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G L A S I L O O K R A J A E G A O D B O R A 

Let« II. — Štev. 28 Kranj, 14. julija 1949 

Plenum Osvobodilne fronte kranjskega okraja je kritično pretresal 
svoje delo in sprejel sklepe 

Z revolucionarnostjo k novim zmagam socialistične graditve 

Razvoj zadružništva 
v Uvanjshem okraju 

Razvoj industrije v našem okraju vid
no narašča in dosega lepe uspehe. Plan
sko gospodarstvo je pokazalo ogromne 
prednosti pred enoličnim gospodarstvom 
ikapitalističnega sistema. Za razvojem 
industrije pa je do zadnjega časa 
vidno zaostajala kmetijska proizvodnja, 
nad katero ima monopol še vedno pri
vatni sektor. To vprašanje je postajalo 
v letu 1947. še bolj pa v letu 1948. vse 
aktualnejše, da se vskladi z našo rasto
čo industrijo in je s sklepi II. Plenuma 
C K K P J zadobilo svojo pravo končno 
revolucionarno obliko. V zvezi s tem so 
bile osnovane prve kmetijske zadruge 
v letu 1947., ki so imele kot prvo nalo
go, da vas skupno kupuje in prodaja 
svoje pridelke. V teh zadrugah so se za
čeli ustanavljati razni odseki kakor po
ljedelski, živinorejski, strojni itd. Ti od
seki so že na manjši ali večji način zdru
ževali kmete-zadružnike. K'Z je spreje
mala razne plane. Razvoj je šel dalje in 
pričela so se ustanavljati zadružna pose
stva. Sprva so bila ta posestva iz zem
lje agrarnega sklada in vaške skup
nosti. Polagoma so pričeli pristopati prvi 
kmetje. 

V jeseni 1948. pa je začelo posegati 
plansko gospodarstvo vsak dan globlje 
v kmetijsko' proizvodnjo, začela so se 
tolmačiti pravila KOZ in ZE, vsak dan 
so bili razni sestanki, a prvi brez uspe
ha in nekateri celo z zasmehom in grož
njami. Cas pa se je kmalu spremenil. 
Že v januarju 1949. smo imeli prvo KOZ 
v kranjskem okraju, imeli pa smo tudi 
22 zadružnih ekonomij, skupno cca 1220 
hektarov zemlje. Tej prvi zadrugi pa je 
že v februarju sledila druga. — Tako 
smo imeli obdelovalno zadrugo „Mladi 
vrh", ki danes poseduje 350 ha zemlje, 
101 govedo, 17 konj, večje število pra
šičev itd. Druga zadruga pa je bila „24. 
december", ki poseduje sedaj 488 ha ze
mlje. Značilno za obe prvi KOZ je, da 
so njeni člani kot v narodno os
vobodilni borbi bili prvi, ki so prosto
voljno pristopili k socialistični preob
razbi našega kmetijstva. 

Ta razvoj je pripomogel k celotnemu 
okraju toliko, da se je pričelo govoriti 
o KOZ, obenem pa so se pričele razna-
šati vsak dan razne klevete s strani na
sprotnih kulaških elementov, da zadru
gi že propadata itd., a zadrugi sta šli 
mimo tega svojo pot dalje, in se razvi
jali ter tako ustanovili danes že lepo 
fazo. Tretja obdel. zadruga pa je bila 
osnovana v Zireh meseca aprila. Zadru
ga ima možen velik razvoj, a žal ga ne 
znajo izkoristiti in tako stoji danes na isti 
točki, kot je bila, le da ima nekaj več 
živine. Tej zadrugi bo treba nuditi več 
pomoči. „Udin boršt" je bila naša če
trta odnosno prva zadruga na področju 
bivšega kranjskega okraja. Na občnem 
zboru je bilo še bolj dolgočasno, bilo je 
še malo kmetov, ki so pristopili in prav 
zaradi tega ni bilo pravega veselja, ven
dar jih to ni oviralo. Zadružniki so prid
no pričeli z delom in jo utrjevali, samim 
pa je ob uspehih rastla zadružna zavest. 
Po preteku nekaj časa se je njihova 
družina povečala od prejšnjih osem čla
nov, skoro na vse kmete K L O Duplje. 

Prav v tem času se je vodila borba 
med naprednimi kmeti Žabnice in na-
zadnjaki, katerim pot v socializem ni 
bila po volji. Sestanek za sestankom, 

(Nadaljevanj© na drugi strani) 

Kranj, 10. julija. 
Danes dopoldne je v mali dvorani Sin

dikalnega doma bilo važno zborovanje 
Plenuma OF kranjskega okraja, ki je 
kritično ocenili delo prvega polletja in 
začrtal nadaljnje delo Fronte pri gradi
tvi socializma. To zborovanje, ki so se 
ga razen 19 neopravičencev udeležili vsi 
izbrani odborniki okrajnega Plenuma 
OF, je odprl tov. Zaletel Slavko, okraj
ni sekretar OF s pozdravom, nakar se 
je izvršila uvodoma svečana nagraditev 
pionirskih odredov v kranjskem okraju. 
Podeljene so bile diplome v znak pri
znanja za vzorno delo pionirju Grašl-
ču in pionirskim odredoma Borisa Ru-
čigaja in Frana Erjavca, vsi iz osnovne 
šole v Kranju. V imenu pionirjev, kate
rih predstavniki so prejeli diplome, se 
je OF okraja Kranj zahvalil pionir Gra-
šič, ki je krepko in odločno podal iz
javo, da bodo pionirji v bodoče še bolj 
pospešili svoje delo v korist skupnosti. 
Poudaril je veliko razočaranje in ogor
čenost naših najmlajših nad izdajstvom 
naših narodov in obsodil gnusno kup
čijo Slovenske Koroške od strani sveta 
velesil v Parizu, kar je izzvalo burno 
odobravanje zbranih zborovalcev. 

Po odhodu pionirjev je začel z de
lom okrajni Plenum OF. Izvoljeno je 
bilo delovno predsedstvo, v katero so 
prišli tov. Dobre, Zaletel, Troj ar, 
Cvetko in Brodar. Po izvolitvi kandida
cijske komisije je podal politično orga
nizacijsko poročilo tov. Trojar Janez. 

DELO FRONTE NA KMETIJSKEM 
PODROČJU 

„Glede na važne naloge," je poudarit 
član okrajnega sekretariata v isvojem 
poročilu, „ki so pred frontovci v zvezi 
z našo socialistično graditvijo, je v tem 
letu prišlo v ospredje kmečko vpraša
nje." Že resolucija II. plenarnega zase
danja CK KPS je nakazala pot v socia
listično gospodarstvo. Takoj po tej re 
soluciji se je pričelo živahno gibanje 
po vseh vaseh našega okraja. To je tra
jalo vseskozi do tega meseca in rezul
tat tega je ustanovitev 18 močnih krneč-
ko-obdelovalnih zadrug. Poleg organi
zacije socialističnega gospodarstva pa 
je Fronta pomagala tudi pri drugih ak>-
cijah, ki pa še zdaleč niso tako uspele 
kot bi morale, ker se ni pravilno pristo
palo k delu in množično zajelo vsako 
akcijo. Tako n. pr. v izpolnitvi spomla
danskega setvenega načrta, kar je zelo 
važno za našo preskrbo. Dalje v akci
jah proti raznim škodljivcem pri pre
gledu poljskih pridelkov, kakor tudi pri 
semenski akciji, ki je še v teku. Pri 
vseh teh akcijah je Fronta sodelovala 
toda v premajhni meri in le tako je 
razumljivo, da plan v tem ni bil dose
žen. Prav tako je bilo vse premalo po
udarka pri odkupnih planih, ki so v 
najtesnejši povezavi s prehrano naših 
delavcev in delovnih ljudi mesta in v:*-
si. Do 1. julija 1949. smo dosegli plan 
odkupa goveje živine 114 %, plan od-
kuna pitanih prašičev samo 7 %. a plan 
odkupa mršavih prašičev 131 %. Zelo 
nizek procent odkupa nitanih prašičev 
nam jasno kaže, da nismo skoraj nič 
storili, da bi se odkuo teh prašičev čez 
vse leto pravilno vršil in omogočil lju

dem, ki so navezani na garantirano pre
skrbo, da dobivajo redno skozi vse leto, 
kar jim pripada. Mišljenje, da to pri 
nas ni mogoče izvrševati, je treba ovre
či in mora OF skupno s KLO-ja pravil
no tolmačiti ljudem tako, da bodo po
samezni kmetovalci in v bodoče tudi 
kmečko-obdelovalne zadruge imele ve
dno na razpolago takšne prašiče. Danes 
prehrana ne teče v redu. Nikjer drugje 
ni zato iskati krivde, kakor najprej pri 
nas, ker imamo izpolnjen plan samo 7%. 
Res je, da so danes težkoče ravno zate
gadelj, ker smo vse doslej preveč popu
ščali in nismo vedno mesečno kontro
lirali kmetovalcev, da-li izpolnjujejo 
svoje obveze. Prav zato pa mora na
dalje OF pripravljati politično vodstvo 
in usmerjati dosledno borbo za izvedbo 
vseh odkupov. 

