprila, ko je pričela za
sedati žirija prispelo skupaj 93 iz 28 kinoklubov iz 
vseh republik. Iz domačega kluba sodelujejo letos trije 
avtorji s tremi filmi, to so Marjan Ogrin s filmom 
»Srečna mladost«, Branko Alt s fihnom »Spomini« in 
Janez Horvat s filmom »400 železarjev na Triglavu«. 

Žirija, ki ji je predsedoval Tine Arko — režiser iz 
Ljubljane, člana pa sta bila Miha Brun — študent iz 
Jesenic in Milan Samec — filmski delavec iz Zagreba 
in tehnična ekipa, ki so jo sestavljali: Silvo Valentar, 
Evgen Klemene, Marjan Ogrin, Mirni Dizdarevič, Bran
ko Alt, Janez Babic in Janez Hrovat, so filme pregledo
vali 20 ur. Žirija je potem za projekcijo izbrala 38 
filmov, nagrade in posebne pohvale pa je podelila 13 
filmom. Letos je bil najuspešnejši KK Pančevo, ki je 
dobil 5 nagrad, sledijo AKK Beograd s tremi, FKK 
Maribor z dvema medtem ko so FKK Mladost iz Boke 
Kotorske, FKK OS Kočevje, AAF Koper, KK Sarajevo, 
KAG Amater Novi Sad in FS Odeon Jesenice dobili po 
eno nagrado. Žal se letos ni udeležil že nekaj let naj
uspešnejši klub KK Ljubljana. 

Žirija je nagrade podelila takole: v kategoriji doku
mentarnega filma je zlato medaljo dobil Anton Mar-
kovič iz FKK Mladost, Boka Kotorska za film »Tako 
prolazi ljeto«, srebrno Franjo Štromajer iz FKK Mari
bor za film »Ne smej se, tudi ti boš nekoč tako star«, 
za katerega je dobil tudi posebno nagrado Ljudske teh
nike, bronasto pa avtorja S. Zupančič in P. Lovrin iz 
FKK OS Kočevje za film »čemu«. Poleg teh so bili v 
tej kategoriji nagrajeni še Bora Milanovič iz KK Pan
čevo z zlato medaljo za najboljšo kamero v filmu »Jan 
Husarik« in Janez Hrovat s posebno nagrado PZS za 
najboljši planinski film — »400 železarjev na Triglavu«. 
V kategoriji igranega filma je zlato medaljo dobil Milan 
Jelič iz AKK Beograd za film »Pas«, za katerega je 
dobil tudi zlato medaljo za najboljšo režijo, srebrno 
medaljo je dobil Ivan Rakidžič iz KK Pančevo za film 
»Prolečc je došlo u stan moga brata Carlija«, bronasto 
medaljo je dobil isti avtor za film »Koncert za dve 
dame i treči s ve t s ki rat«, za ta dva filma pa je dobil 
tudi zlati medalji za najboljšo idejo in najboljšo mon
tažo. Zlata medalja v kategoriji žanrskega filma je pri
padla K. Sajnbaherju in J. Marinšku iz SSAF Koper 
za film »Govornik«, srebrna medalja Amiru Hadžide-
diču iz KK Sarajevo avtorju filma »Vrijeme«, bronasti 
medalji pa sta dobila Ivan Kaljevič iz AKK Beograd za 
film »Učiti, učiti, učiti . . .« in Milenko Grgar KAG Ama
ter Novi Sad za film »Protestujem«. 

Program festivala je letos precej obsežnejši in seveda 
tudi bolj pester, saj bodo poleg jugoslovanskih kino-
amaterjev letos na festivalu sodelovali kinoamaterji iz 
Italije in verjetno tudi iz Avstrije, seveda izven kon
kurence. Svečana otvoritev festivala bo danes 16. apri, 
la 1971 ob 19. uri v veliki dvorani Delavskega doma. 
Sledila bo projekcija inozemskih in domačih filmov 
izven konkurence. V soboto popoldne ob 16. uri bodo 
predvajani filmi, ki sodelujejo v konkurenci, zvečer bo 
ob 19. uri podelitev nagrad, nato pa projekcija nagra
jenih filmov. V nedeljo pa bo projekcija domačih fil
mov v konkurenci in tujih izven konkurence. Ker je 
festival zelo pester, filmi pa tudi tehnično precej kvali
tetnejši kot prejšnja leta, pričakujejo organizatorji do
ber odziv pri obiskovalcih. 

Organizatorji se za pomoč zahvaljujejo naslednjim: 
občinskemu svetu LT Jesence, občinski konferenci 
SZDL, Foto-kino zvezi lSovenije, Železarni Jesenice, Ko-
vinotehni Jesenice, Železarskemu izobraževalnemu cen
tru Zarji Jesenice, Gorenjski kreditni banki Jesenice, 
Trgovini s foto-kino materialom Wallisch Beljak in Dra
gu Višnarju — umetna obrt Jeseice. 

