
Poštnina 
plačana v gotovini 

Gorenjski 
II. kongres KPS, ki bo 11. novembra 1948 
v Ljubljani je pomemben dogodek, ki bo 
obeležil razvojno in zmagovito pot naše Par
tije in delavskega razreda ter osvetlil pot 
za nadaljnjo graditev socializma v naši de
želi. Kot tak pomeni tudi važen datum za 
nadaljnje borbeno delo in krepitev KPJ. 
N A J Ž I V I II. K O N G R E S K P S ! 

O D B O R A O F K R A N J 

Kranj, 6. novembra 1948 Cena din 2' 

O Veliki 
oktobrski 
revoluciji 

Minilo je 31 let, odkar so oktobra 
(7. nov.) sedemnajstega leta ob buč
nem petju Internacionale, stisnjenih 
pesti napadli ruski delavci, mornarji 
in kmetje carski Zimski dvorec. Ta
krat se je pod njihovimi udarci, 
vzporedno z rusko, krušiia in padala 
svetovna buržoazija. Na eni šestini 
zemeljske oble je kapitalizem izgubil 
oblast nad zemljo in narodi, ki pre
bivajo na njej. Genialni voditelj 
Oktobrske revolucije in Boljševiške 
partije Lenin je ustanovil prvo de
lavsko kmečko d ržavo na svetu, ki 
je zmagovito odbila vse napade im
perialističnih interventov in domačih 
belogardistov. Delovno ljudstvo Ru
sije je postalo na svoji zemlji svoj 
gospodar. S tem se je ogromno 
zmanjšal svetovni prostor, ki so si 
ga imperialisti še preje, neoziraje se 
na voljo milijonov ljudi, svobodno 
delili in trgali drug drugemu iz rok. 
Zato ima izreden pomen Okt. revo
lucija za kolonialne narode, za sa
moodločbo narodov. Pokazala je nam
reč način borbe in tudi rešitev na
cionalnega vprašanja, ko je država 
Sovjetov prva v zgodovini človeštva 
dovolila vsakemu narodu v okviru 
svojih meja svobodno zadihati. Med 
največje pridobitve revolucije šteje 
tov. Stalin ravno osvoboditev zatira
nih narodov. Revolucija je neusmi
ljeno razbila rasno teorijo imperi-
alistov, ki je bila tako kričeče pe
reča v pretekli svetovni vojni in se 
danes zopet pojavlja posebno v Ame
riki. 

Tako je v nenehnem boju z impe
rialisti vsega sveta preteklo slavnih 
31 let, odkar obstoja velika in močna 
država delavcev in kmetov, ki sveti 
zatiranemu človeštvu, da se zbere in 
razbije kapitalistične okove. V teh 
letih se je Sovj. zveza spremenila iz 
zaostale in razrušene v močno indu
strijsko državo, Leseni plugi so iz
ginili in polja se danes obdelujejo z 
najmodernejšimi stroji. Pred 31. leti 
kulturno zaostala država je danes 
najkulturnejša država na svetu, s 
katere znanstvenimi izsledki se danes 
okorišča ves svet. V teh preteklih 
letih orjaških naporov in borb je bil 
ustvarjen socializem, ustvarjeni so 
bili pogoji za ogromen razvoji teh
nike, znanosti, prosvete in sploh 
blaginje narodov SZ. 

Stalin in Boljševiška partija so 
vedeli, da sovražniki ne bodo miro
vali in bodo na vsak način poskušali 
uničiti to prvo deželo socializma. 
Zato so krepili svojo obrambno silo, 
svojega ljubljenca Rdečo armado, 
ki je dolgo vrsto let ščitila miren 
razvoj svoje domovine in ki je v 
pravkar minuli svetovni vojni v gi
gantski borbi na življenje in smrt 
priborila sebi in svojemu ljudstvu 
zmago in nevenljivo slavo. 

Revolucionarna preteklost naj bo vzpodbuda 
za sedanje delo 

Okrajna partijska konferenca v Kranju 
V nedeljo, dne 17. oktobra 1948 se 

je vršila v vel iki dvorani Sindikal
nega doma v Kranju II. okrajna par
tijska konferenca. 

Po izvol i tvi delavnega predsedstva 
je podal politično poročilo sekretar 
okr. komiteta tov. Kristan. 

„Naša II. ckr. partijska konferenca 
ima svoj poseben značaj po tem, ker 
se vrši neposredno po V . kongresu 
K P J in tik pred II. kongresom K P S 
ter se v času, ko se je s strani ne
katerih bratskih kompartij razvila 
gonja proti našemu centralnemu par-
tiskemu vodstvu. Glede na zaključke 
V . kongresa mora naša konferenca 
oceniti delo osnovnih organizacij ter 

2,4% ostalih poklicev. Okraj meji na 
40 km dogi črti na sosednjo Avstrijo, 
odkoder prihajajo različni sovražni 
vpl iv i . V okraju je 5.673 kmečkih 
gospodarstev s 59.888 ha skupne zem
lje — kar ni mnogo. Pojavlja se 
močan dotok prebivalstva v indu
strijske centre, zlasti v Kranj ter 
postaja predvojni kmečki tip okraja 
vse bolj industrijski razvoj poteka 
od leta 1922, dočim je Tržič staro 
industrijsko mesto z razvito delav
sko tradicijo, k i pa je bila navdah
njena s socjaldemokraškimi nazori. 
Skofja Loka se počasi razvija v i n 
dustrijski center, nekdanji fužinar-
ski kraj Železniki pa je izgubil svoj 

Delovno predsedstvo Okr. partijske konference 

sprejeti obveznosti za nadaljnje delo. 
Kratek pregled socialno-ekonomskih 
ter kulturnih pril ik v okraju bo po
jasnil razpored družbenih s i l ter 
nujnost največjih naporov osnovnih 
organizacij za revolucionarno borbo 
in ideološko budnost. 

Prebivalstvo ojeraja Kranja sestav
lja 54,4% delavstva, 13,8% obrtnikov, 
24% kmetov, 5,4% nameščenceV ter 

delavski značaj. L . 1922 je začel pro
dirati v Kranj češki kapital. Postav
ljale so se nove tovarne, okraj je 
pričel dobivati drugo socialno struk
turo. Revolucionarno razpoloženje 
delavstva se je pričelo izkazovati že 
1. 1922, ko so delavci-kmetje, k i so se 
vrn i l i iz Rusije stavkali ter dosegli 
30%) povišanje mezde. Tujemu kapi
talu se je pridružil še domači: Sa-

Naša nova Jugoslavija se zaveda, 
da brez borbe zmagovitega ruskega 
naroda, brez borbe zmagovite SZ, 
tudi nje same ne bi bilo. 

In te zmagovite borbe SZ in rus
kega naroda ne bi bilo brez ruskega 
preporoda, ki nam je v Rusijo in v 
svet odprl vrata revolucionarni okto
ber 1.1917. (Kidrič). 

Tudi danes stoji SZ na braniku 
svobode in neodvisnosti vseh naro
dov in ljudstev proti imp. hujskačem 
nove vojne. Da bo nepremagljiva 
SZ tudi to pot znala braniti interese 
delovnih ljudi, nam govori dovolj 
prepričljivo izjava tov. Molotova, ki 

je dejal: „Imperialisti gotovo niso 
tako neumni, da bi z novo vojno 
hoteli pospešiti svoj propad". 