Odkup ajde je izvršen 100%, odkup 
prosa 100 %, belih žit je bil izpolnjen 
za leto 1948. 112 %, a odkup fižola 108 
odstotno, dočim jc odkup mleka izvršen 
za prvo polletje 87 %, odkup masla pa 
62 %. Iz teh podatkov je razvidno, da 
kjer je Fronta posegla globlje v delo, 
tako pri odkupu živine in odkupu be
lih žit, je delno zadovoljivo, dočim pri 
drugih pada. 

USPEHI FRONTE V TEKMOVANJU 
Če pogledamo v celoti aktivnost Fron

te v kranjskem okraju, se ta održava v 
prvi vrsti pri prostovoljnem delu, v ka
terega je vložila Fronta precej svojih 
sil. V okraju se gradi trideset zadruž
nih domov. Pri gradnji zadružnih do
mov je bilo napravljenih v tem letu 
45.590 udarniških ur, ki predstavljajo 
vrednost 547.000 dinarjev. Pri množič
nem pregledu krompirjevih nasadov je 
sodelovalo 6000 ljudi, ki so opravili 
13.500 udarniških ur. Še večji uspeh je 
Fronta imela pri ostalih udarniških de
lih, kot so popravila cest, kanalizacije, 
čiščenje potov, ter dela pri raznih grad
njah, na katerih je bilo napravljenih 
567.340 udarniških ur v vrednosti din 
6,828.480.—. 

V mesecu gozdarstva je bilo naprav
ljenih 38.427 prostovoljnih ur in to sa
mo pri sečnji lesa. Sodelovalo je 6843 
udarnikov in pri tem delu se je posebno 
izkazal MO OF mesta Kranja, ki je v 
tem mesecu vložil res veliko truda in 
naporov pri mobilizaciji udarnikov. Prav 
tako je Fronta v mesecu gozdarstva or
ganizirala vaške frontne brigade po sko
raj vseh vaseh, katerih naloga je bila, 
da izvedejo košnjo pri tistih kmetih, ki 
so bili na delu v gozdarskih frontnih bri
gadah. Akcija je imela v večji meri 
uspeh posebno tam, kjer so aktivisti v 
dovoljni meri razumeli politično bistvo 
vaških brigad z ozirom na socialistično 
rekonstrukcijo kmetijstva. 

FRONTNE BRIGADE 
V vrsto velikih uspehov OF spadajo 

uspehi frontnih brigad, ki so delale v 
mesecu gozdarstva v naših gozdovih. 
Zlepa Fronta ni imela tako široke in 
temeljite šole za svoje člane, kakor so 
bile v tem obdobju frontne brigade. V 
celoti je bilo formiranih deset frontnih 
brigad. Naš delovni kmet je pustil delo 
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na polju ter se odločil, da stopi v front
no brigado. Mesec gozdarstva je pokazal 
pri sečnji lesa prav lepe uspehe. K te
mu uspehu je pripomogla Fronta, saj 
je mobilizirala 1435 frontovcev, ki so 
bili poslani na delo v gozdne brigade. 
Bilo je formirano deset brigad: „Toneta 
Tomšiča" v Drulovki, „Lidije Sentjur-
čeve" v Podstoržiču, „Staneta Rozma
na" v Dolžanki, „Franceta Prešerna" na 
Jelovici, „Staneta Žagarja" v Podbrez-
jah, „Dakijeva brigada" v Vevči, „Iva
na Cankarja" pri Sv. Ani in brigada 
„Košuta" v Zamedvodnici. Vse brigade 
so svoj plan dosegle, nekatere pa celo 
presegle. Celotni plan okraja Kranj v 
gozdarstvu je bil tako izpolnjen 104,5%. 
Po enomesečnem delu so bile tri bri
gade proglašene za udarne, ena pa je 
imela v rokah tudi republiško zastavico. 
Za požrtvovalno delo je bilo izdano 251 
frontovcev posebno priznanje v diplo
mah; mnogi od teh frontovcev so se pri
javili v stalno delo v produkciji. 

PRIDOBIVANJE DELOVNE SILE 
V kranjskem okraju dobro poteka ak'-

cija za pridobivanje nove delovne sile. 
V preteklem mesecu je tako plan za 
stalno delovno silo presežen za 111 %. 
To akcijo je Fronta zelo dobro zajela, 
dočim stoji še vedno pereče vprašanje 
pri mobilizaciji frontovcev v frontne 
brigado za kapitalno izgradnjo, kjer je 
rezultat še vedno pičel. To slednje iz
vira odtod, ker so aktivisti vzeli to ak
cijo ločeno od vključevanja delovne sile. 
To je povsem napačno in se delo na tem 
sektorju tudi v tem zelo popravlja. Na 
delo kapitalne izgradnje je že odšla ena 
frontna brigada na Jesenice. 

Č L A N A R I N A O F 

V našem okraju imamo 58 Krajevnih 
OF odborov in 168 vaških OF odborov. 
Od januarja pa do junija t. 1. je član 
stvo naraslo od 37.551 na 39.443 članov. 
Poleg tega imamo v Kranju močne raz 
vite ostale množične organizacije. 

Pri članarini nekateri vaški odbori 
zelo zaostajajo in je tako meseca junija 
plačevanje padlo na 51 %. Povprečje 
plačane članarine na člana znaša vsega 
2.75 dinarja. Vzrok temu je pripisovati 
krajevnim sekretarjem OF odborov ozi
roma blagajnikom, ki so zadolženi za 
pobiranje članarine. Kajti nešteto pri
merov imamo, da je članstvo sicer pri
pravljeno redno plačevati članarino, pa 
ni nikogar, ki bi jo na terenu pobiral. 
To je pod vsako kritiko, ker predstavlja 
neaktivnost frontnih odborov, ki jih bo 
treba v bodoče poživeti. Odbori, ki niso 
že več "mesecev plačali članarino so Zg. 
in Sp. Besnica, Pševo, Dragočajna, Go
renja vas, Križe, Škofja Loka, Sv. Ka
tarina itd. Pri čiščenju OF odborov od 
elementov, ki so sovražno nastrojeni, se 
je predvsem pokazala budnost in delo 
dobrih članov OF v Kokrici, Planini. 
Dupljah in Tržiču. Izključitve nam ji<-
sno kažejo, da članstvo OF budno pazi 
in da v svoji sredi ne trpi nikakršnih iz<-
koriščevalskih elementov. 

Slab primer pri izdaji novih izkaznic 
OF pa nam je Krajevni odbor Voĝ -

(Nadaljevanje na drugi strani) 



Stan 2 G O R E N J S K I G L A S Štev. 28. 

Sprejetje sklepov za bodoee delo Zasedanje plenoma OF 
kranjskega okraja 

(Nadaljevanje s prve strani) 
l.je, ki je izdajal nove izkaznice vsem, 
ne glede na pretres, kdo je upravičen 
do nje, ali jo zasluži ali ne po svojem 
delu. Tudi z razdelitvijo frontnih legi
timacij se Fronta organizacijsko utrjuje. 

DELO FRONTE PO OSTALIH 
PODROČJIH 

V nadaljevanju svojega poročila se je 
poročevalec tov. Trojar Ivan posebno 
zadržal na zloglasni resoluciji Informbi-
roja, ki je nedavno preživela leto dni 
od svoje izdaje. Rekel je: „Vsi še prav 
dobro vemo, kaj nam ta resolucija očita. 
Prešlo pa je leto, ki je v vsem potrdilo, 
da niti ena trditev, ki je bila navedena 
v resoluciji ni resnična. V tem letu so 
se popolnoma razkrinkali naši nasprot
niki kot največji obrekovalci, lažnjivci 
in kontrarevolucionarji — razbijalci 
mednarodnega delavskega gibanja ter 
sovražniki graditve socializma v Jugosla
viji. V začetku so poskušali prepričati 
nasprotniki naše narode, da njihova go
nja ni naperjena proti njim, pač pa sa
mo proti partijskemu vodstvu, kar pa 
je ovrženo z neštetimi dokazi, ki govore 
o nasprotnem smislu. Ti ljudje ne mo
rejo danes nikogar v Jugoslaviji prepri
čati, da je politika, ki jo vodi Sovjetska 
Zveza na čelu ljudskih demokracij do 
Jugoslavije, v interesu jugoslovanskih 
narodov. S prekinitvijo trgovinskih sti
kov z nami in z najnovejšo izdajo na
ših interesov na Koroškem jasno doka
zujejo, da njihovo sovraštvo ni naper
jeno samo proti vodstvu države, temveč 
proti celotnemu jugoslovanskemu naro
du." 