In še kdo je v organizacijskem odboru: predsednik 
Uroš Župančič, sekretar Janez Hrovat, pomočnik Mirni 
Dizdarevič, tehnični sekretar Silvo Valentar, operaterji 
Marjan Ogrin, Janez Babic. Evgen Klemene, Branko Alt 
in Janez Pisck, blagajnik Tone Pogačnik, program pa 
bo povezovala napovedovalka RTV Ljubljana Darja 
Lavtižar. tz 

Kurirčkova pošta srečno! 
Letos mineva 30 let, odkar 

so sirom naše domovine, da
nes že očetje in dedje, na
novo zaznamovali pota in 
steze ter v zadnjo slovensko 
vas ponesli vest o vstaji slo
venskega naroda. V dolgih 
štirih letih so se pota izho-
dila, razširila, ponekje celo 
prepojila s krvjo in zazna
movala z grobovi. In prav v 
tistih dneh, v času najtežjih 
bojev je stekla kurirčkova 
pošta, ki je do konca vojne 
povezovala s tisočerimi ne
vidnimi nitmi najbolj nedo
stopne dele naše domovine, 
kjer se je zadrževala parti
zanska vojska. Po teh, danes 
skoraj zaraslih poteh hodijo 
te dni pionirji - kurirčki in 
prenašajo pošto iz kraja v 
kraj, od šole do šole in tako 
oživljajo spomine na nepo
sredna doživetja svojih pred
nikov. 

Danes, 16. aprila ob 16. uri, 
bodo naši pionirji prevzeli 
kurirčkovo pošto od svojih 
sovrstnikov iz Gorij. Predaja 
in prevzem bo pred spomeni
kom na Poljanah ob sveča
nem programu, ki so ga pri
pravili pionirji osnovne šole 
Koroška Bela in Tone čufar. 
Po slovesnostih bodo v sprem
stvu pionirjev kurirčkovo po-

Gasilci in 
vseljudski odpor 

Jutri popoldne bo v sejni 
dvorani skupščine občine Je
senice redna letna skupščina 
občinske gasilske zveze Jese
nice. Predsednik občinske ga
silske zveze tovariš Valentin 
Kejžar nam je pred jutriš
njim občnim zborom pove
dal naslednje: 

Poročila, ki so pripravljena, 
vsebujejo vrsto zanimivih 
podatkov o akcijah naših ga
silcev, ki so bile v preteklem 
obdobju organizirane z name
nom, da bi bila požarna var
nost zagotovljena in da bi bi
li člani v vseh društvih pri
pravljeni za akcijo, če bi bilo 
to potrebno. Ne samo na ju
trišnjem občnem zboru am
pak tudi pozneje bo treba 
posvetiti čimveč pozornosti 
vključevanju gasilcev v vse
ljudski odpor. 

V krajevnih skupnostih bo 
treba formirati operativne 
enote in določiti potrebne 
smernice, ki bi jih nato vklju
čili v program občinske ga
silske zveze. Nadalje bo po 
mnenju predstavnika Kejžar-
ja treba začeti s predavanji 
o požarni varnosti, ki naj bi 
jih organizirali občinska ga
silska zveza Jesenice. Umesten 
bi bil tudi predlog, da bi po 
naših šolah navdušili čimveč 
pionirjev za sodelovanje v ga
silskih vrstah in v ta namen 
formirali v vsaki šoli vsaj po 
eno desetino, ki pa bi bila v 
tesni povezavi z gasilskim 
društvom. Na jutrišnjem obč
nem zboru bo prav gotovo 
tekla beseda tudi o udeležbi 
naših gasilcev in pionirjev 
na številnih tekmovanjih ter 
o doseženih uspehih, o delo
vanju na kulturno prosvet
nem podorčju in o drugi pro
blematiki. 

što odpeljali v Kranjsko go
ro, od koder bo potem posta 
nadaljevala pot po odročnih 
krajih in skritih stezah si
rom naše občine. V sredo 21. 
aprila ob 10. uri bodo pionir
ji osnovne šole Žirovnica 
pred Prešernovo rojstno hišo 
v Vrbi izročili kurirčkovo 
pošto pionirjem iz Lesc. 

Na vseh naših šolah v ob
čini, kjer bo imela kurir
čkova pošta svoj postanek, 
so pionirji že pripravili pro
grame s sodelovanjem članov 
ZZB NOV, ki bodo pionirjem 
pripovedovali dogodke iz 
NOB. Pionirji bodo pisali 

tudi proste spise na temo 
»Vstaja v mojem kraju« ¡5 
poleg pozdravov tovarišu Titu 
za rojstni dan, vložili naj. 
boljši spis v kurirčkovo tor. 
bico. 