Sovjetska zveza in združene demo
kratične sile vsega sveta so danes v 
enem taboru in nepremagljive. Za
stonj se trudijo imperialisti, njihov 
čas je v preteklosti in bodočnost je 
edino naša, nas naprednih in svobo
doljubnih ljudi. »Komunizem je pre
nehal biti sen — postal je stvarnost, 
stvarnost realnega življenja". (VKP 
(b). To pa je posledica zmagovite 
Oktobrske revolucije, pravilnosti po
litike Boliševiške partije. 

Naj živi veliki oktober! 

bothy, Theler, Heinrichar, Taler, 
Gasser, M a l i in Glanzmann. Delavski 
razred je b i l v tem času razcepljen 
na več partij od katerih so nekatere 
vodile delavstvo na neborbene pozi
cije. V času šestoj anuarske diktature 
se je zavednejši del delavstva odce
p i l od socialdemokratov in osnoval 
v Tržiču prvo partijsko organizacijo, 
k i je delala pod najtežjimi pogoji, 
držala zvezo z vodstvom zunaj dr
žave in sprejemala marksist ično l i 
teraturo vse do časa, ko je bila celica 
odkrita, vodstvo pa obsojeno, med 
njimi Andrej Stegnar na 5 let robije, 
Keršič i n Janežič pa na nižjo kazen. 
Kapital is t i so nato postavili Krščan
ske socialiste in „Plave", k i naj bi 
razbijali delavsko enotnost. Vodstvo 
partije pa je pričelo že 1. 1936 z novo 
stavko ter je delavstvo držalo tovar
ne celih šest tednov v svojih rokah, 
je doseglo uvedbo osemurnega de
lavnika, stavko pa je razbil notranji 
minister Korošec, ko je poslal s po
sebnim vlakom žandarmeri jo, k i je 
z bajoneti i n s solznimi pl ini nava
l i l a na delavstvo. V tej stavki je 
igral značilno reakcionarno vlogo 
tudi kranjski dekan Skrbeč. Uprave 
podjetij so nato vrgle na cesto stav
kovni odbor ter povečale teror nad 
delavstvom. 

L . 1938. se je organiziral mestni 
komite Kranj s tov. F i l a Olgo na čelu. 
Postavile so se celice skoraj po vseh 
tovarnah, v Jugočeški, v Inteksu, 
Jugobruni, v Gumici ter v vasi Šen
čur. Osnoval se je tudi mestni komite 
v Tržiču ter celice v Križah, p r i Sv. 
A n i , v Sebenjah, Pristavi i n v Dup
ljah. Stavke stavbincev, čevljarjev in 
krojačev v 1. 1938/39. so imele že 
močno partijsko obeležje. P r i volit
vah je partija nastopila pod imenom 
Stranka delovnega ljudstva ter je 
dosegla že lepo število glasov, n. pr. 
p r i Sv. A n i 35%, v Tržiču pa 182 
glasov. 

V tem času so se na svetovni po
zornici dogajali že ve l ik i dogodki. 
Partija je tolmačila nevarnost faši
zma, razkrinkavala v Tržiču kultur-
bundovce ter osnovala Druš tvo p r i 
jateljev SZ. 

Februarja 1941. je mestni sekretar 
tov. Vodopivec naročil, da se prične 
z zbiranjem vojnega materiala, ka
kor je ukazal centralni komite. Ob 
marčnih dogodkih 1. 1941. je partij
sko vodstvo zbralo preko 300 prosto
voljcev za vojno proti fašizmu. Or
ganizacija je širila parole i n letake 
ter razkrinkavala stare jugoslovan
ske buržoazne politike. Apr i l a me
seca je imel mestni komitet Kranja 
in Tržiča skupno sejo, na kateri so 
se vrši le priprave za oborožitev in 
zbiranje hrane. Na seji dne 1. maja 

(Nadaljevanje na drugi strani)^ 



Okr. partijska konferenca - pregled dela 
(Nadaljevanje s prve strani) 

je b i l navzoč delegat C K K P S Tomo 
Brejc. 

Že 20 . juli ja je obrazovan na V a -
diški planini Cankarjev bataljon iz 
Kranjske, Jelovške in Jeseniške čete, 
k i je imel že v avgustu prve spopade 
z Nemci na Lipniški planini. Bata
ljon se je pod političnim vodstvom 
partije kaj kmalu izkristaliziral i n 
kot tak uspešno operiral od Jelovice, 
Sv. Mohorja preko Bukovščice in se 
v Rovtah spopadel s sovražnikom, k i 
je imel 64 mrtvih. Na področju Tr 
žiča sta v tem času obstojali dve ce
l ic i , člani pa so se predvsem bavil i 
z ustanavljanjem OF. Septembra so 
se združile Tržiška, Rašiška, K a m 
niška in samostojna Poljanska četa 
ter pričele z akcijami v Selški dolini. 
V decembru so pognali v zrak most 
pr i Preserjih na porgi Ljubljana— 
Trst. Iz škofjeloških zaporov so osvo
bodili ujetnike ter izvršili mobiliza
cijo v Poljanski, Selški in Savski 
dolini na Pohovcu se je četa str
nila s Cankarjevim bataljonom, k i 
je tako ojačan uničil sovražno po
stojanko v Poljanah, zaplenil precej
šnjo zalogo orožja in požgal 6 mo
stov v Poljanski dolini. Ob novem 
letu 1942 je prišlo do bitke v Draž-
gošah. Na partizane je navalilo 7—9 
tisoč Nemcev, k i so imeli v treh 
dneh 1.200 mrtvih ter enako število 
vrženih iz stroja. Ta največja bitka 
na Gorenjskem je dvignila odporno 
zavest Slovencev, p r i Nemcih pa je 
povzročila preplah. Najvidnejši po
litični in vojaški delavci iz te dobe 
so b i l i : Stane Žagar, padel p r i Čr
nem grabnu 1. 1942. , Gregorčič Jože 
iz Jesenic, padel 1. 1942. na Jelovici, 
Bernard Jaka, padel 1. 1942. , Dež-
man Tonček, Bertoncelj Jaka in K r -
melj Maks. Apr i l a 1942. je bila Kran j 
ska četa napadena v Udnem bor-
štu, kjer je izgubila mnogo ljudi, v 
Zasavskih jamah so zapeli Interna-
cionalo i n si pognali poslednje met
ke v glavo, ko so videli , da n i re
šitve. V tem času so že obstojali 
Kamniški , Jeseniški i n Kokrški ba
taljoni, k i so prestali v poletju 1942. 
težko ofenzivo. 

K e r niso Nemci uspeli s terorjem, 
so prišli z organizacijo Be-ga na Go
renjskem. Tako so šli vsi stebri kranj
skega klerikalizma v službo k ge
stapovcem, dokler j ih ni uničil K o 
krški odred. Resenerju se je posre
čilo, da je v rn i l agente v partijske 
in frontne organizacije ter je zato 
prišlo do težkih žrtev med komuni
sti in frontovci. Spomladi 1. 1943. se
je na novo formiral Kokrški bata
ljon, nato pa ustanovil Gorenjski 
odred, k i je razplamtel borbo na obeh 
bregovih Save. Po razpadu Italije se 
je osnoval IX . korpus, v Farjevem 
potoku pa 1. 1944. Prešernova br i 
gada, jeseni tega leta pa so se osno
vale komande mesta Kranja, Škofje 
Loke in Tržiča, k i se povežejo v Go
renjsko vojno področje. Gorski kraji, 
Selška in Poljanska dolina so bile 
kontrolirane po partizanskih edini-
cah. 