Zato je treba, da se delo frontnih 
odborov čim bolj poglobi, zlasti glede 
političnega dela posebno na naši vasi, ki 
mora biti nujno odraz vse širšega uve
ljavljanja partijske linije med množi
cami. Študijski krožki, ki jih je Fronta 
imela v kranjskem okraju že precej, so 
v zadnjem časui zelo umrtvili in se razbli
nili, ker ni od strani aktivistov dovolj 
pozornosti. K odpravljanju teh napak 
se mora takoj pristopiti tako, da bo 
vsem frontovcem dana možnost širokega 
političnega obzorja glede na napore, ki 
jih daje pri graditvi socializma. V po
ročilu je kritično zajeto nadalje tudi de
lo iz prosvetnega področja, ki je še kar 
zadovoljivo in v zvezi z delom komisij 
ljudskih inšpekcij, ki so tudi že poka
zale lepe rezultate. 

Razvoj zadružništva 
v Uvanishem okraju 

(Nadaljevanje s prve strani) 
najprvo v zadružnem domu, potem pa v 
gostilni. V zadružnem domu se je tol
mačila prednost skupne obdelave zemlje 
od strani aktiva, v gostilni pa protipro-
paganda od strani kulakov in nasprot
nikov gradnje socializma. Tako si mar
sikateri, do sedaj še nerazgledan kmet, 
ni mogel tolmačiti prave slike. Zadruga 
se je razbila, so si mislili tisti razbija
či, ustanovila pa se je zadružna ekono-
nomijja, zato pa še to požgimo, da ne bo 
nobene stvari več, ki bi dišala po skup
ni obdelavi zemlje in res, kmalu je po
gorelo poslopje ekonomije. Zmotili pa 
so se netilci ognja; na pogorišču eko
nomije je zrasla velika in močno ob
delovalna zadruga, požigalec pa je dobil 
pravično plačilo za svoje delo. Zadruga 
ima danes 603 ha zemlje, 334 goveje ži
vine, 71 konj in preko 100 prašičev. 

Isti dan je bil tudi ustanovni občni 
zbor obdelovalne zadruge ,,Simona Jen
ka" v Podreči. 

Z ustanovitvijo teh zadrug pa je bil 
prebit led in zbita misel razbij ačev, da 
zadružništvo pri nas ne bo imelo raz
voja. 

V mesecu juniju je bilo v našem okra
ju ustanovljenih 13 KOZ, ena pa v ju
liju, tako da imamo do 3. VII. 18 KOZ 

Nato je tov. Zaletel Slavko, sekretar 
IO OF okraja Kranj predlagal sledeče: 

S sprejetjem resolucije na plenarnem 
zasedanju Glavnega odbora OF Slove
nije, ki se je vršil 7. julija 1949., kakor 
na podlagi referenta OF, analize in di
skusije polletnega plana OOOF Kranj, 
predlagam plenumu sledeče sklepe o 
nadaljnjem delu: 

1. Prva osnovna naloga Fronte je, da 
politično dela z množicami, kajti Fron
ta je izraziti politični faktor. Politično 
delo med množicami mora Fronta stal'-
no krepiti, ker je od političnega dela 
odvisno oblikovanje našega delovnega 
človeka. V naši ljudski revoluciji mora 
biti fronta prva, zlasti mora spremljati 
in razlagati vse oblastvene ukrepe pred
vsem pa razlagati smer razvoja naše 
ljudske oblasti. Fronta bo morala v bo
doče polagati veliko pažnjo političnemu 
delu na vasi. Pri političnem delu se 
mora izogibati kampanjskega načina 
dela. Osvobodilna Fronta mora takoj v 
kali zadušiti vse sovražne parole, polit 
tično utrjevati in razlagati vse gospo
darske uspehe socialistične graditve dr
žave, to naj bo osnovno orožje za po'-
jasnjevanje informbirojevske kampanje 
proti Novi Jugoslaviji. Pojasnjevati o-
zadje napada Informbiroja mora biti 
stalna skrb organizacije OF. Razkrin-
kavati na vasi vse špekulante kakor tudi 
odkrite in prikrite sovražnike socializma. 

2. Ker je v našem okraju pereče vpra
šanje delovne sile morajo frontni od-

DISKUSIJA 
Po podanem poročilu tov. Ivan Tro-

jarja in po izvolitvi verifikacijske in vo-
livne komisije, sov diskusiji številni de
legati e Plenuma razvili široko in plodno 
diskusijo. V njej, so kritično osvetlili in 
zajeli vsa pereča vprašanja, ki se postav
ljajo pred OF kot nujen problem dela 
v bodočnosti za čim uspešnejšo izvedbo 
Titove petletke. Na koncu je govoril tu
di tajnik oblastnega odbora OF tov. Ko
lar, ki je v kratkem in jedrnatem govo
ru nakazal potrebe čim večje aktivnosti 
frontnega dela po vseh važnih nalogah, 
ki jih pred nas postavlja Partija, ki je 
glavna in vodeča sila v izgradnji naše 
srečne in svetlejše bodočnositi — v so
cializmu. 

Za oblastni odbor OF Ljubljanske o-
blasti so delegati izvolili iz svoje srede 12 
članov: 1. Beznik Cene, 2. Šuštaršič Fr., 
3. Jakopič Vjekoslav, 4. Mlakar Alojz, 
5. Kotlovšek Mirni, 6. Cvetko Andrej, 
7. Naglic Peter, 8. Uršič Rudi, 9. Zaletel 
Slavko, 10. Bizovičar Francka, 11'. Brovč 
Andrej in 12. Mršek Andrej. 

in 19 ZE, ostale ekonomije pa so bile 
priključene KOZ. 

Notranja organizacija KOZ pa je pri 
vsaki zadrugi zelo različna. Tu se po
zna kako dela odbor KOZ, kakšen je 
predsednik in kakšne so ostale množične 
organizacije. Ne smemo reči, da je de
lo, ko se zadružna organizacija osnuje, 
že končano. Delo se šele prične. Misel
nost nekaterih kmetov je še ista, kot je 
bila preje in ti povzročajo težkoče pri 
organizaciji zadruge. Primier KO Za-
ruge „Šmarjetski" v Stražišču: namesto 
da bi upravni odbor na svojih sejah ob
ravnaval delo zadruge, pridejo odbor
niki na sejo v vinjenem stanju in bolj 
pripravljeni za vse drugo, kot pa na po
govor o organizaciji. Sklepajo pa tudi, 
kako bodo plačevali še po njihovem 
„hlapce", kakor imenujejo člane zadru
ge, ki niso imeli zemlje in so do sedaj 
delali pri raznih kmetih, ki so šele da
nes pokazali pravi kulaški duh. Te ljudi 
štejejo za manj vredne. Padli so pred
logi, naj bi se v okviru zadruge orga
nizirala kovaška delavnica, kar bi bilo 
potrebno, ko pa je KOZ pokrenila vse 
potrebno in je kovač prišel v delavnico, 
so ga seveda odslovili. Kako se bo ta 
odbor zagovarjal pred svojim članstvom 
danes najbrže še ne misli, kadar pa se 
bo moral, bo zanj najbrže težko. Isto 
kulaško mišljenje je v zadrugi na Jezer
skem. Kjer pa je upravni odbor prijel 
za delo, so se že v prvih dneh pokazali 
uspehi. Povečala se je oddaja mleka. 
Glede oddaje mleka je lep primer v 
KOZ „Mladi vrh" in ' „24. december", 

bori na vasi začeti z intenzivnejšo boi'-
bo z vsemi razpoložljivimi rezervami 
delovne sile ter jih usmerjati v indu
strijo; to nalogo naj sprejemajo OF od
bori kot stalno politično nalogo ne pa 
kampanjsko. V ta namen naj frontni 
odbori organizirajo na vaseh frontne 
aktive, katerih naloga nai bi bila, da 
Is pravilnim političnim tolmačenjem 
med ljudmi pojasnjujejo pomen naše 
industrije, gradbenih del in gozdarstva 
za izpolnitev petletke. Zaradi ogromne
ga pomanjkanja delovne sile v težki 
industriji na Jesenicah predlagam za 
sklep, ki naj se ga današnji Plenum 
osvoji, da plansko po številu 100 fron
tovcev mesečno odpošljemo na Jesenice. 