Svečan prevzem kurirčkove 
pošte iz vseh petih prog Slo. 
venije bo 19. junija letos na 
velikem pionirskem zborovaf 
nju v Malih Lažna h v Trnov, 
skem gozdu. S to prireditvijJ 
želijo slovenski pionirji poT 
častiti 30-letnico vstaje jugoj 
slovanskih narodov in 30-let. 
nico ustanovitve OF sloven
skega naroda. Kurirčkovi poj 
šti želimo »Srečno pot!« 

Štiriindvajsetič z v r h a 
T r i g lava , s i m b o l a O F . . . 

Ljubitelji zasneženih skal
nih vršcev, planinci, visoko
gorski alpski smučarji, ple
zalci in alpinisti, so morali 
letos skupaj z gorskimi reše
valci in gorskimi vodniki po
hiteti, da so lahko pripravili 
vse potrebno za uspešno or
ganizacijo že 24. triglavske, 
mladinske, Titove štafete. 
Letošnja zvezna štafeta s po
zdravi in najboljšimi željami 
za 79. rojstni dan maršala 
Jugoslavije, je letos startala 
v Kopru, na obalah svobod
nega slovenskega morja že v 
nedeljo, dne 11. aprila. Prek 
Primorske je prispela v pone
deljek zvečer na sedlo Vršič, 
kjer je prenočila. 

Na pobudo občinske kon
ference ZMS Jesenice, so se 
tudi letos navdušeni ljubitelji 
zasneženih gora iz Rateč, 
Kranjske gore, Martuljka, 
Mojstrane, Jesenic, Javorm-
ka, Koroške Bele in drugih 
krajev odločili, da izvedejo 
priključke k zvezni štafeti iz 
naših najmogočnejših vrhov. 

Mladi planinci, plezalci in 
alpinisti iz Martuljka so po
vabili še druge, da so se po
vzpeli iz Planice na zasne
ženi, najlepše oblikovani vrh 
Julijskih Alp, Jalovec. Lokal
na štafeta z Jalovca se je pri
ključila zvezni v ponedeljek 
zvečer v Erjavčevi koči na 
Vršiču pod stenami Prisoj-
nika in Mojstrovke. Pot je 
nadaljevala v torek zjutraj 
proti Kranjski gori, kjer ji 
je mladina in ostali prebi
valci pripravila slavnosten 
sprejem. 

Alpinistični odsek Jesenice 
pa je organiziral triglavski 
priključek k zvezni štafeti. 
Že v petek je prišlo v Krmo 
rekordno število ljubiteljev 
zasneženih gora. Prespali so 
v planinski postojanki ca 
Zasipški planini, kjer jim je 
Planinsko društvo Javornik-
Koroška Bela pripravilo pri
jetno in toplo prenočišče. 
Ves ©k) razigrani druščini mla
dih planincev, plezalcev in 
alpinistov, so se čez noč pri
družili še novi. Razigrani so 
sredi noči (že ob tretji uri) 
pohiteli na dolgo in naporno 
pot skozi dolino Krme prek 
Pleše, spodnjega in gornjega 
Polja dalje, vedno višje skozi 
zasneženo Travno dolino pro

ti visoko postavljenemu ct' 
lju. Našo najvišjo planinske 
postojanko. Triglavski dom 
Kredarico so dosegli sred 
dopoldneva, vedno bolj pra* 
znično razpoloženi, kjer stf 
jih gostoljubno sprejeli raj 
teorologi (Jeseničan Toni 
Novak). 

V nedeljo zjutraj se je pt 
zasneženem grebenu Triglav; 
povzpelo na vrh Triglava če; \ 
40 navdušenih udeleženca 
letošnje, 24. triglavske mla 
dinske, Titove štafete. N, 
vrhu Triglava so se zbrali 
udeleženci iz Pirana, Kopra' 
Maribora, Radovljice, Ljub 
ljane, Kranja, Mojstrane, Ja 
vornika, največ pa je biki 
med njimi mladih jeseniški« 
planincev. Vreme je bilo adel' 
ležencem naklonjeno, takof 
da je bilo razpoloženje i | 
bolj praznično. Pesem in vn 
ski so odmevali od vsepov 
sodi. Udeleženci so z vrhaU 
Triglava, simbola OF slovenji 
skega naroda, poslali najbolj 
še želje in čestitke maršali/| 
Jugoslavije Titu za njegot 
79-ti rojstni dan. Svečano* 
pa je bila povezana še s spo I 
minam na tridesetletnia 
vstaje jugoslovanskih nanj I 
dov in tridesetletnico ustant .« 
vi t ve OF slovenskega narod: f 

Letošnja triglavska, ml; I 
dinska štafeta je bila mnog l 
bolj množična in slovesnejš 
kot so bile vse dosedanji 
Mladi planinci, plezalci iT 
alpinisti so se veselili svoj) 
mladosti, poguma in znanj 
da so sposobni se kljub te' 
vam, naporom in nova m 
stim po vzpet i na zasneže 
vrh Triglava. 