Tudi terensko politično delo, k i je 
po izdajstvu nekoliko zamrlo, je do
bilo v 1. 1943. novih moči. L . 1942. 
se je osnovalo POF, nato okrožni 
komite K P S v Škofji Loki , S t raži -
šču, Kranju in v Tržiču. Okrajni 
komiteti so bi l i ustanovljeni v Zireh, 
Selcih, Poljanah, Škofji Lok i , Med
vodah, v Smledniku, Naklem, Kropi , 
na Brezjah, Šenčurju, Tržiču in v 
Kranju. Partijske celice so se krepile 
tudi po vojaških edinicah. L . 1944 se 
je vršil plenum OF na Puterhofu. 
Akci jska poročila iz teh časov nam 
navajajo številna diverzantska in 
bojna dejanja partizanskih edinic. 

Po naročilu SNOS-a so se ustanovili 
okrajni in krajevni narodno osvobo
dilni odbori, k i so se pripravljali na 
prevzem oblasti. Ob kapitulaciji Nem
čije so gonili deli Korškega odreda 
in J A sovražnika preko Karavank. 

Po osvoboditvi so partijske orga
nizacije hitro rasle. Prva skrb je 
veijaia industrijskim celicam, k i so 
bile močno zdesetkane. Z zakonom o 
agrarni reformi je prešla zemlja v 
kmečko ali državno last. Po zakonu 
o nacionalizaciji so prešla vsa pod
jetja v roke države. Čeprav je ostalo 
samo 5 % velikih kmetov, se razvija 
ostra razredna borba, ker sestavljajo 
sovražni elementi vsi razlaščenci ter 
bande, k i so prehajale preko Kara 
vank v naš okraj. K e r niso imeli za
ščite med prebivalstvom, so kmalu 
padli v roke oblasti. Razredna borba 
se kaže tudi na področju gospodar
stva, tako je partija odkrila sovražno 
delovanje med mlinarji, pr i kulakih 
glede plačevanja davkov in oddaj. 
P r i tem nekatere.celice niso dovolj 
borbene in dopuščajo delovanje teh 
škodljivih elementov. Dopuščajo, da 
se sovražni elementi vrinjajo v razne 
komisije, kjer ščitijo velikega kmeta. 
Tudi v primeru privatne trgovine se 
je očitovala razredna borba, ko smo 
l ikvid i ra l i vso zasebno trgovino. Po
trebno bo pa še izločiti razne kapita
listične elemente, k i so se v r in i l i v 
novo zadružno mrežo. 

Razredna borba se ne vrši samo 
na gospodarskem področju, nego tudi 
na ideološkem polju. Bor i t i se mo
ramo proti klerikalizmu, proti jehov-
stvu ter proti delu liberalne in kle
rikalne inteligence, k i skušajo ob
držat i svoje ideološke pozicije. Ne
upravičene obtožbe Imformbiroja 
najbolj zanikajo dejanja sama: Vso 
ostrino razredne borbe občutijo ko
munisti, k i so vršili odkup žita, k i 
so vršili revizijo po mlinih, odkup 
prešičev, zasedli v nekaj urah ob 
nacionalizaciji vse tovarne ter pre
prečili vsako sabotažo, k i se dnevno 
bore pr i razvijanju socialističnega 
tekmovanja itd. Po naših tovarnah 
se več ne sprehajajo kapitalisti, vpliv 
kulakov je omejen na minimum. Še 
bolj moramo strniti partijo z l jud
skimi množicami ter krepiti frontne 
organizacije, buditi budnost članstva 
in poglabljati njihovo ideološko zna
nje. Sestav setvenega plana odkriva 
slabosti naše oblasti, prav tako jo 
odkrivajo neredni zbori volivcev. Na 
področju gospodarstva iščemo pre
malo domačih surovin, čeprav obsta
jajo: v Zalem logu kamnolom škri-
ljevca, pr i Hotavljah marmor, v P u 
terhofu i n na Jezerskem mehak ka
men, v Goricah, Trsteniku in drugod 
so opuščene opekarne, na Jezerskem 
so neizkoriščeni topli vrelci. Za dvig 
življenjskega standarda bo treba 
skrbeti za pravilno delo drž. ekono
mij, bo potrebno zidati nova stano
vanja ter organizirati razna podjetja, 
pralnice, krpalnice itd. — Nato je 
sekretar Kris tan očrtal še naloge v 
pogledu kmetijstva, zadružništva in 
odkupov ter ideološkega poglablja
nja. 

Organizacijsko poročilo je podal 
tov. Mršek. P r i razčlenjevanju dela 
partijskih organizacij je analiziral 
predvsem tr i napake: formalizem, 
kampanjsko delo ter neenotnost na
stopov. Navedel je več primerov, k i 
kažejo da delo ponekod prehaja že 
v birokratizem. Za izboljšanje dela 
v osnovnih organizacijah je govoril 
o vlogi in značaju partijskih sestan
kov ter o partijskih organizacijah v 
tovarnah in obratih. Te morajo omo
gočiti uspešno izvajanje plana, osigu
rati izkoriščenje vseh rezerv, zniža
nje polnolastne cene ter začeti s 

Naše delo za socializem gre naprej 
in bo doživelo zmago 

Zborovanje okrajne skupščine v Š k o f j i Loki 
Dne 16. oktobra se je vršilo v 

Škofji L o k i tretje zborovanje Okraj
ne ljudske skupščine, k i so se ga po
leg članov IO O L O udeležili tudi vsi 
izvoljeni poslanci Okrajne ljudske 
skupščine, a kot gostje tov. Fajfar, 
minister za gozdarstvo L R S , tovariša 
Por in Kermelj , poslanca Ljudske 
skupščine L R S , zastopniki sindika
tov in številni zastopniki ljudskih 
odborov. 

Skupščino je v imenu Vlade L R S 
pozdravil tov. minister Fajfar in na
zorno prikazal borbo za socializem, 
k i se pri nas uspešno uresničuje 
kljub težavam in kljub nasprotova
nju voditeljev kom. partij v nekate
r ih državah ljudske demokracije. 

Nato je poročal tajnik O L O tov. 
Kris tan o organizacijskih in gospo
darskih vprašanj ih ter o izpolnjeva
nju plana lokalnega gospodarstva v 
kranjskem okraju. Med drugim je 
poudaril, da so za razvoj lokalnega 
gospodarstva odprte še široke mož
nosti, ker obstojajo še mnoge neizko
riščene surovine. K o je podrobno 
razložil delo in odnose do dela v ne
davni ' t ežk i preteklosti, ko. je po za
slugi N O B popolnoma izginila, je ori
sal značaj nove ljudske oblasti. 

Socialni sestav ljudskih odborov 
se je od leta 1945 znatno izpremenil, 
V njih prevladujejo mali in srednji 
kmetje, delavci in nameščenci. Or
gani O L O so se formirali po osvo
boditvi popolnoma na novo. Današ
nje naloge pa zahtevajo ustanovitev 
novih poverjeništev: gozdarskega, 
prometnega ter kontrolne komisije. 