Vsaka vas mora formirati frontne bri
gade, ki bodo v pomoč pri košnji ter 
ostalih poljskih delih. Akcija frontnih 
brigad se naj usmerja v okviru kmetij
skih zadrug s pomočjo frontnih in osta'-
lih množičnih organizacij. 

Frontni odbori naj v svoje plane ta
koj vnesejo mobilizacijo brigadirjev za 
gradnje ter planirajo tako, da bodo me
sečno izmenjajoč nudili OOOF primer
no število brigadirjev za gradnje. Plani 
naj bodo konkretni; sekretar OF odbo
ra je pa odgovoren za izvedbo. 

3. Nagel tempo industrializacije pri 
graditvi socializma v naši državi zahte
va od članov Fronte z podeželja, da se 
uvajajo nove oblike dela za dvig kme
tijske proizvodnje. To bomo dosegli 
samo, če bomo uvedli plansko kolektiv
no obdelovanje zemlje po zadrugah. Na'-
še gospodarstvo zahteva vedno več de
lavcev v industriji, v zvezi s tem pa 
tudi več pridelkov za njihovo hrano. Tu 
bodo frontni odbori s pravilnim poli
tičnim tolmačenjem pomagali pri usta
navljanju nižjih bolj dostopnih kmeč-
ko-obdelovalnih zadrug. Fronta mora 
prav tako sodelovati in dajati pobudo 
pri ustanavljanju živinorejskih farm in 
ekonomij. 

4. Fronta naj vodi ostro borbo proti 
lokalpatriotizmu v zadrugah, skrbeti 
za izkoriščanje vseh možnosti za dvig 
materialne baze zadrug, s čimer bo omo
gočeno izpolnjevanje obveznosti do dr
žave. 

5. Organizacija OF mora na vasi za
ostriti borbo proti birokratskemu izva
janju gospodarskih ukrepov, skrbeti 
mora za pravilno in pravočasno tolma
čenje davčne politike, odkupov, obvez
nih voženi lesa, razdelovanje živilskih 
nakaznic ter skrbeti za čim hitrejšo in 
čim boljšo izvedbo vseh gospodarskih 
nalog na vasi. 

6. Vso skrb morajo frontni odbori po
svetiti tudi delu ljudskih inšpektorjev 
ter dosledno izvesti volitve ljudskih in-

kjer se je povečala za 700%. Isto je v 
Dupljah. 

V Godešiču so ustanovili obdelovalno 
zadrugo 26. VI. z 11 družinami, danes 
pa je ta zadruga po članstvu in zemlji 
še enkrat tolikšna. Napravili so že po
pis in ocenitev, v tem tednu pa bodo 
porazdelili živino, tako da bodo imeli 
krave mlekarice skupno, isto konje, vo
le, prašiče itd.. Kmetje se za razvoj 
zadruge zanimajo. 

Obdelovalna zadruga „Sava", k i se 
je tudi ustanovila 26. junija, pa šteje 
cca 730 ha zemlje. Napravili so že popis, 
delno ocenitev, niso pa še pristopili k 
sortiranju živine, isto še niso polno pri
stopili k skupni obdelavi, vendar pa so 
to že delno pričeli. 

Obdelovalna zadruga „Ljubnik", ki 
šteje 29 družin, se dobro razvija, pri
stopili so že k skupnemu delu in sorti
ranju živine. 

Zadrug, kot na Jezerskem, katere čla
ni hočejo kar po 20 ha ohišnice, pa ne 
potrebujemo, saj je veliko kmetov, ki so 
pristopili v zadrugo, pa niso imeli v 
celoti toliko zemlje. Saj ni načelo, da 
kdor ima več, naj ima tudi večjo ohiš-
nico. Naša oblast se bori za izboljšanje 
življenja malemu kmetu, ne pa raznim 
kulakom in vaškim bogatašem. 

Tudi v Podbrezjah in Orehku—Breg, 
bodo imeli še dosti dela, da se odstrani 
kulaški duh iz zadruge in da se prične 
res socialistično življenje na socialistič
ni posesti. Vsekakor pa ie v razvoju 
zadružništva dosežen velik uspeh in 
vsled tega so zasigurani še' nadaljnji 

špektorjev. Imeti morajo stalne stike z 
njimi, pomagati jim pri reševanju raz
nih problemov. Organi ljudske inšpek
cije bodo posebno pozornost posvetili 
vključevanju delovne sile in mobiliza
ciji frontovcev v brigade za gradnje. 

Za predsednike ljudskih inspektoriev 
se bo organiziral tečaj v mesecu avgu
stu, ki bo trajal nekaj dni in je za pred
sednike obvezen. 

7. V bodoče morajo frontni odbori 
resneje pristopiti k vključevanju novih 
članov v Fronto. Isto tako se morajo z 
vso vestnostjo boriti za čim točneje pla
čevanje članarine. 

8. Uvesti morajo redno sestajanje se
kretariatov; 

Vaški sekretariati se morajo redno te
densko sestajati, sekretariat KOOF pa 
na vsakih 14 dni. 

9. Sejni zapisniki se morajo redno poši
ljati Okrajnemu OF odboru. Krajevni 
OF odbori naj redno pošiljajo Okraj
nemu odboru OF politično situacijo nji
hovega terena. Prav tako je treba poši
ljati mesečno statistična poročila in po
ročila o udarniških delih. 

10. Okrajni OF odbor bo meseca sept. 
organiziral tečaj za vse sekretarje, kate>~ 
rega se bodo morali brezpogojno vsi se
kretarji ali njihovi namestniki udeležiti. 

11. Pri dosedanjem delu so naše front
ne organizacije vse premalo posvečale 
pozornost ideološkemu zgrajevanju svo
jih članov. Nujno je, da se v bodoče na 
tem sektorju dela več. Vaški OF od
bori ali vsaj krajevni odbori naj takoj 
ali vsaj še v tem mesecu postavijo štu
dijske krožke. Kajti s pravilnim ideolo
škim znanjem bomo zadane naloge, po
sebno še pri graditvi socializma na vasi 
pravilno reševali. 

12. Frontne organizacije morajo tudi 
posvečati več pozornosti našim najmlaj
šim ter stremeti za tem, da se bo naša 
mladina po šolah vzgajala v naprednem 
duhu ne pa v mračnjaštvu, to je, dajati 
mora vso moralno in politično pomoč 
vzgojiteljem mladine. 

13. Dvigniti je treba politično zavest 
članov pri plačevanju članarine, da bo 
članarina redno ter do roka plačana; v 
t*> i amen je potrebno, da ljudje, ki p̂  
birajo članarino ne bodo samo pobiralci 
članarine, ampak tudi agitatorji in tol
mači ukrepov ljudske oblasti, da bodo 
znali s tem dvigniti zavest naših čla
nov, da ne bo problema pri plačevanju 
članarine. 

14. Pri predvojaški vzgoji je potrebno 
več političnega dela, prikazovati nuj
nost vzgoje, ker le po tem načinu bomo 
dobili močno in čvrsto armado, po drugi 

(Nadaljevanje na tretji strani) 

uspehi. Razgibanost za ustanovitev K O Z 
raste. 

V kratkem času bodo novi občni zbori 
in sicer: v Šenčurju, Visokem, Kranju, 
Trsteniku, Kokri in tudi v ostalih kra
jih našega okraja. Vsekakor pa bo po
trebno, da se za zadruge bolj zanimajo 
mali kmetje, kar se do sedaj malo kje 
opaža. Marsikateri mali kmet je prišel 
na isto miselnost, kot j o j e imel prej e v a-
ški bogataš, ni postal kulak, ker nima 
s čim, preplavila pa ga je kulaška mi
selnost in tak prav nič ne zaostaja za 
kmetom, pravim kulakom. Tu pa je 
dolžnost vseh organizacij, posebno pa še 
OF, da prepričuje kmetsko pre
bivalstvo, kai in zakaj so zadru-
druge, zakaj mora prav mali kmet 
sodelovati v zadružni organizaciji. Zad
nji mesec smo imeli pri ustanavljanju 
KOZ največje uspehe. Pri tem pa smo 
se uspavali, bili smo prepričani, da se 
bo delo nadaljevalo kar samo od sebe, 
čeravno dobro vemo, da se še nikdar ni. 
To našo pasivnost pa so izrabili nasprot
niki gradnje socializma na vasi in so 
prišli v ofenzivo, vse je bilo preplavlje
no s parolami, da tri mesece ne smemo 
ustanavljati novih zadrug, da se ne sme 
izterjevati davkov itd., da so nam vse 
to prepovedali Angleži. Tovariši, mi se 
ne damo ne dolarju, ne rublju in, če 
smo izbojevali boj zoper obadva za na
šo samostojnost, bomo iz vojevali tudi 
boj nad peščico nasprotnikov v domo
vini. 