Prekmalu so morali ude! 
ženci letošnje triglavske mJ 
dinske štafete zapustiti 
nosni, zasneženi vrh in 
spustili prek Kredarice v p<| 
mlad no nasmejano Krmfl 
Triglavski priključek leto! 
nje zvezne mladinske Titov| 
štafete je prenočil v Mo, 
strani, kjer se je v torek zj 
traj priključil s prisrčno 
vesnostjo zvezni štafeti. 

Posebno pozdravno pismi 
pa so planinci, plezalci 
alpinisti naslovili na vrfiBj 
Triglava, simbola OF slove« 
skega naroda tudi republiš^ 
konferenci Socialistične zve 
delovnih ljudi Slovenije, M 
naslednici OF. 
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f llai bomo gledali v hinu 
Kino RADIO 
17. in 18. aprila zap. nem. 

ital. barvni film SMRT V 
RDEČEM JAGUARJU, režija 
dr. Harald Reinl, v gl. vlogi 
George Nader, ob 17. in 19. 
uri. 

19. aprila ital. CS barvni 
film ZIDOVI G R E H O V , v re
žiji Adriano Bolzoni, v glavni 
vlogi Peter Lawford, ob 17. 
in 19. uri . 

20. in 21. aprila slov. barvni 
film NA K L A N C U , v režiji 
Vojko Duletič, v glavni vlogi 
Štefka Drolčeva, ob 17. in 19. 
uri. 

22. aprila amer. barvni film 
N E V A R N A ČRTA 7000, v re
žiji Howard Hawks, v glavni 
vlogi James Caan, ob 17. in 
19. uri . 

23. aprila franc, barvni 
film CAS V O L K O V , v režiji 
Sergio Gaby, v glavni vlogi 
Robert Osein, ob 17. in 19. 
uri. 

24. aprila amer. CS barvni 
film INCIDENT PRI P H A N 
TOM JILLU, v režiji E r i Be-
lomi, v glavni vlogi Robert 
Füler, ob 17. in 19. uri . 

Kino PLAVŽ 
17. in 18. aprila slov. barv

ni film NA K L A N C U , ob 18. 
in 20. uri . 

19. in 20. aprila zap. nem. 
ital. barvni film SMRT V 
RDEČEM JAGUARJU, ob 18. 
in 20. uri . 

21. aprila amer. barvni 
film N E V A R N A ČRTA 7000, 
ob 18. in 20. uri . 

22. in 23. aprila amer. CS 
barvni film O B E S I T E GA 
B R E Z MILOSTI, ob 18. in 20. 
uri. 

24. aprila špan. barvni film 
USODA E N E ŽENE, ob 18. 
in 20. uri . 

Kino DOVJE 
17. aprila angl. barvni film 

NIHČE N E M O R E POBEG
NITI 

18. aprila ital. amer. nem. 
barvni film 2 E N A J E IZGI
NILA 

21. aprila zap. nem. ital. 
barvni film SMRT V RDE-
CUM JAGUARJU 

24. aprila amer. CS barvni 
film O B E S I T E GA B R E Z 
MILOSTI 

Kino K R A N J S K A GORA 
17. aprila nem. barvni film 

SIROTA S ČUDEŽNIM GLA
SOM 

18. aprila amer. CS barvni 
film O B E S I T E GA B R E Z 
MILOSTI 

20. aprila franc. barvni film 
ZIDOVI G R E H O V 

22. aprila slov. barvni film 
NA K L A N C U 

24. aprila zap. nem. ital. 
barvni film SMRT V RDE
ČEM JAGUARJU. 

Kino DELAVSKI DOM 
JAVORNIK 
17. aprila ital. amer. nem. 

barvni film ŽENA J E IZGI
NILA, ob 19. uri . 

18. aprila nem. barvni film 
SIROTA S ČUDEŽNIM GLA
SOM, ob 17. ur i . 

18. aprila franc. barvni f i lm 
ZIDOVI G R E H O V , ob 19. ur i . 

21. aprila amer. CS barvni 
film O B E S I T E GA B R E Z 
MILOSTI , ob 19. uri . 

24. aprila slov. barvni film 
NA K L A N C U , ob 19. uri . 

Gledališče 
SOBOTA, 17. 4. ob 19.30 uri: 

P. Ustinov PHOTO F I N I S H 
— igra v treh dejanjih — go
stovanj e 1 j ubij anske Drame. 

PETEK, 23. 4. ob 17. uri : 
NAŠI ZBORI ZA 30-LETNI-
CO OSVOBODILNE FRON
T E — nastop pevskih zborov 
iz vse občine z letošnjo po
delitvijo priznanj OF. 

SOBOTA, 24. 4. ob 20. uri : 
I. Cankar POHUJŠANJE V 
DOLINI ŠENTFLORJANSKI 
— farsa v treh dejanjih — 
slavnostna premiera v poča
stitev 25-letnice obstoja in 
dela amaterskega gledališča 
»Tone Cufar« in 25-letnice 
gledališkega dela po vojni 
Franca Cegnarja, Stanke 
Geršakove, Marjane Čebul je-
ve, Slave Marošičeve in Vere 
Staretove. Režija in scena Bo
jan Čebul j . 