P r i delovanju K L O je prikazal 
tudi krit ičnih strani, da člani od
borov n. pr. ne kažejo dovolj čuta 
odgovornosti in prehaja vse delo na 
administrativne uslužbence, k i več
krat samovoljno greše. Tako je zna
čilen primer K L O Brn ik i , kjer so 
člani odbora storili polno napak, k i 
kažejo na to, da je K L O v tej vasi 
ped vplivom kulaških sovražnih ele
mentov,, v škodo* malih kmetov in 
bajtarjev. Opazili so se primeri, da 
vel iki kmetje rede malo živine, or
jejo malo njiv itd., da se izognejo 
obveznostim, K L O pa ničesar ne 
okrene proti njim. Taki primeri so 
v Srednji vasi pri Šenčurju, kjer je 
Jarc Franc, k i ima 14,63 ha obdelane 

zemlje, pa je sejal le 1,80 ha žita, 
kolikor ga rabi zase in redi samo 
dva konja in pet krav, mogel pa bi 
rediti še enkrat toliko. A l i pa Cadež 
iz Gorenje vasi, k i ima 36 ha zemlje, 
od tega 9 ha travnikov, 4,15 ha njiv, 
pa redi samo 4 prašiče, 4 krave in 
dva konja. Na zborih volivcev je 
treba take primere izkoriščanja raz
galiti in pris i l i t i kulake, da prene
hajo s sabotažo in namernim slabim 
gospodarstvom v škodo delovnega 
ljudstva. 

P r i izpolnjevanju letošnjega plana 
se je z uspešnim razvojem lokalnega 
gospodarstva proizvodnja dvignila za 
5 1 % nad letom 1939. Tempo nara
ščanja proizvodnje po petletnem 
planu je izpolnjen 1 2 9 % . Lokalnih 
proizvodnih podjetij je v okraju 56 , 
od tega okrajnih 27, mestnih 13, 
krajevnih 16. Proizvodnja predme
tov široke potrošnje je še premajhna, 
predvsem zaradi pomanjkanja suro
vin. Razvoj kmetijstva in njegova 
preusmeritev v smislu petletnega 
plana je šele v začetku i n obsega 
komaj 1 0 % plana. Zadružništvo 
lepo napreduje, zlasti kar se tiče tr
govanja, vendar pa se je treba še 
nadalje boriti proti „š tacunars tvu" v 
naših zadrugah. Obrtniška proizvod
nja je do 4 5 % vključena v plan. 
Podjetja M L O in K L O , k i imajo po 
petletnem planu nalogo zasigurati 
preskrbo prebivalstva, so šele v raz
voju i n j im bo treba posvetiti več 
pažnje. Proizvodni plan je b i l v lo
kalni industriji izpolnjen v prvem 
polletju 8 3 , 7 % . Skupna vrednost 
proizvodnje se je nasproti i s t e m u 
razdobju lanskega leta povečala za 
1 4 7 % . Lokalna industrija zaposluje 
sedaj 3.200 l judi. P lan preskrbe, tako 
garantirane kot prostega trga, je b i l 
realiziran za obutev 1 0 0 % , za teksti
l i je 9 5 % . 

Izdeluje se setveni načr t za leto 
1949, k i določa izboljšanje kmetij
ske proizvodnje, zagotovitev žitnega 
fonda za zagotovitev pridelka indu
strijskih rastlin. Poleg tega računa 
setveni plan z izpolnitvijo plodoreda 
in rajonizacije. Površine, zasejane z 
žitom, imajo ostati neizpremenjene, 
povečati se mora površina zasejana 
s krompirjem (gre predvsem za se-

(Nadaljevanje na tretji strani) 

strogo štednjo materiala, goriva in 
maziv. P r i tem se mora organizacija 
naslanjati neposredno na delavce, teh
nične vodje in inženirje, da j ih oseb
no pridobi za odpravljanje nedostat-
kov v proizvodnji; Celica se mora 
boriti za individualno odgovornost v 
podjetju, za mobilizacijo vseh usluž
bencev. — Vaške celice morajo ne
prestano delovati med množicami in 
pridobivati male in srednje kmete 
za aktivno pomoč. Tesno morajo biti 
povezane s frontnimi odbori, ne 
smejo biti zaprte vase ter morajo biti 
aktivne pr i sestavljanju operativnih 
akcijskih planov na množice malih 
in srednjih kmetov. Celice morajo 
poglobiti partijsko ideološko delo 
med samo partijo in fronto ter skr
beti za pravilno izvajanje vseh ob 
lastnih in gospodarskih mer na vasi. 

Po obeh poročilih se je vršila ob
širna diskusija, v kateri je sodelovalo 
večje število članov. Na poročila, 
kakor tudi na diskusijo, je govoril 
delegat C K K P S tov. Žiga. 

Prisotnih delegatov je bilo 373 , od 
tega 7 3 , 4 % delavcev. Izvoljeni so 
bil i naslednji člani v okrajni komi
tet: Kris tan Milan , Mršek Andrej, 

Uršič Rudi, Trojar Ivan, Mikec Ivan, 
Rozman Franc, Sitar Peter in Lotr ič 
Jakob. V plenum ckr. komiteta je 
bilo izvoljenih 11 članov, v revizij
sko komisijo 6 članov in za kandi
date okr. komiteta 11 članov. 

P r i volitvah za II. kongres K P S je 
bilo izvoljenih 46 delegatov. Pov
prečni staž članov komiteta je 4 leta 
8 mesecev, staž članov revizijske ko
misije 5 let 6 mesecev, staž članov 
kandidatov komiteta 3 leta 8 mese
cev, delegatov za II. kongres 4 leta 
10 mesecev. Po socialnem sestavu 
močno prevladuje delavstvo. 

Ob zaključku so bile poslane reso
lucije C K K P J , C K K P S ter Inform-
biroju. 

Konferenca je pokazala, da je i z 
vršila Partija ogromno delo, da je 
povedla delavski razred v oboroženo 
borbo, i n da dosega velike uspehe 
pri graditvi socialistične družbe. Po
staviti se bo morala še bolj na čelo 
delavskih množic i n j ih povesti v še 
ostrejšo borbo proti kapital is t ičnim 
ostankom. Člani partijskih organiza
cij okraja Kranja bodo izpolnil i 
sklepe V . kongresa pod vodstvom C K 
K P J s tov. Titom na čelu. 



Okrajna skupščina v Š k o f j i Loki - poročila in s k l e p i 
' (Nadaljevanje z druge strani) 

menski krompir), zmanjšati pa se 
morajo površine zasejane s koruzo. 
Donos žita je b i l srednji i n v posa
meznih krajih precej različen. 

Stanovanjski problem je posebno 
težaven v mestih. V Kranju je vlo
ženih 1.082 prošenj za dodelitev sta
novanj, v Tržiču 350, v Škofji L o k i 
50. Z dosedanjimi gradnjami je re
šeno prav malo (v Kranju 0,5%) po
treb. V letu 1949 bo poudarek na 
gradnji stanovanjskih hiš, da se bo 
položaj izboljšal. 

Elektrifikacija se zaradi objektiv
nih težav ne more vršit i v zadostni 
meri. Letos je bilo kljub temu v 
okraju položenih 6 k m daljnovodov. 

Obnova porušenih vasi se je letos 
nadaljevala, imamo pa še vedno ve
like težkoče zaradi pomanjkanja 
materiala. Dosegli smo samo 30% po
stavljenega plana. Dodeljeni krediti 
so izčrpani približno do polovice. 

Plan zdravstvene in socialne za
ščite v pogledu oskrbe sirot i n reve-
žev je izveden doslej 80%. Prepo
časi pa napreduje delo pr i ustanav
ljanju DID-ov, jasli, javnih pralnic, 
in podobnega. V okraju sta dva doma 
onemoglih, ene jasli, eno otroško 
igrališče, ena čakalnica za matere, 
dve otroški pol ikl iniki . 