Še z večjim elanom na delo — šte
vilo 18 KOŽ je treba potrojiti. 
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Prva kranjska MDB Franceta Prešerna na avtocesti Dei«, »> uspehi ljudskih i n š p e k t o r j e v 
Lipovljani, dne 8. julija 

Brigadirji I. kranjske MDB „Franceta 
Prešerna" smo dne 3. julija t. 1. zvečer 
prispeli na svoje delovno mesto v L i 
po vljane. Tu smo naslednjega dne či
stili in urejevali barake ter z veliko ne
strpnostjo pričakovali prihodnjega dne, 
ko bomo odšli na dek> na gradilišče avT 

toceste. Prvič bomo zagledali in tudi z 
rokami otipali tisto veliko črto, ki se 
kot živa vije od Zagreba do Beograda, 
na kateri vsaka že položena kocka pri
ča o velikem zanosu naše mladine, ki 
dela pod geslom: „Vse za socializem!" 
Veliko je že napravljenega, toda z vsa
kim dnem raste kilometer za kilometrom 
nove ceste. 

5. julija je končno prišel naš težko 
pričakovani dan. Mladina naše brigade 
je z velikim poletom odšla na delo in 
že prvi dan presegla dnevni delovni 
plan. Da vlada med brigadirji največje 
navdušenje za delo, dokazuje druga če
ta, ki je napovedala vsej brigadi tekmo
vanje. Dopis o tem je bil sledeč: 

„Štabu delovne brigade „Franceta 
Prešerna". 

Na konferenci čet I. kranjske brigade, 
dne 7. t. m. si je druga četa zadala sklep, 
da bo stalno obdržala prehodno zastavi-

Ljudska oblast je v skrbi za našo 
mladino organizirala v letošnjih počit
nicah še večje število kolonij kot lani. 
Tudi organizacija je vsako leto boljša, 
kar se kaže predvsem v odlični materi
alni oskrbi in premišljeni izbiri osebja 
v kolonijah. 

Ena takih kolonij je tudi v Trebi ji v 
Poljanski dolini. Trebija — prijazna va
sica, odmaknjena v zatišje gozdnatih 
hribov, je odličen kraj za letovanje 
otrok iz industrijskih centrov. Pionirji 
so nastanjeni v lepem šolskem poslopju, 
k i je bilo obnovljeno največ po zaslugi 
šolskega upravitelja, tovariša Slaparja. 
Razumljivo je, da tov. Slapar tudi sedaj 
stoji koloniji vedno ob strani ter po
maga in svetuje. 

V lepih, svetlih in čistih prostorih je 
nastanjeno 54 pionirjev, za katere skr
bi zadostno število osebja. Poleg uprav
nika in ekonoma vodi njihovo življenje 
v koloniji izkušena poklicna učiteljica, 
odredna vzgojiteljica, bolničar, fizkul-
turnica in dva vodiča. Dve kuharici in 
snažilka pa skrbe za hrano in čistočo v 
koloniji. Tako oskrbljeni pionirji pre
življajo resnične počitnice pod stalnim 
in skrbnim nadzorstvom, saj niso sami 
niti ponoči. V vsaki sobi spi pri njih po 
en odrasel, da jih ponoči odeva in zju
traj pomaga najmlajšim pri oblačenju, 
Umivanju in česanju. Dan je izpolnjen 
z igrami, izleti, fizkulturo pa tudi s po
ukom in vzgojo. Ob pol sedmih vstane
jo, razgrnejo postelje, nato 10 minut 
fizkultura, da se pošteno predramijo in 
osveže, nato umivanje in zbor s petjem 
Pionirske himne. Tu tudi določijo po 
redu dežurne, ki pazijo na red. Vsi so 
strašno radi dežurni — delo jemljejo 
resno, pri tem pa se nevede vzgajajo v 

co in s tem dokazala, da je avantgarda v 
vsej delovni brigadi „Franceta Prešer
na" kakor tudi v ostalih delovnih briga
dah na avtocesti Zagreb—Beograd. Zato 
II četa napoveduje vsem četam tekmo
vanje v sledečem: 1. Katera četa bo naj
bolj disciplinirana, 2. katera bo stalno 
presegala dnevni plan na gradilišču av
toceste, 3. katera bo najboljša v kul
turno prosvet. delu, 4. katera bo imela 
najboljše uspehe v fizkulturi in 5. da se 
bodo vsi brigadirji, ki imajo popravne 
izpite medtem pridno učili in jih tudi 
položili s čimboljšim uspehom. 

Da bomo vse to tudi dosegli, jamčimo 
s svojo veliko mladinsko zavestjo — de
lovnim poletom, ker se zavedamo dolž
nosti, ki so jih pred nas postavili mar
šal Tito, CK LMJ in vse ljudstvo nove 
Jugoslavije." 

Iz tega je razvidno, da naša mladina 
ne dela samo fizično, temveč se tudi iz
obražuje: čita dnevne časopise, knjige 
iz brigadne knjižnice, ima svoj pevski 
zbor in goji fizkulturo. 

Taka kot II. četa, ki si je že osvojila 
prehodno zastavico, je vsa naša briga
da — hoče častno izpolniti svojo oblju
bo, zadano pred odhodom iz Kranja: 
„Vrnemo se kot udarna brigada z avto
ceste!" 

tovarištvu in odgovornosti do zaupa
nega jim dela. 

Po zajtrku pa ven — na kratek izlet, 
v gozd, travnik, na Planinco ali kamor
koli, vedno pa z določenim namenom 
— opazovanje prirode, okolice in pri tem 
neopazno ponavljanje šolskega znanja. 
Ob 10. uri se malica že prileze. Kruh s 
sirom, mezgo ali češnjami je brž oprav
ljen. Potem pa če je lepo vreme na 
travnik ob vodi na sonce, kjer se son
čijo, kopajo in igrajo. 

Pred kosilom si umi jej o roke, posede-
jo v jedilnici, mednje pa vse osebje ko
lonije, k i jih tovariško uvaja v lepo ve
denje pri mizi. Po kosilu je obvezen po
čitek, to je ležanje do treh. Prve dni so 
bile težave s spanjem in molčanjem. Se
daj že večina prav sladko zaspi za polni 
dve uri. Ob štirih je spet malica, potem 
pa do sedmih to in ono, nakar imajo 
pol ure popolnoma zase. Pri večernem 
zboru je kratek pregled poteka vsega 
dne, pa tudi malo kritike, če je treba. 
Po večerji si očistijo obleko in čevlje, 
se temeljito umijejo, nato pa v posteljo. 
Ob devetih zavlada v spalnicah popoln 
mir. 

Ko pionirji zaspijo, se vsi odgovorni 
v koloniji zbero v pisarni, pregledajo 
potek dela in sestavijo program za dru
gi dan ter jedilni list. 

Tako poteka življenje v koloniji. Po
časi se pionirji privadijo reda v kolek
tivnem življenju, opuščajo razne nava
de in razvade, za katere v skupnosti ni 
mesta, obenem pa spoznavajo, da je to-
variški medsebojni odnos najlepša ob
lika življenja v skupnosti. 

Pionirji in vodstvo v koloniji se zave
da, da jim je tako življenje omogočila 
le ljudska oblast, rojena v narodnoosvo-

Demokratičnost naše ljudske oblasti 
se iz dneva v dan izpopolnjuje in dose
ga vedno popolnejše oblike. V zadnji 
številki „Gorenjskega glasa" smo obja
vili razpis volitev ljudskih inšpektorjev, 
vidi se pa da marsikomu ni jasno niti 
znano kakšen pomen in namen ima iz
volitev Ljudskih inšpektorjev ter vsled 
tega med frontovci in člani sindikata ni 
pravega zanimanja za izvedbo teh vo
litev in se pri sestavljanju predlogov 
za ljudske inšpektorje povsod ne raz-
motriva, da bi se predlagali res naj
boljši frontovci oz. člani sindikalnih 
podružnic, ne zavedajo se namreč, da je 
Uredba o ljudski inšpekciji pomemben 
korak na poti izpopolnjevanja demo
kratičnosti naše ljudske oblasti, da ta 
Uredba omogoča sodelovanje širokih 
ljudskih množic pri odpravljanju napak 
v našem državnem aparatu in še trd
neje povezuje delovne množice pri so
delovanju v oblasti. 