NEDELJA, 25. 4. ob 20. ur i : 
I. Cankar: POHUJŠANJE V 
DOLINI ŠENTFLORJANSKI 
— farsa v treh dejanjih — v 
vlogi Jacinte Marj ana Brec-
ljeva K . G. 

PONEDELJEK, 26. 4. ob 
20. ur i : I. Cankar: POHUJŠA
N J E V DOLINI ŠENTFLOR
J A N S K I — farsa v treh de
janjih — v počastitev 30-let-
nice vstaje in ustanovitve OF. 

Z A H V A L A 
Ob boleči izgubi našega 

očeta in starega očeta 
JANEZA ZUPANA 

se pri srčno zahval j u j emo 
vsem sorodnikom, sosedom 
in znancem za nesebično po
moč v težkih dneh. 

Prav tako se iskreno zahva
ljujemo vsem, ki so počastili 
njegov spomin na domu in 
nam izrekli sožalje. 

Posebne zahvale pa smo 
dolžni še vaščanom Žirovni
ce za vso pomoč in sodelova
nje, kakor številnim daroval
cem cvetja in vencev in vsem, 
k i ste v tako lepem številu 
počastili njegov spomin s 
spremstvom na njegovi zad
nji poti. 

žalujoči: Jerca, Majda, 
Angelca, Anica — hčerke 
z družinami, Ivan in Mir
ko — sinova z družinama 

Z A H V A L A 
Ob izgubi dragega moža in 

dobrega očeta, starega očeta 
in brata 

GAŠPERJA MARKELJ 
se iskreno zahvaljujemo 

vsem, k i so nam bili dobri ob 
zadnjih težkih urah. Zahva
ljujemo se vsem organizaci
jam v Sp. Gorjah, pevcem in 
godbi ter vsem udeležencem 
pogreba. 

Posebna zahvala dr. Nova
ku in tov. Justini, k i sta mu 
lajšala trpljenje. 

Žalujoči: žena Pepca, si
novi in hčere z družinami 

Z A H V A L A 
Ob nenadni smrti našega 

dragega moža, očeta in stare
ga očeta 

JOŽETA JAZBECA 
se iskreno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, k i so ga spremili 
na njegovi zadnji poti, mu 
podarili cvetje in sočustvova
l i z nami. 

Predvsem se zahvaljujemo 
sostanovalcem za venec po
sebno pa družini Zidarjevi, 
tov. Bohincu in tov. Brglezu, 
tov. Žagarjevi in Resmanovi, 
ter ostalim, k i so priskočili 
na pomoč na kraju smrti. 

Zahvaljujemo se vsem voz
nikom osebnih vozil, k i so ga 
spremili na njegovi zadnji 
poti. 

žalujoči: žena Marija, hči 
Milka z možem, ter vnu
ka Stanka in Milan 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru pre

delovalnih obratov se najlep
še zahvaljujem za denarno 
pomoč v času moje bolezni. 

Ignac Jerala 

V teh dneh je tudi v naših kinematografih na sporedu 
novi slovenski film — prvi filmani Cankar — NA KLANCU. 
Prvi slovenski rum po Cankarjevem besedilu je velik kulturni 
dogodek in najbrž ne bo ljubitelja sedme umetnosti, ki si 
filma ne bi rad ogleual. 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru PIV 

se iskreno zahvaljujem za 
denarno pomoč, ki mi je zelo 
dobrodošla. Kolektivu PIV pa 
želim veliko delovnih uspe
hov. 

Stanko Krmelj 

O B V E S T I L O 

Trgovski podjetji ROŽCA in ŠPECERIJA B L E D ob
veščata cenjene kupce, da bosta v nedeljo, dne 18. apri
la od 730 do 10.30 odprti samopostrežni trgovini pri 
Cuferju na Plavžu in super market Union, nasproti že
lezniške postaje. 

V o j k o iCtJČ 
o i udu in o s Ü 

Že nekaj let jeseniški judoisti dosegajo na mnogih tekmova
njih lepe uspehe. Za kratek razgovor smo zaprosili Vojka 
Kučino, ki je najzaslužnejši za začetek in nadaljenje življenje 
Juda na Jesenicah. 

Kdaj si se zapisal judu? 
Pred petnajstimi leti, ko 

sem hodil v šolo v Ljubljani, 
sem se na prigovarjanje pri-
jatelejv vpisal v judo klub 
Olimpija. Ker mi je šlo, kot 
temu pravijo, sem dobil vese
lje in pričel resno trenirati. 

Tvoji največji tekmovalni 
uspehi? 

Leta 1958. sem bil drugi na 
absolutnem prvenstvu drža
ve, istega leta drugi na držav
nem prvenstvu v srednji ka
tegoriji, bil sem še prvak Slo
venije, zmagovalec -na odpr
tem prvenstvu Ljubljane itd. 