Trgovska mreža se je po likvidacij i 
Privatnega sektorja znatno razširila 
ter obsega sedaj 284 obratov. V trg. 
podjetjih, zlasti zadružnih, so šte
vilne težave, k i često izvirajo iz dej
stva, da se je tam zbralo največ špe
kulantov. Zato je nujno, bivše tr
govce izrini t i z vodilnih mest ter 
uvesti v trgovanje množično kon
trolo. 

Plan investicij obsega 18,000.000 
dinarjev. Vrednost investicij pa znaša 
že sedaj preko 19,000.000 din, kar 
kaže, da je bilo opravljenega precej 
prostovoljnega dela. 

Na koncu je tov. Kris tan podčrtal , 
da smo dosegli lepe uspehe v indu
striji, dočim imamo v kmetijstvu Se 
težave, k i j ih bo treba premagovati 
preko zadrug, opirajoč se na male in 
srednje kmete. Nasprotniki nas sku
šajo zastrašiti z najrazličnejšimi 
gesli, naše delo za socializem pa gre 
naprej in bo doživelo zmago. 

V poročilu o delu lokalnih gospo
darskih podjetij je predsednik plan
ske komisije tovariš Macarol podal 
kratek opis nekaterih podjetij, dob
rih in slabih. Nacionalizirano kl ju
čavničarsko podjetje Majnik v K r a 
nju je zelo slabo urejeno in je nujna 
temeljita kontrola poslovanja. Tvor
nica mila malo obratuje, ker manjka 
maščob. Zaga v Britofu dela za 6 
kmetijskih zadrug. Okrajno mizar
stvo v St ruževem posluje dobro in 
je eno najbolje vodenih podjetij. 
Industrija bombažnih izdelkov izpol
njuje plan 100%. Okrajni opekarni 
v Stražišču in Češnjevku lepo uspe
vata. Čevljarna v Tržiču in tudi 
druge mestne ali krajevne čevljarne 
se preveč usmerjajo v izdelavo no
vih čevljev, čeprav je njih glavna 
naloga popravilo, četudi je manj 
donosno. Kolarstvo v Velesovem ima 
pogoje za delo, nima pa v K L O dob
rega vodstva. Mestna šivalnica v 
Kranju se lepo razvija. Zlasti kor i 
stno uporablja tekstilne odpadke. V 
usnjarni v Železnikih poleg drugih 
nedostatkov povsem zanemarjajo 
sindikate. K L O Jezersko vodi gostin
sko podjetje uspešno, gleda pa pre
več na dobiček in ima previsoke 
cene. Navedeni so le nekateri p r i 
meri. 

Po poročilih se je razvila živahna 
diskusija, v kateri so sodelovali š te
v i ln i okrajni ljudski odborniki. Nato 
so. b i l i na podlagi poročil in disku
sije predlagani in soglasno sprejeti 
sledeči sklepi: 

1. Izpolnitev plana sečnje lesa je 
ena izmed najnujnejših nalog ^ i z 
vedbo letošnjega plana. Zaradi tega 
bemo takoj organizirali sporazumno 
z okrajnim odborom frontovske de
lovne brigade za sečnjo lesa. S tem 
si nalagamo dolžnost, da preko kra
jevnih ljudskih odborov in zborov 
volivcev skupno z masovnimi orga
nizacijami OF izvršimo to nalogo. 

2. Ker so ugotovljeni znatni viški 
krompirja v nižinskih predelih okraja, 
se pooblašča Izvršilni odbor, da iz
vede vse mere, k i so potrebne, da se 
zagotovi krompir za kritje potreb 
mest in industrijskih krajev ter da 
se onemogoči špekulacija s krompir
jem. 

O poteku volitev žena 
v kranjskem okraju 

V zadnjem času se opaža v kranj
skem okraju velika razgibanost na
ših žena. Pripravljajo se na volitve 
v osnovne odbore A F 2 . P r i tem delu 
so žene pokazale zelo veliko razu
mevanje za našo organizacijo. 

Zadnjo nedeljo so volile žene tr-
žiške okolice, udeležba je bila 90%. 
Na volitvah so se obvezale, da bodo 
še vnaprej sodelovale pr i gradnji 
zadružnih domov, da bodo ustanovile 
svoje delovne brigade, kot j ih imajo 
žene v Zireh. Ustanavljale bodo raz
ne krožke, na katerih se bodo žene 
strokovno in politične dvigale. Osno
vale bodo razne gospodinjske tečaje, 
v katerih bodo naše mlade žene do
bivale osnovne pojme o gospodinj
stvu. 

V Zabnici bodo žene organizirale 
tromesečni gospodinjski tečaj. Prav 
tako se žene obvezujejo, da bodo iz
vedle skoraj v sleherni vasi prikro-
jevalne tečaje, kjer se bodo žene 
učile krojit i za svoje malčke, da j im 
bodo lahko pripravile tople srajčke 
in oblekce. , 

V Križah pri Tržiču pa bodo orga
nizirale kuharski tečaj, na katerem 
se bodo žene i n mladinke usposab
ljale za dobre kuharice. 

P r i volitvah se opaža, da je v va
seh, kjer stojita partija in Fronta ob 
strani naše ženske organizacije, od
stotek udeležbe na volitvah mnogo 
boljši. Frontni aktivi morajo še na
dalje pomagati našim ženam pri iz
polnjevanju njihovih obvez in na
log. 

Na volivnih sestankih žene odpo
šiljajo protestne resolucije medna
rodni konferenci v Parizu, v katerih 
odločno zahtevajo, da se atomska 
energija ne uporablja v vojaške na
mene — da nočejo nove vojne. 

Zaradi preobilnega gradiva bomo 
konec članka »Francetu Prešernu — 
spomenik v Kranju"", objavili v pri

hodnji številki. 

3. Ker je iz podanih poročil raz
vidno, da nekatera okrajna ali kra
jevna lokalna podjetja slabo poslu
jejo, se naroči Izvrši lnemu odboru, 
da do 1. XI I . 1948 izvede kontrolo v 
teh podjetjih. 

4. Iz poročila poverjenika za zdrav
stvo pri Okrajnem ljudskem odboru 
je razvidno, da je treba povečati 
število otroških jasli, zavetišč za 
partizanske sirote, onemogle in c iv i l 
ne invalide. Zboljšati je tudi soci
alno zaščito za nezakonske otroke, 
tuberkulozne in sploh socialno ogro
žene. Izvršilnemu odboru se naroča, 
da skupno s podjetji v važnejših cen
trih ustanovi primerna zavetišča. 

5. Dosedanje delo je pokazalo, da 
je treba ustanoviti nova poverjeni-
štva zaradi posebne važnosti: 

a) poverjeništvo za gozdarstvo kot 
samostojno poverjeništvo — lo
čeno od kmetijstva; 

b) poverjeništvo za promet in ce
stno nadzorstvo kot samostojno 
poverjeništvo — ločeno od ko
munalnega; 

c) poverjeništvo za okrajno kon
trolno komisijo se ustanovi, ker 
je ukinjen dosedanji okrožni 
inspektorat. 

6. Ker so se vr in i l i v trgovinsko 
mrežo na mnoga vodilna mesta bivši 
trgovci, k i nadaljujejo s spekulativ
nim in škodljivim delovanjem, se 
naroča Izvrši lnemu odboru, da j ih 
odstrani z vodilnih mest. 