Dobro vemo, da se v našem državnem 
aparatu, naj si bo to v podjetjih ali 
uslanovah s strani posameznikov de
lajo napake, ki gredo na škodo našega 
delovnega človeka in jih naši ljudje v i 
dijo, niso pa signalizirane na merodajna 
mesta, da bi se s strani oblasti podvzeli 
potrebni ukrepi za njih odpravo. 

V našem okraju so bile po večini sin
dikalnih podružnic volitve ljudskih in
špektorjev že izvedene in tudi že delajo. 
Takoj v začetku delovanja ljudskih in
špektorjev pa se že kažejo prvi uspehi. 
Lep uspeh je imela grupa ljudskih in
špektorjev tovarne „Iskra" v Kranju, 
kjer- so tovariši ljudski inšpektorji Ro-
tar Metod, Jarc Franc in Boštjančič iz
vršili pregled v njihovem Industrijskem 
magazinu na podlagi prejetih signalov, 

Sprejetje sUlepov za 
bodoče delo 

(Nadaljevanje z druge strani) 
strani pa pripomogli k politični zavesti 
naših mladincev. 

15. Frontni odbori na vasi morajo tes
no sodelovati z ostalimi množičnimi or
ganizacijami. Prav tako morajo sodelo
vati v vseh društvih, v njih izvajati po
litično linijo in jih aktivizirati pri iz
gradnji socializma. 

16. Dolžnost vseh OF odborov je, da 
organizirajo dopisništvo iz svojega kra
ja. Vsak odbor mora izraziti iz svoje 
srede po enega dopisnika, ki bo redno 
pošiljal za lokalni časopis »Gorenjski 
glas" in bo v stalni povezavi z listom. 
Z objavo doseženih uspehov iz vsakega 
kraja ii naše vasi v našem okrajnem 
glasilu bomo obenem poživeli frontno 
delavnost na vseh področjih. 

OBSODBA GNUSNE KUPČIJE — 
IZDAJE NAŠIH NARODOV 

Delegati so s ploskanjem in odobra
vanjem izglasovali sprejetje predlaga
nih sklepov. 

Ob zaključku Plenuma so delegat je 
poslali resolucijo IO OF Slovenije, v 
kateri ugotavljajo, da so njihove sile 
pri izgraditvi socializma neizčrpne in 
da bock> kljub vsem oviram in napadom 
Informbirojevciv vse doprinesli za čim
prejšnjo izgradnjo socializma pri nas. 
Strogo v resoluciji obsojajo gnusno 
kupčijo SZ in ne priznavajo sklepov 
sveta štirih ministrov v Parizu glede 
prodaje naše Koroške v roke tujcem. 
Nato so bila predana priznanja za po
žrtvovalno delo OF Gorice, Jezersko in 
Sv. Ana. Posebno pohvalo in diplomo 
za svoje delo pa je dobil Mestni štab 
prostovoljnih delovnih brigad pri IO OF 
mesta Kranja, nadalje šolski upravile!j 
tov. Završnik Stane iz Kranja in tov. 
Ušeničnik Jakob iz Martinj vrha, ka
kor tudi delovni kolektiv nižje gimna
zije v Zireh in tov. Laznik Tončka, kul
turni referent na prosveti OLO Kranj. 

Zborovanje Plenuma je zaključil tov. 
Zaletel Slavko, okrajni sekretar OF z 
besedami: „Prepričani smo, da bodo 
naši frontovci z dosledno revolucionar
nostjo šli naprej v nove zmage socia
listične graditve naše domovine in s tem 
dokazali vernost CK K P J in tov. Titu," 
kar so pozdravili zborov alci z burnim 
odobravanjem. 

bodilni borbi, ki jo je vodila Komuni
stična Partija Jugoslavije. 

'da se tam delajo nepravilnosti. Ugoto
vili so, da so pri razdeljevanju prehran-
benih artiklov nastajali viški, ki jih 
niso nikamor knjižili, niti javljali am
pak jih je tamkajšnji poslovodja Zer-
jal razdeljeval med uslužbence, magazi
na in se sam z njimi okoriščal. Pre-
hranbene artikle iz nastalih viškov so 
prejemali Ivanka Legat, Angela Pajk, 
Angel Anica, Šter Ruža in drugi. Svoje 
ugotovitve je ljudska inšpekcija takoj 
javila OKK ki je v zvezi s tem takoj 
poduzela potrebne ukrepe, da se krivci 
kaznujejo in prepreči ponovno takšno 
manipuliranje. 

Drugi uspeh pozitivnega dela orga
nov ljudske inspekcije je v opekarni Bc-
bovk, kjer so popolnoma objektivno sig
nalizirali Okr. kontrolni komisiji nepra
vilnosti, ki se dogajajo v tamkajšnjem 
obratu. V obratu leži namreč 18.00 kg 
cementa že od meseca januarja, ki se 
je zato za cca 50% kvalitetno poslabšal 
in direkcija ni pokrenila ničesar, da bi 
se cement porabil ali odpremil kakemu 
drugemu podjetju, ki bi ga nujno po
treboval. Istotako so tam ljudski in
špektorji pravilno' videli napako v tem, 
da je stroj za izdelavo surove opeke stal 
vsled tega, ker niso imeli lesenih lat za 
sušilnice in je vsled tega v letošnjem 
obratovanju izpadla proizvodnja 24 ti
soč kom. surove opeke. Tovariši so po
polnoma pravilno cenili, da je pomanj
kanje lesa in še to v tako majhnih ko
ličinah naravnost smešen razlog za za
stoje v produkciji opeke, saj vemo, da je 
pri nas lesa več kakor dovolj. 

Ta primera ljudske inšpekcije jasno 
dokazujeta, da bodo s pravilnim delom 
izvoljenih ljudskih inšpektorjev, ki bodo 
pri svojem delu naslonjeni na člane sin
dikata in OF uspešno odstranjevali po
javljajoče se napake v našem državnem 
aparatu in g tem onemogočili delo proti-
Ijudskih elementov in škodljivcev, ki se 
še vedno hočdjo okoriščati na račun 
skupnosti in nas ovirati pri našem delu 
za zgraditev socializma. 

Važno delo in vlogo bodo opravljale 
tudi grupe ljudskih inšpektorjev na te
renu, kjer bodo ob sodelovanju članov 
Frome preprečevale razne nepravilnosti, 
ki bi se mogoče po krivdi posameznikov 
pojavljale, bodisi pri razdeljevanju živil
skih nakaznic, odmeri davkov, mobili
zaciji delovne sile, preskrbi itd. Ljudska 
inšpekcija bo torej še trdneje povezala 
naše delovno ljudstvo k sodelovanju v 
državni upravi in moramo vsled tega 
storiti vse, da bodo organi ljudske in
špekcije res najboljši člani Fronte ozi
roma sindikalnih podružnic. 

h udsih kta\ev 
Golnik, 8. julija. 

Dne 30. junija se je sestal Štab de
lovne brigade sindikalne podružnice 
Golnik in sprejel sklep, da organizira 3. 
julija tekmo koacev in grabljic. 

Organizacijsko delo je takoj prevzel 
za to določeni organizacijski odbor. 

V petek je dvignil veliko zanimanje 
med člani letak, ki je pozival članstvo 
sindikata k tekmi. 

V nedeljo, dne 3. julija, se je že ob 
pol štirih zjutraj slišalo vriskanje in 
petje koscev, ki so odhajali na travnike 

S sporazumnim delom uprave in .sin
dikata je tekmovanje potekalo v lepo or
ganiziranem teku. 

Ob 7. uri zjutrai je napravil pripelja
ni zajtrk med kosci še večje razpolože
nje, prav tako ob 12. uri, ko se je za
slišala harmonika in petje grabljic. 

Po kosilu se je razživel travnik. Sku
pine, ki so bile razdeljene po travniku 
so tekmovale druga z drugo. 

Ob 5. uri popoldne se je tekmovanje 
zaključilo. Član ocenjevalne komisijo je 
pred razdelitvijo nagrad v kratkem po
vedal pomen te tekme. 

Med kosci, 14 po številu, je dobil 
prvo nagrado tov. Markun Tone, med 
grabljicami pa tov. Gros Kristina. 

Pri tej tekmi je sodelovalo 40 koscev 
in grabljic, ki so naredile vsega sku
paj 450 ur. 

Al i si %e poravnal naročnino 
%a Gorenjski glas" ? 