Lastnik kakšnega pasu si? 
Imam II. mojstrski pas ali 

dan. 

Še tekmuješ? 
Za ekipo še, drugače pa sem 

le še trener in sodnik. 

Vaš klub je sekcija pri TVD 
Partizan Jesenice. Kako to? 

Tu smo dobili razmeroma 
najboljše pogoje, saj imamo 
dvorano zastonj. Pa tudi spre
jeti so nas hoteli, seveda. Kar 
se da, nam pomagajo, denar 
pa je seveda povsod problem. 

Kako si pridobil mlade? 
Z dobrimi tečaji in tisti, k i 

so imeli dovolj veselja in vo
lje do treninga, so ostali. Da
nes j ih redno trenira dvajset. 

Kaj pa dekleta? 
Za dekleta sta bila dva te

čaja, k i so se ga največ ude
ležile gimnazijke. Začelo j ih 
je 60, ostalo pa samo šest. Od 
vsakega tečaja po tri . 

Ali fantje in dekleta treni
rajo skupaj? 

Treningi so ločeni toliko 
Časa, dokler dekleta zadovo
ljivo ne obvladajo tehnike. 
Potem trenirajo skupaj, sicer 
ne bi napredovale, ker so pre-
mehke. Razumejo pa se odlič
no in so med njimi res tova-
riški odnosi, in tekmujejo 
med sabo, kot bi bil i vsi fan
tje. 

Kakšen je sestav članov? 

Veliko je delavcev, pa tudi 
dijakov in šolarjev. 

Kakšne uspehe so dosegli 
tvoji varovanci? 

To niso samo moje zasluge, 
saj trenersko delo opravljata 
tudi Dvoršak in Ražman (ki 

pa sta tudi izšla iz njegove 
šole). 

Pred tremi leti smo bi l i 
ekipni slovenski prvak, leta 
1970 je bil Ražman prvi na 
državnem mladinskem prven
stvu, letos pa drugi, Bcčirovič 
je bil lani drugi, Morič je b i l 
na odprtem prvenstvu Ljub
ljane in pokalu Nagaoka dva
krat prvi v lahki kategoriji; 
pr i dekletih smo lani imeli 
dve republiški prvakinji, ena 
je bla druga, na državnem pr
venstvu pa je bila Severjeva 
prva v poltežki, Črnologarjeva 
druga v težki in Ivnikova tre
tja v polsrednji kategoriji; le
tos sta bi l i slovenski prvaki
nji Severjeva in Črnologarje
va, Ivnikova je bila druga, na 
državnem prvenstvu pa je bi
la Severjeva prva, Črnologar
jeva druga in Ivnikova tretja. 

Letos pa smo dobili tudi re
publiškega in državnega prva
ka pri pionirjih — naslov je 
osvojil Simon Čebulj, Zgonc 
pa je bi l na republiškem pr
venstvu drugi. 

Kdo je lahko dober judoist? 
Važni so inteligenca, re

fleks, talent, vztrajen trening, 
k i da moč in vzdržljivost. 
Kdor pr i judu ne zmore hi
trega reagiranja, je hitro iz
gubljen. 

S kakšnimi težavami se 
ubadaš? 

Težko je obdržati ekipo 
skupaj, posebej pa dobiti tek
movalce v težki in poltežki 
kategoriji. 

Uspehi, ki so dosegljivi? 
Pri dekletih ekipni prvak 

Slovenije, med fanti pa naj
več pričakujem od Ražmana, 
k i je bi l lani v državni re
prezentanci mlajših mladin
cev, letos pa se bo kljub pre
hodu k starejšim mladincem, 
najbrž spet uvrstil vanjo. 

Koga bi še rad privabil v 
vaše vrste? 

Povsod po svetu je v nava-
5" **a tudi pri nas v Vojvo
d i - . ' T vpeljujejo, da je v ju
do k rie ali sekcije vključena 
tudi joiicija. Tudi mi bi radi, 
da bi se nam pridružili pri
padniki milice. To bi koristilo 
tako njim kot tudi nam, saj 
bi si najbrž tako pridobili kaj 
sredstev, ki nam jih najbolj 
primanjkuje za prevoze, saj 
pri vsem drugem smo zelo 
skromni. 

Z . 
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v l e i j o s t art a jo 
di košarkar j i 

V nedeljo 18. aprila bodo 
startali v mladinski republiT 
ški ligi mladinci košarkarske
ga kluba Jesenic in se bodo 
na igrišču Podmcžakljo po,-
merili s sovrstniki iz Domžal. 
Tekma bo ob 8.30 uri. 