7. Izvršilni odbor se pooblašča, da 
odvzame oblastvene funkcije članom 
Krajevnega ljudskega odbora Brn ik i , 
k i so se pokazali kot sovražniki in 
saboter j i ljudske oblasti ter da enako 
nastopi v vseh slučajih, če bi se 
event. na področju Okrajnega l jud
skega odbora Kranj , pojavili. 

8. Referentu za kmetijstvo se na
roča, da posveča posebno pažnjo 
živinoreji, zlasti vzgoji plemenske 
živine. 

Za zaključek so bile z navduše
njem in odobravanjem sprejete reso
lucije C K K P S in predsedniku vlade 
L R S tov. Mihu Marinku, nakar je 
bilo zasedanje zaključeno. 

Brovč Andrej : 

Postanek in zgodovina 
K P v Kranju 

(Politično poročilo podano na I. mestni Partijski 
konferenci) 

(Nadaljevanje) 
Vzroka, da je b i l uspeh v delavskem gibanju 

mogoč, je iskati tudi v tem, da si je K P priborila 
delno vodstvo p r i delavskih obratnih zaupnikih. To 
je bilo važno orožje za spopad med kapitalisti in 
delavci, la tudi med vodstvi organizacij raznih 
barv, k i so vršile v borbi stalne motnje z name
nom, da se ne doseže glavni cilj delavstva in Par
tije, k i je bi l , ustvariti enotno ljudsko fronto, 
enotnost in enakopravnost vseh delovnih ljudi, 
doseči strmoglavljenje kapital is t ične oblasti in 
tako odpraviti gorje delovnega človeka. 

Organizaciji ljudske fronte v Kranju je dala 
naša Partija tudi primerno oporo. Njen program, 
predložen oblasti, so podpisali komunisti ter v ta 
namen izvedli nešteto akcij. Spominjamo se časov, 
ko sta preganjala orožništvo in policija množice 
pr i zborovanjih v Cirških in Šenčurskih gozdovih, 
okrog Šmarjetne gore, Još ta itd., na katerih so 
javno nastopali člani naše Partije. Vse te akcije 
je tedaj vršila Komunist ična Partija v težkih raz
merah. O neusmiljenem preganjanju komunistov 
ter njihovi usodi nam naj zgovorne je priča zgodo
vina Kosovske Mitrovice, Glavnjače in drugih ječ. 

Tudi delavsko kulturno druš tvo „Vzajemnost" 
je doseglo v svojem razvoju dobre rezultate, kar 
se je zlasti pokazalo v času, ko je Partija organi
zirala svoje sile za odpor proti okupatorju. 

K o je takratni režim zaradi velikega delavskega 
zborovanja v Celju v letu 1935 razpustil društvo 
„Svoboda", se je po zaslugi Partije ustanovilo de
lavsko društvo „Vzajemnot". V to društvo so bi l i 
takrat vključeni vsi komunisti v Kranju. T u je 
važno poudariti značilne strani. Nazori komuni
stov in soc. demokratov so se križali . Komunist i so 
zahtevali, da gre društvo revolucionarno pot, zah
tevali so kvalitetna predavanja, dramske prire
ditve, pesmi itd. Večkrat je bila borba za to, kdo 
bo predaval, al i dr. Reisman iz Maribora, soc. de
mokrat ali dr. Vi l fan in Gabrovšek, znana komu
nista v Kranju. Glede dramskih uprizoritev je bila 
vsebina odvisna od vladajočih krogov, k i so vse 
ono, kar je bilo najboljše, črtali . Kl jub vsemu pa 
je b i l dosežen uspeh, ker so večinoma vsi člani 
sledili Komunistični partiji ter tudi pozneje med 
prvimi vstopili v N O V . 

Iz zgodovine sindikatov SDSZ podr. v Kranju je 
važno poudariti naslednje: V tej organizaciji so se 
usidrali soc. demokrati s Krčem na čelu. T i so or
ganizacijo izkoriščali v svoje osebne materialne 
in ambiciozne namene. Poglejmo primer, k i nam 
priča o njihovem delu. Ta organizacija se je usta
novila že pred letom 1930. na podlagi organizira
nega članstva v tovarni gume. Organizirati bi mo
rala vse delavstvo v Kranju, kar pa soc. demokrati 
niso storili. Zakaj ne? Krč, kot predsednik orga
nizacije, je bi l zaposlen v tov. gume v Kranju. T u 
se je zavzemal za sklenitev kolektivne pogodbe 
zato, ker je b i l sam v najboljši kategorizaciji ter 
od vseh delavcev najbolje plačan. Da bi to kva l i 
fikacijo in plačo obdržal, je ljubosumno čuval 
svojo strokovno sposobnost ter n i pustil, da bi se 
kdor kol i izučil njegovega dela, za kar je izrabil 

tudi organizacijo. Končno je pristal na to, da je 
izučil svojo hčer. Dalje je Krč pr i vsakem slučaju 
mezdnega gibanja in intervencij zaviral oster na
stop delavstva za izboljšanje kolektivne pogodbe 
za vse delavstvo, znal pa si je priboriti koristi zase. 
Važno je poudariti delovanje soc. demokratov v 
samem podružničnem odboru. Cil j Partije je b i l , 
l ikvidirat i stari odbor in usmeriti nov odbor na 
revolucionarno pot. P rva zahteva pa je bila, da 
se morajo spet sprejeti v članstvo Tominc, Papež, 
Teran in drugi, k i so b i l i po stavki izključeni iz 
organizacije. K e r ni bilo mogoče nit i eno nit i 
drugo, je K P začela z drugimi oblikami boja. V 
splošni delavski strokovni zvezi je Partija organi
zirala sekcije tekstilcev, čevljarjev i n krojačev, 
ter zahtevala, da sprejme odbor te sekcije pod 
svojo upravo in se tako izpopolni s člani teh sek
cij. Temu pa so se odločno uprli soc. demokrati, 
češ da ne morejo odgovarjati za posledice dejanj 
teh organizacij. Iz navedenega pa vidimo, da so te 
sekcije imele v mezdnih gibanjih in stavkah 
uspehe, še važnejše pa je to, da so se v teh sek
cijah rodili zdravi komunisti, k i so se odlikovali 
pozneje v N O B ter njeni organizaciji. Od teh sek
cij moramo posebej omeniti tekstilno. Cil j K P je 
bi l , da se ustanovi tekstilna podzveza, kar pa je 
zavirala oblast. Tudi ta sekcija je bila vključena 
v organizaciji kot ostale že navedene sekcije. Za 
ustanovitev te podzveze je bilo potrebnih mnogo 
ilegalnih sestankov. Na teh sestankih je K P našla 
predane in zdrave ljudi, ti so izvrševali razne njene 
akcije, prevzem vodstva obratnih zaupnikov, k i 
so pozneje prevzeli vodstvo mezdnih gibanj. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 



Začetek I . kongresa E S J 
je delavstvo Kranja proslavilo s povspešenim 
delom za dvig proizvodnje in s proslov, delom 

Mesto Kranj je bilo na prevečer 
začetka I. kongresa E S J vse v zasta
vah, okna prodajaln pa so bila polna 
slik o uspehih posameznih delovnih 
kolektivov, k i so zgovorne priče o 
velikem elanu našega delovnega 
ljudstva, k i gradi socializem ne samo 
v besedah temveč tudi v dejanjih 
Naš mali Manchester je tudi tokrat 
pokazal tisto nesluteno prednost, k i 
jo je pokazal že za časa V . kongresa 
K P J in jo je tokrat samo potrdil. 