Naše počitniške kolonije 
Okrajna komisija za počitniške ko

lonije pri OLO Kranj je tudi letos or
ganizirala letovanje za otroke našega 
okraja. Izbor otrok je bil izvršen v spo
razumu z množičnimi organizacijami OF, 
AF2, K L O in šolo. Upoštevani so bili 
socialno šibki otroci ter partizanske in 
ostale sirote. V počitniška letovanja smo 
zajeli otroke iz velike večine šol našega 
okraja. V času od 30. junija do 5 julija 
smo odposlali: 

55 otrok na otok Krk, 62 otrok v Pod-
melec pri Tolminu, 60 otrok v Gorenjo 
vas, 55 otrok v Trebijo. 

Razen tega je odšlo: 
10 otrok v centralno kolonijo v Porto
rož, 11 otrok v centralno kolonijo v Tol
min, 15 otrok v centralno kolonijo v 
Valdoltro, 31 otrok v kolonijo RK v 
Miren pri Gorici, 3 otroci v kolonijo 
Slovenske filharmonije v Portorož. 

Skupaj je bilo torei poslanih v prvo 
izmeno 302 otroka, v drugo izmeno pa 
bo odšlo še 240 otrok. 

Naša ljudska oblast pa ni pozabila 

tudi partizanskih sirot v Mladin
skem domu v Kranju in v Preddvoru 
ter jih je poslala za 2 meseca na leto
vanje v Reko. V zameno pa so prišli k 
nam otroci iz Ljudske republike Hr
vatske. 

V vseh kolonijah je odlično preskr
bljeno za obilno in prvovrstno hrano. 
Pionirji so zelo zadovoljni in discipli
nirani. V spremstvu vodičev delajo vsa
kodnevne izlete. Uprava počitniških ko
lonij je poverjena našim najboljšim uči
teljem in vzgojiteljem, zato lahko pri
čakujemo, da se bodo vrnili otroci vse
stransko zadovoljni ter telesno in du
ševno okrepljeni. 

Lepota našega okraja ter zdrav go
renjski zrak pa je privabil k nam zopet 
otroke s STOJ-a, iz Krka, iz Tolmina in 
iz Ljubljane, k i letujejo v Kranju. Škof-
ji Loki, v PoljaJnah in pri Sv Ani nad 
Tržičem. Tudi njim želimo prijeten od
dih ter mnogo sončnega vremena, da 
bodo odnesli najlepše spomine iz svo
jega bivanja v našem okraju. 

Počitniška kolonija v Trebi ji 
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G O R E N J S K I G L A S , 

Kulturna prireditev sindikalnih 
p o d r i i ž n i e OSS v Kranju 

Stran 4 

ld nalik ktafa 
Golnik, 8. julija. 

Dne 30. junija se je vršil protestni 
miting, katerega so se polnoštevilno ude
ležili uslužbenci, pactijienti, člani ma
sovnih organizacij in vaščani Golnika, 
proti neupravičnim odločbam štirih ve
lesil glede Koroške in reparacijskih za
htev Jugoslavije nasproti Avstriji. 

Referat so večkrat prekinjali z vzkli
ki: „Dol s kramarji, ki trgujejo z mali
mi narodi. Krivična meja je delo In-
1'ormiroja"! itd. Po referatu pa so dolgo 
skandirali tov. Titu in CK KPJ . 

Iz protestnega mitinga sta bili posla
ni dve resoluciji: ena CK K P J in druga 
CK KPS v katerih se zgražamo nad dej
stvom, da so predstavniki SZ s pred
stavniki imperialističnih držav zadali 
krivičen udarec Koroškim Slovencem in 
stoletni borbi malega naroda. Nadalje se 
odločno strinjamo z izjavo zunanjega 
ministra FLRJ, da se naši narodi ne bo
do nikdar odrekli upravičenim teritori
alnim zahtevam po Slovenski Koroški. 
Nadalje je v resoluciji rečeno, da zah
teva naše vlade je zahteva naših naro
dov, ker je naša pot, pot naše Partije in 
CK K P J ped vodstvom našega ljublje
nega tovariša Tita. 

Kranj, 8. julija. 
Danes je prišlo na letovanje v Kranj 

blizu 200 otrok slovenskih starišev iz 
Trsta. V Ljubljani jih je sprejel na po
staji poverjenik za p r osveto OLO Kranj, 
na postaji v Kranju pa so jih pričako
vali pionirji iz Kranja in Reke, ki so tu 
v počitniški koloniji. Po prisrčnem spre
jemu in pozdravu so obdarili goste iz 
Trsta s šopki cvetja. Prav tako sta po
zdravili in obdarili pionirje in spremstvo 
zastopnica AFŽ tov. Štrekljeva in re-
fer. za prosv. tov. Laznikova. Za pri
srčen sprejem se je zahvalil vodja došlih 
otrok, tov. Furlan. Pri sprejemu so bili 
navzoči tudi člani mestnega komiteta 
K P in mestnega odbora OF ter drugi. 

V obednici jih je čakalo prijetno o-
krepčilo, nakar so odšli v svoje prostore 
v osnovni šoli. 

Tako se je tudi po otrocih manifesti
rala nerazdružljiva povezanost Trsta z 
matično Slovenijo. 

Tržič, 17. julija. 
Na lesno industrijskem obratu v Tr

žiču se izdelujejo zaboji, barake in re
zan les. Delovni kolektiv v žagalnici je 
dosegel osnovni plan 106%, operativni 
plan pa 96%. V zabojarni je bil plan do
sežen 36%, ter v barakami 32%. 

Da delovni kolektiv lesno industrij
skega obrata Tržič ni pokazal boljših 
uspehov pri izvršitvi polletnega plana 
je največji vzrok pomanjkanje delovne 
sile. Kajti vsi trije sortimenti so plani
rani na tri izmene, dočim je žagal niča 
obratovala 2 krat 8, zabojarna in bara
kama pa 1 krat 8. 

Trdno pa upamo, da bomo v drugi 
polovici leta plan 100%> dosegli, če žene 
presegli, v vseh treh sortimentih. 
V N * ^ 1 »'-»'" - i- „ , - , , . • • - ~ j • 

Dne 7. julija t. 1. so se v Prešernovem 
gledališču ob zaključku kulturnega tek
movanja predstavile občinstvu najbolj
še kulturno-umetniške skupine s področ
ja OSS v Kranju. Prireditev je poka
zala, da vrsta sind. podružnic stremi po 
dovršeni umetniški vsebini in obliki in 
so pri tem stremljenju dosegle že ne
kaj dobrih uspehov. 

Ob tej priliki je tajnik OSS-a tov. 
Dodič Viktor razdelil priznanje in na
grade najboljšim podružnicam, kakor 
tudi SKUD-om. V preteklem kulturno-
umetniškem tekmovanju je dosegla pr
vo mesto sind. podr. „Inteks", drugo 
mesto podružnica „Megrada", tretje me
sto pa podružnica zdravilišča Golnik. 
SKUD „Franceta Prešerna" Kranj je do
bil 12.000 din nagrade, SKUD „Tone Re-
telj" v Inteksu 8000 dinarjev. Razdelil 
je tudi nekaj individualnih nagrad 
za najboljše sindikalne člane kulturno-
umetniške delavce. Član sind. podruž
nice „Megrad" tov. Gorenje pa je v 
zahvalo za dano priznanje izjavil, da 
bodo še poglobili delo, tako do bo v pri
hodnji ocenitvi dela, njihova sind. podr. 
na prvem mestu. 

Zastopnica glavnega sindikalnega od
bora iz Ljubljane, tov. Baš Mara, je 
ocrtala delo sindikatov v borbi za plan, 
za graditev socializma in borbo naših 
narodov proti Informbirojevskim lažem 
in izdajstvu delavskih interesov. Pri
kazala je uspešno delo naše Partije pri 
osvoboditvi naše domovine in pri naši 
ljudski revoluciji, pokazala je, da Par
tija gradi resnični socializem brez vsa
ke pomoči socialističnih deže, in impe
rialističnih izkoriščevalcev. Njeno pre

bodi klic, ki naj nas v tednu do 17. ju
lija spominja na težko elementarno ne
srečo, ki je uničila lepo vas v Bohinju. 
Zvesta med osvobodilno borbo, je Sred
nja vas tudi prva razumela novi čas. 
Prelomila je s konservatizmom in od
ločno stopila na pot socialističnega go
spodarjenja na vasi; prva je združila 
svoje sile v obdelovalni zadrugi. Zdaj 
je v stiski. Plamen jim je uničil vse, 
to boste mogli spoznati na lastne oči. 
Zato je določila OF mesta Kranja „le
den pomoči" in zbirala vse, kar morete 
pogrešati za pomoč tovarišem in tova-
rišicam v nesreči: poljsko orodje in ku
hinjsko posodo, perilo in opeko in vse 
kar je vmes in boste sami videli, da 
prav pride njim, ki ničesar zdaj nimajo. 
Manjše predmete zbira MO OF „pri 
Peterčku" in OSS, večje pa le prijavite, 
da more odbor poskrbeti potrebni pro
stor pred prevozom v Bohinj. 