Mladinci Jesenic so s pri
pravami pričeli že v sredini 
januarja. Udeležba na trenin
gih je bila zadovoljiva. Mla
dinci so trenirali zelo priza
devno in so kondicijsko do
bro pripravljeni. Žal pa upra
vi kluba ni uspelo zagotoviti 
niti ene trening tekme, to pa 

se bo fantom poznalo pri 
uigranosti ekipe. ., .,, 

Trener Kučina ima na raz
polago 14 igralcev, k i so spo
sobni za tekmovanje. 

Žreb je b i l . našim fantom 
naklonjen. Prve, tri. tekme 
igrajo z lažjimi nasprotniki, 
tako da se bo ekipa lahko 
uigrala. 
Upamo lahko, da se bodo 
mladinci uvrstili med prvih 
pet ekip v svoji skupini. Ce 
bi j im to uspelo, bi s tem 
priborili pravico za sodelova
nje v finalu slovenskega pr
venstva. Br . 

rzec 
3 : 4 

Je s c 
m l a d i n c i 

V prvenstveni nogometni 
tekmi so jeseniški mladinci 
v nedeljo gostovali v Tržiču, 
kjer so igrali proti tamkajš
njim mladincem in j ih pre
magali z rezultatom 4:3 (3:0). 
Jeseničani so tekmo začeli 
odlično in so že v 5. minuti 
vodili z 1:0. Po doseženem 
vodstvu so nadaljevali z do
bro igro in do konca polčasa 
dosegli še dva zadetka ter 
prepričljivo vodstvo 3:0. 

Začetek drugega dela tekme 
je pripadel domačinom kate
r i so v 47. minuti, po grobi 
napaki celotne obrambe, 
zmanjšali rezultat na 3:1. Po 
prejetem golu so Jeseničani 

zaigrali nekoliko bolje ter 
trinajst minut kasneje iz pro
stega strela zvišali rezultat 
na 4:1. Po tako visokem vod
stvu so Jeseničani popolno
ma odpovedali in dovolili do
mačinom da so prevzeli igro 
v svoje roke in iz hitrih na
sprotnih napadov dosegli še 
dva gola ter tako preprečili 
hud poraz. 

Gole za Jesenice so dosegli 
Aljič, Rakovič Senad, Cimi-
rotič in Rakovič Enes. 

Pionirji so igrali doma s 
sovrstniki iz Kranja in sre
čanje izgubili z rezultatom 
4:2. 

Določeni termini 
Kot že nekaj let doslej, 

tako je tudi letos gorenjska 
tekmovalna skupnost v bali
nanju pri občinski zvezi za 
telesno kulturo Jesenice, or
ganizirala posvet o balinanju. 
Udeležili so se ga predstav
niki štirih klubov Gorenjske 
— Kranj , Radovljica, Lesce 
in Jesenice, manjkali pa so 
predstavniki B K Trata iz 
Škofje Loke. 

Gorenj ska prvenstva bodo 
po dogovoru navzočih: 

14. 5. — I. kolo četvork v 
Kranju, 

24. 5. — II. kolo četvork v 
Radovlj ici, 

5. 6. — prvenstvo v dvoj
kah na Jesenicah, 

19. 6. — prvenstvo posamez
nikov v Lescah, 

18. 9. — prvenstvo v izbija
nju v Radovljici. 

V organizaciji balinarskega 
kluba Jesenice pa bo tudi 
državno prvenstvo v dvoj
kah, k i bo 31. 7. in 1. 8. v 
Bazi. Z 

orna zmaga 
Jeseniški odboj kar j i so si 

v tekmi z Vukovarjem, k i so 
jo odigrali doma, pridobili 
prvi dve točki v drugem delu 
tekmovanja II. zvezne lige — 
zahod. 

Trener Krevsel je prijavil 
naslednje igralce: Arha, Berg-
lja, Božiča, Kavčiča, Končni
ka P., Končnika T., Potočni
ka, Strnada in Pogačarja. 

Brez dvoma pa je vsaj v 
prvem nizu večkrat pomislil 
na Rosslerja in Pristova, ki 
sta tekmo opazovala z mav
cem na nogi, saj so gostje 
povedli že z 1:11, ko so se na
ši šele prebudili. Z zbrano 
igro so začeli nabirati točko 
za točko in se gostom, pri

bližali na 13:14. šele takrat 
so gostje izkoristili sedmo 
zaključno žogo in našim od
vzeli dragocen niz. 

V naslednjih treh nizih, ki 
so j ih Jeseničani dobili s 
15:0, 15:10 in 15:11, so igralci 
Vukovarja izgubili vsako upa
nje, da bi lahko dobili še kaj 
več. 

Tekma je postala lepa in 
maloštevilni gledalci so več
krat zaploskali. Posebno pa 
še Potočniku, ki je bil duša 
naše ekipe. 

S to zmago si Jeseničani 
delijo 2.—4. mesto na lestvi
ci z 12 točkami. To nedeljo 
gostujejo v Kašteli, ki so jc 
jeseni premagali s 3:2. Z.. 