V soboto zvečer je bila prirejena 
svečana baklada skozi mesto pred 
sindikalni dom, kjer se je zaključila 
z mogočnim zborovanjem. Predsednik 
OSS tov. Stružnik Franc je sprego
vor i l več tisočglavi množici o po
menu in ogromni nalogi, k i jo bo 
imel I. kongres E S J za zgraditev 
svetle bodočnosti naših jugoslovan
skih narodov. Dalje o vlogi sindika
tov, k i bodo sprejeli nase te naloge 
i n j ih bodo prav gotovo tudi izvršili, 
kar so naši delovni kolektivi še ne
šte tokra t potrdili . Nato so se vrstile 
pozdravne resolucije, k i so j ih čitali 
predstavniki vseh večjih kranjskih 
delovnih kolektivov, nakar je spre
govoril v imenu O L O Kranj tov. 
Macarol, k i je z izbranimi besedami 
poudaril globoko privrženost delav
stva kranjskega okraja K P J in nje
govemu vodstvu s tov. Titom na 
čelu. „Vse hujskanje, vsa gonja in 
nesramne klevete, k i so prihajale iz 
vseh strani", je dejal med drugim, 
„niso omajale našega delavstva v 
njegovi borbi za socializem in ga 
botlo sedaj še manj. To dokazujejo 
naši delovni kolektivi, to bo potrdil 
tudi naš I. kongres E S J " . Delavstvo 
Kranja je s tega zborovanja odpo
slalo tudi dve resoluciji na O'ZD. V 
prv i zahteva takojšnjo rešitev gr
škega vprašanja s prekinitvijo tu
jega vmešavanja., v drugi, k i so jo 
odposlale delavke-žene pa, da se 
uvede stroga kontrola nad produk
cijo atomske energije, k i naj bi slu
žila samo človekoljubnim namenom. 
Zborovalci so z ve l ik im navdušenjem 
in vzklikanjem našim voditeljem 
K P J pozdravljali vse govornike in 
odobrili vse odposlane resolucije. 

Po zborovanju se je v ve l ik i dvo
rani sindikalnega doma vršila sve
čana akademija z umetniškim pro
gramom, k i so ga izpolnili : harmo-
nikaški zbor, pevski kvintet in moški 
pevski zbor S K U D „France Preše
ren". Na koncu akademije je OSS 
porazdelil nagrade in zastavice naj
boljšim delovnim kolektivom Kranja 
za uspehe na kulturnem področju. 
Prvo mesto si je priboril delovni ko
lektiv „Projekta", k i je prejel zasta
vico in diplomo, druga je opekarna 
„Bobovk", a na tretjem mestu zdra
vilišče Golnik. S tem je bila zaklju
čena manifestacija kranjskega delov
nega ljudstva na predvečer I. kon
gresa E S J . 

V nedeljo 24. t. m. pa je v čast 
začetka I. kongresa E S J odšlo delav
stvo vseh tovarn v Kranju v svoje 
tovarne in stroji so zapeli svojo pe
sem delu, da dokažejo s tem vsem 
klevetnikom naše socialistične zem
lje, kako malo mar je nam za nj i 
hovo prazno besedičenje in da smo 
mi ljudje dejanj. Posamezne delovne 
grupe v tovarnah so si na ta dan 
napovedovale ena drugi tekmovanje 
v udarniškem delu in storilnost dela 
je presegala za nekaj odstotkov nor-
malo, čeprav niso prišl i na to delo 
delavci, k i stanujejo daleč od K r a 
nja. V delavnicah tovarn „Inteks", 
k i je v času tekmovanja presegla 

plan za 11.3%, „Tiskanina", pa celo 
za 28%, „Teksti l indus", „Iskra", 
„Sava" itd., ki so bile s svečano okra
šene, je vladalo pravo socialisično 
tekmovanje in borbeno razpoloženje. 
Mnogo delavstva pa je odšlo na seč
njo drv in na razna gradilišča. Po
sebno živo je bilo na gradilišču nove 
tovarne usnja „Standard" , kjer se 
je dela udeležilo okoli 200 prosto
voljcev iz industrijske šole „Iskra", 

tovarne „Tiskanina" in nekaterih 
manjših mestnih sindikalnih podruž
nic. Precejšnje delo je bilo oprav
ljeno tudi na drugih gradiliščih, tako 
na Planini , „Inteksu", „Zlatem polju" 
in drugod, kjer so v delu stanovanj
ska poslopja za našega delovnega 
človeka, da pridemo skoraj iz stano
vanjske krize, k i je tu v Kranju, kjer 
je dotok delavstva stalno večji, pre
cejšnja. S prostovoljnim delom in z 
zavestjo, da z vsem tem doprinašajo 
velik delež k izgradnji naše sociali
stične domovine, je delavstvo K r a 
nja proslavilo začetek svojega kon
gresa. 

Is naših krajev in tovarn 
DES KRANJ DOSEGEL 

PROIZVODNI PLAN 

D E S Kranj je dosegel prejšnji te
den svoj letni proizvodni plan. Ob 
tej p r i l ik i so poslali delavci resolu
cijo ministrstvu elektroprivrede v 
Beograd, republ iškemu min. za in
dustrijo in rudarstvo, Centralni d i 
rekciji D E S in C K K P J . Razdeljene 
so bile tudi nagrade 17 delavcem in 
nameščencem, k i so bi l i zaposleni pri 
proizvodnji. 27. okt. 1948 so imeli 
proslave v počastitev I. kongresa 
E S J in proslavitev dosega proizvod
nega plana za leto 1948. Delavstvo 
sta pozdravila zastopnik Centralne 
direkcije in tov. Rome Dragica iz 
OSS Kranj . 

D E S je z izpolnitvijo plana, ravno 
pred pričetkom I. kongresa E S J dal 
najlepše darilo I. kongresu. 

R. 

TRŽIČ V PREDKONGRESNEM 
TEKMOVANJU 

Na prv i kongres Enotnih sindika
tov Jugoslavije se je tržiško delovno 
ljudstvo že dalje časa pripravljalo. 
Z delovnimi obvezami in tekmova

njem v znamenju priprav na I. kon
gres so bi l i vsi delovni kolektivi 
močno razgibani, posebno pa se je 
izkazal delovni kolektiv „Triglav" 
Tržič. V petek in soboto se je ta 
razgibanost še stopnjevala. Pričeli so 
krasiti svoja podjetja. Na Krajevni 
sindikalni svet Tržič so vsako uro pr i 
hajala poročila o uspehih tekmovanja 
ter resolucije in darila za I. kongres 
Enotnih sindikatov Jugoslavije. V 
soboto zvečer se je delavstvo Tržiča 
udeležilo baklade. Povorka je med 
navdušenim vzklikanjem našim Enot
nim sindikatom, Part i j i in tovarišu 
Titu obšla mesto i n se ustavila pred 
Mestnim domom, kjer je tovariš 
predsednik Krajevnega sindikalnega 
sveta objasnil pomen I. kongresa 
Enotnih sindikatov Jugoslavije. 

V nedeljo dne 24. t. m. pa je tr
žiško prebivalstvo počastilo pričetek 
I. kongresa z množičnim delom po 
delovnih kolektivih in po gradiliščih. 
Kl jub temu, da so obratovale vse to
varne razen tovarne lepenke, Tržič, 
so b i l i na raznih gradiliščih udele
ženi 204 člani OF. Skupno so napra
v i l i 1.528 delovnih ur v skupni vred
nosti 30.540 din. 