V nedeljo 17. julija se bomo namreč 
odpeljali s posebnim vlakom v Bohinj 
in še z delem pomagali pri dviganju 

davanje je bilo večkrat prekinjeno z 
burnimi priirjevalnimi vzkliki in plo
skanjem. . . t 

Kot prvi je. nastopil sid. pevski zbor 
iz Dupelj, ki je s 6 pevskimi točkami 
dc:kazal, da ima za seboj že trdo šolo 
glasovnega vežbanja ter da se tesno pri
bližuje dovršenim pevskim zborom. Na
stopile so folklorne skupine sindikalnih 
podružnic iz „TiskanineV, Golnika ,.Tekr 
stilindusa", in „Obutve", ki so predva
jale slovenske plese. Najbolj umetniško 
dognano je plesna skup. tovarne „Tek-
stilindusa". Zelo je ugajala tudi sku
pina iz Golnika. Podružnica „Obutve" 
je nastopila tudi s prikazom iz kmeč
kega življenja „Večer na vasi". Poka
zala je, da ima v svojih vrstah nekaj 
dobrih pevcev. 

Ker Kranj zvesto goji spomin na Pre
šerna so tudi podružnice posvetile Pre
šernovemu spominu dve točki: eno de
klamacijo in duet „Zelezna cesta". Ve
liko odobravanje je žel tudi novo usta
novljeni orkester tovarne „Inteks", ki 
je podal prav dober spored. Godba na 
pihala SKUD-a France Prešeren pa je 
zaključila ta uspeli večer. 

Dvorana je bila zasedena kod malo
kdaj. Delavstvo je spremljalo svoje sku
pine v gledališče in napolnilo dvorano 
do zadnjega prostora. Tako sindikati po
sredujejo umetnost delovnim množicam, 
ki se pri tem vzgajajo v vedno bolj do
vršene oblikovalce slovenske umetnosti. 
Nastop je dokazal, da delavski razred 
ne gradi samo materialnih temeljev do
movine, temveč da tudi vedno uspešnej
še posega v gradnjo socialistične umet
nosti. 

vasi iz ruševin. Takrat bomo vaše da
rove vzeli s seboj in jih izročili. Na 
izlet naj pohite vsi, ki jih Bohinj vleče. 
Zaradi vožnje s posebnim vlakom bomo 
imeli časa dovolj za delo in za razved
rilo ob jezeru ali pa ob slapu Savice. 
Prijave za posebni vlak bodo sprejemali 
vsi odb. OF, Sindikati in „Putnik". Po
drobnosti bomo še objavili. Denarne 
zbirke po blokih in nabiralnih listih so 
namenjene izključno za nabavo mate
riala za Srednjo vas, zato naj presega 
vaša priznana darežljivost vse doseda
nje lepe dokaze. 

Vabimo vse članstvo, delovne kolek
tive, prebivalstvo in seveda tudi pio
nirje, da izpolnijo svojo dolžnost; ko-
koristno bodo družili s prijetim. 

fialmUuta in sfuut 
Iz Škofje Loke poročajo: v šport

nem življenju je prejšnje nedelje imela 
nogometna sekcija športnega društva 
„Ločan" sledeča srečanja: 
ŠD „Ločan" I. : Garnizija Škofja Loka 
4 : 2; ŠD „Ločan"-mlad.': „Triglav" ml 
1 : 0; ŠD „Ločan" I. ; Garnizija Loka 
7 : 3. 

V nedeljo, 10. t. m. pa smo imeli v go-
steh prvič trboveljskega „Rudarja", s 
katerim smo odigrali prijateljsko tekmo. 
Na igrišču se je zbralo kar lepo število 
gledalcev, da vidijo športnike iz črnega 
revirja. Potek igre je bil resnično pri
jateljski. Na polju pa so prevladovali 
Ločani, ki so imeli ves čas igre premoč, 
le v odločilnih momenth je žoga zgre
šila vrata. Rezultat srečanja je 5 :6 za 
„Rudarja", kar predstavlja uspeh za 
SD „Ločan". 

Mali oglasi 
Med 15. in 21. junijem je bila odne

sena iz Kulturnega doma v Škof j i Loki 
velika oranžasto-plišasta zavesa. Kdor 
bi o tem kaj vedel naj takoj javi na 
SKUD „Šifrer" — Škofja Loka. 

Sprejmemo več trgovskih in pisarni
ških moči. „0 s k r b a", Kranj. 

Dopisujte 
v Gorenjski glas" t 

Štev. 28. 

Tedenska ktouika 
SPOMINSKI DNEVI 

14. julija 1789 — Začetek velike fran
coske revolucije. 

15. julija 1945 — I. kongres OF v 
Ljubljani. 

16. julija 1942 — Začetek velike sov
ražnikove ofenzive proti partizanom na 
Gorenjskem in Štajerskem. 

17. julija 1941 — prvi sestanek vo
jaških zastopnikov kranjskega in jese
niškega OK z namenom, da si ustanove 
partizanske čete. 

18. in 19 julija 1944 —m uničena belo-
gardistična postojanka v Hotavljah. 

19. in 20. julija 1944 — VII. SNOUB 
„Franceta Prešerna" mobilizira v delav
skih taboriščih na Gorenjskem okrog 
400 mož. 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

17. julija ima dr. Bežek Josip, tel. štev. 
353. 

DEŽURNA LEKARNA 
17. julija ima Okrajna lekarna, Prešer
nova ulica. 

DEŽURNA TRAFIKA 
17. julija Kušlan Frančiška, Titov trg. 

DEŽURNA PRODAJA KRUHA 
Vsako nedeljo od 7. do 11. ure ima „Pe
civo", poslov. 4. Majstrov trg. 

KINO „STORŽIČ" KRANJ 
15. do 18. julija „Prva plesalka", Sov
jetski umetniški film. 
19. do 21. julija „Serenada", Francoski 
film. 

KINO „SVOBODA" STRAŽIŠČE 
15. do 18. julija „Beli volčjak", Sovjet, 
umetniški film. 

KINO ŠKOFJA LOKA 
22. do 24. julija „Sedma tančica", An
gleški film. 

KINO TRŽIČ 
13. do 17. julija „Vlak pelje na vzhod", 
Sovjetski umetniški film. 

OBVESTILO 
Državno gospodarsko podjetje „Tek

stilindus", bombažna tkalnica, Kranj, je 
bilo z odločbo Vlade LRS z veljavnostjo 
od 1. jan. 1949. združeno (fuzionirano) s 
podjetjem „Tiskanina" Kranj ter od 30. 
junija 1949. dalje samostojno' več ne po
sluje. Vse premoženje, kakor tudi pra
vice in obveznosti fuzioniranega podjet
ja prevzema „Tiskanina", Kranj. 

Vsi dobavitelji podjetja „Tekstilindus" 
se naprošajo, da izvršujejo dobave in 
vnovčijo račune, ki se nanašajo na po
slovanje po 30. juniju 1949 na naslov in 
tekoči račun „Tiskanine". 

Da bi moglo podjetje „Tekstilindus" 
pravočasno izvršiti zaključne račune iz 
samostojnega poslovanja (po stanju z dne 
30. junija 1949.) se pozivajo vse njegove 
poslovne stranke, da takoj, najkasneje 
pa do 15. avg. 1949., likvidirajo na stari 
naslov in tekoči račun vse obveznosti in 
terjatve, ki jih imajo do tega podjetja. 
Po preteku tega roka bodo vse sporne in 
neporavnane terjatve predane državni 
arbitraži. „Tekstilindus" Kranj 

Važna objava 
Pozivamo vse tovarišice, ki so se dne 

29. junija t. 1. ob 21.30 uri peljale s to
vornim avtomobilom v smeri Podbrezje 
—Kranj ter bile navzoče pri prometni 
nesreči, ki se je dogodila na križišču 
Kranj—Tržič pri vasi Bistrica, da se ne
mudoma priglase pri poverjeništvu za 
notronje zadeve OLO Kranj, kjer bodo 
podale kot očividke svoje mnenje o ne
sreči. V slučaju neodziva bodo odgovar
jale in nosile kazenske posledice. Žaga lesnega industrijskega obrata v Tržiču 

Pomoč Srednji vasi! 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek 
Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev. ček. položnice 611-90200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1. Kranj 145 49 