H 

Triglavski turni smuk 
Tradicionalni triglavski turni smuk organizirajo tudi letos planinska društva Javor-

nik-Koroška Bela, Dovje-Mojstrana in Martuljk. 
Snega je v aprilu še dovolj na vsej skoraj 9 km dolgi progi. Sneg je uležan, tako 

da se obeta odlična smuka. Proga poteka iz grebena Rži v konto pod Rjavino, prek 
Apnenice, čez Pungrte in travno dolino, mimo pastirske koče v Zgornji Krmi na Polje. 
Od tod poteka prek Vrtače in Pleše in melin pod Dražkimi vrhovi prav v dolino Krme. 
Proga je speljana po krajevno najlepših predelih triglavskega pogorja. 

Start je v nedeljo, 25. aprila ob 8. uri zjutraj iz grebena Rži nad Staničevim domom. 
Oddaljenejši udeleženci smuka prispejo že v petek, 23. aprila v kovinarsko kočo na 

Zasipsko planino, kjer lahko prenočijo (omejena zmogljivost prenočišč). Bližnji udele
ženci se lahko pripeljejo v soboto, 24. aprila po dolini Radovne ali iz Mojstrane do lovca 
v Zgornji Radovni do kamor je cesta prevozna. Od tod je le pol ure peš hoje do 
Zasipske planine. Skupni odhod udeležencev je dne 24. aprila ob 5. uri zjutraj izpred 
Kovinarske koče na Zasipsko planino po dolini Krme, prek Apnenice do Staničevega 
doma (2352 m). Zaradi dnevne vročine je tako zgodnji odhod zelo priporočljiv, ker je 
zložne hoje do cilja 5—7 ur. 

Smuka se lahko udeležijo člani planinskih društev Jugoslavije, smučarskih društev 
in drugi smučarji planinci, ki imajo ustrezno znanje v visokogorskem smučanju. Vsak 
udeleženec smuča na lastno odgovornost. 

Oprema mora biti primerna visokogorskemu svetu. Nujna je topla obleka, rokavice, 
kapa, smučarska očala, smuči, po možnosti kože za smuči, primerni čevlji — tudi za 
hojo, maže, hrana in brezalkoholne pijače. Priporočamo, da se vzame s seboj le nujno 
potrebna oprema in hrana, ker se s težkimi oprtniki zelo težko hodi in smuča. Skromno 
pa bo s hrano in pijačo preskrbljen tudi Staničev dom. V slučaju večje udeležbe bo 
lahko del gornikov prenočil v Triglavskem domu na Kredarici (2515 m), ki je od Stani
čevega doma oddaljen le eno uro. 

Udeleženci se prijavijo v soboto, 24. aprila v Staničevem domu. Prijavni prispevek 
3 din. Udeleženci dobijo poseben žig v planinsko legitimacijo, za enkratno udeležbo 
bronast znak, za trikratno (nekateri že letos) prejmejo srebrni znak, za petkratno pa 
zlati znak. 

Dobrih vodnikov-alpinlstov za vzpon in smuk bo dovolj. Za dežurno — reševalno 
službo in tehnično izvedbo smuka so zadolženi odlični alpinisti in reševalci iz Mojstrane, 
ki bodo imeli na voljo vsa sodobna reševalna sredstva. 

V lepem vremenu v pomladanskem zrnatem snegu prek zaličenih planj s prehodom 
v zeleno, cvetočo dolino Krme bo ostal smuk vsem udeležencem v nepozabnem spominu. 

Planinska društva 
Javornik-Kor. Bela, Dovje-Mojstrana 

in Martuljk 

Jesenice : LTH Škofja Loka 5 : 3 
V prijateljski nogometni 

tekmi so Jeseničani na do
mačem igrišču premagali čla
na slovenske conske lige LTH 
iz Škofje Loke z rezultatom 
5:3 (5:2). 

Tekma je bila tipično pri
jateljska in je predvsem slu
žila za pregled razpoložljivih 
moči pred odločilnimi tekma
mi v nadaljevanju prvenstva 
v gorenjski nogometni ligi. 

kjer se Jeseničani trudijo, da 
bi obdržali prvo mesto. 

Tekma je pokazala, da mo
rajo Jeseničani, če hočejo 
osvojiti naslov prvaka Go
renjske in potem uspešno na
stopiti v slovenski conski li
gi , posvetiti vso skrb ožj i 
obrambi, katera je slabši del 
moštva in gre zahvala pred
vsem odličnim napadalcem, 
da vodijo na prvenstveni le
stvici. 

V nedeljo 18. aprila gostu 
jejo Jeseničani v Železnikih, 
kjer se bodo srečali z mo
štvom Alplesa, ki tudi še ra
čuna na prvo mesto. Vse 
moštvo se bo moralo zagri
sti in boriti za zmago, ki jo 
pričakujejo tudi njihovi na
vijači. ( 

Gole za Jesenice so dosegli: 
Noč, Ljubojevič 2, in Kara-
hodžič 2. 