Dne 21. oktobra 1.1. je bila prva 
umetniško kulturna revija novousta
novljenega sindikalnega kuturno-
umetniškega druš tva „France Pre
šeren" v Kranju. Nastopili so skoro 
vsi društveni odseki. Gledališče je 
nastopilo s petim dejanjem „Celjskih 
grofov", moški pevski zbor je zapel 
več pesmi. Nastopili so tudi harmoni
karji, godba na pihala in folklorne 
skupine. K e r je bila akademija obe
nem preizkušnja za udeležbo na ku l -
tu rno-umetn iškem festivalu je izva
janje ocenjevala posebna komisija. 
Moramo pa priznati, da so se tokrat 
najbolj izkazali harmonikarji in 
moški pevski zbor. 

Ljudska univerza v Kranju ima 
redna predavanja vsak ponedeljek 
zvečer. Kot zadnje je bilo na sporedu 
„Invalidsko vprašanje" . Predaval je 
tovariš Resman. Omeniti moramo 
tudi invalidsko razstavo v Kranju, 
k i je bila prirejena ob pr i l ik i inva
lidskega kongresa. Razstava je poka
zala delavnost naše invalidske orga
nizacije ter njeno sodelovanje pri 
dvigu našega družbenega standarda. 

AKADEMIJA IN KONCERT 

Moški pevski zbor S K U D „France 
Prešeren" v Kranju ima v prvi polo
vici meseca novembra naslednje na
stope: 

6. novembra ob 20. uri pevski na
stop na Akademiji v proslavo velike 
Oktobrske revolucije v Sindikalnem 
domu. V nedeljo 7. novembra ob II. 
uri nastop v „Radio Ljubljana", ob 
20. ur i samostojni koncert v kino 
dvorani v Stražišču. Dne 11. novem

bra pa sodeluje na Akademiji v čast 
11. kongresa K P S , k i bo v vel iki dvo
rani Sindikalnega doma v Kranju. 

KINO KRANJ 

Od dne 5.—18. nov. se bodo pred
vajali v mestnem kinu Kranj sledeči 
f i lmi: 

5.— 7. X I . Sovj . f i lm „Življenje v 
Citadeli";-

9.—11. X I . Jugoslovanski fi lm „Sla-
vica"; 

12. —14. X I . Proslava 1. maja 1948. v 
Beogradu ter „Makedonija"; 

16.—18. X I . Sovj. f i lm „Tretji udarec" 
Začetek predstav ob 20. uri . 
Vsako sredo in soboto ob 18. uri 

zvečer pa so redne sinidkalne 
predstave po znižani vstopnini din 6.50 

Vjtesktia 
Poverjeništvo za trgovino in pre

skrbo O L O Kranj obvešča vse po
trošnike, da prejmejo v mesecu no
vembru enkratno cel obrok enotne 
moke, dočim bodo koruzni izdelki 
po večini na razpolago šele v drugi 
polovici meseca novembra, ker radi 
vsebujoče vlage nova koruza še ni 
sposobna za meljavo. Potrošniki, ka
teri v mesecu oktobru niso prejeli 
še koruznih izdelkov, prejmejo iste 
v tekočem mesecu. 

Delitev maščob bo razpisana nak
nadno v dveh obrokih, kakor pre
tekli mesec in bodo pr i prvi delitvi 
posamezne kategorije prejele iste ko
ličine maščob, to je jedilnega olja. 

Sladkor, kava, pšenični zdrob se 
deli v istem obroku, kakor prejšnji 
mesec. Kot republiško dodatno pre
skrbo pa prejmejo potrošniki po 

Vami zapiski ua ta&u 
Zapisujmo udarniške — prostovoljne 

ure! 

Štab delovnih brigad pri M O O F v 
Kranju je po zbranih poročilih od 
1. marca do 1. oktobra 1.1. objavil, 
da je na področju mesta narejenih v 
tem času 49.092 prostovoljnih ur 
dela, kar znaša 750.000 din vred
nosti. Povprečno odpadejo štiri ure 
prostovoljnega dela na enega prebi
valca mesta Kranja. 

V to poročilo niso vzeta izvršena 
prostovoljna dela, k i j ih je štab de
lovnih brigad dal na razpolago in 
izvršil pr i gradnji zadružnih domov 
v bližnji i n daljni okolici Kranja. 

Najboljši uspeh pri tem delu so 
imele male sindikalne podružnice v 
Kranju. Prvo mesto si je priborilo 
gostinsko podjetje Stara pošta, kjer 
odpade na vsakega člana 48 ur (ki 
so izvršene skoraj vse v nočnih urah), 
na drugem mestu so nameščenci PTT 
v Kranju z 12 urami 45 minut na po
sameznika, tretja je Gorenjska tis
karna z 12 urami in pol, katerim 
slede: Gradbeno podjetje M L O , ho
tel Evropa, Projekt, k i je dalo naj
več kvalificiranih moči, nameščenci 
M L O itd. Vel ika podjetja, kakor tudi 
tereni OF niso redno poročali o uspe
hih prostovoljnega dela, ker stati
stično niso vključeni v delo, kar bi 
vsekakor še dvignilo skupno število 
opravljenih ur in vrednost prosto
voljnega dela na področju mesta 
Kranja. 

Prve značke prostovoljnega dela 
so podeljene najboljšim v delovnem 

kolektivu „Stare pošte". 

V sindikalni podružnici gostinskega 
podjetja „Stara pošta" v Kranju je 
bila v petek 29. X . majhna, skromna 
svečanost. 'Štab delov, brigad M O O F 
je podelil prve značke za prostovoljno 
delo v Kranju in to najboljšim v na
šem najboljšem delovnem kolektivu, 
k i se je odlikoval pred vsemi na pro
stovoljnih delih in zadane obveze 
izpolnili 100%. Srebrno značko je 
prejela požrtvovalna mladinka Tome 
Štefka, k i je izvršila 110 prostovolj
nih ur, a 20 tovarišev in tovarišic pa 
je prejelo bronaste značke, saj je 
vsak izmed njih naredil nad 66 ur 
prostovoljnega dela. 

0.50 kg krušne moke za prežgan jena 
republiški dopolnilni bon št. 1 za 
mesec november. 

Povišan obrok kavnih nadomest
kov se bo delil na republiški dopol
nilni bon št. 2 za mesec november, 
za vse ostale artikle rep. dodatne 
preskrbe bo delitev razpisana nak
nadno. 

OLO Kranj 
Poverjeništvo za trg. in preskrbo 

t 

OBJAVA 

Sindikalno kulturno - umetniško 
druš tvo „France Prešeren" iz Kranja 
obvešča vse člane sindikatov in osta
l ih masovnih organizacij (AFŽ, OF, 
L M S itd.) ter vse do sedaj prijavljene 
člane društva, k i imajo veselje do 
sodelovanja v pevskem zboru, da se 
zglasijo v spodaj navedenih dneh v 
drž. glasbeni šoli, soba št. 2 v Kranju 
in sicer: 
ženske: v ponedeljek in sredo (8. in 

10. t. m.) od 9.30—21. ure; 
moški: v četr tek (11. t. m.) ob 19.30 

do 21. ure. 

Urejuje uredniški odbor — Odgo
vorni urednik Telatko Marjan. — 
Naslov uredniš tva: Gorenjski glas, 

Kranj . 
Tisk Gorenj, tiskarne, Kranj 3900 48 




