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Naš delovni človek si vsak dan bolj osvaja kulturo in umetnost 
Festivali so postali tradicionalen pre

gled kulturno-prosvetnegai dela naših 
ljudskih množic. Nimajo pa namena pri
kazali zgolj kulturno-umetniškega dela 
posameznih kulturno-umetniških društev, 
temveč hočejo prikazati, kako globoko 
je prodrla kulturna tvornost med vse 
delavce naših tovarn in vasi. Ce je na-š 
okrajni festival 1. 1947 imel namen, da 
poveže delavca in kmeta v skupnem pro
izvodnem in kulturnem delu za sociali
zem, je bil ta smoter potreben glede na 
razvoj gospodarstva industrije in polje
delstva, kar seveda tudi še danes drži. 

Letošnji festival se je vršil pod bi
stveno drugačnimi gospodarskimi in po
litičnimi okolnostmi, kot so se vršili fe
stivali v prejšnjih letih. Značilna obelež
ja sedanje dobe SO visoka proizvodnja 
industrije in Sirotanovičevo Ribanje, ki 
se vse bolj širi v naših podjetjih, to je 
Splošni delovni polet naših tovarniških 
kolektivov. V teku preteklega in tekoče
ga leta se je v našem okraju ustanovilo 
večje število K O Z , ki bi morali na tem 
festivalu prikazati ne samo gospodarsko, 
temveč tudi kulturno graditev socializ
ma v teh zadrugah. Posebno obeležje pa 
daje današnjemu času tudi informbiro-
jevsko sovražno stališče do .naše domo
vine, kar vzbuja v naših ljudeh povečan 
Patriotizem in poglobljeno internaciona-
listično zavest, kar je vir krasnih pri
merov delovne požrtvovalnosti za čim
prejšnjo zgraditev socializma in doka
zov samostojnosti in zmogljivosti. 

Letošnji festival se je vršil tudi v zna
menju višje industrijske proizvodnje, 
boljše organizacijske utrjenosti delovnih 
kolektivov in prvih korakov naših mla
dih zadrug v socializem. Festival bi mo
ral zato prikazati že boljše kvalitetno 
delo naših SKUD-ov kot izraz kulturne
ga dela naših tovarn. Prikazati bi moral 
tudi že določeno kvaliteto kult. umet
niškega dela naših zadrug. 

Če sedaj pogledamo potek letošnjega 
festivala, vidimo, da je ta do neke mere 
izpolnil svoj namen. Vse prireditve v 
okviru festivala so bile v organizacij
skem in kvalitetnem pogledu temeljite
je in boli dognane kot prejšnja leta. Pre
majhno ixi je bilo zajetje podeželskih 
kulturnih aktivov, čemur je pač vzrok 
dejstvo, da so bile zadruge ustanovljene 
Sele pred krajšim časom in da jim v 
tem času ni uspelo učvrstiti kulturnega 
dela. Vse to postavlja naše mlade za
druge pred veliko nalogo, da v letošnji 
Zimski sezoni učvrste izobraževalno in 
kulturno-umetniško delo. Nastopi kul
turnih skupin posameznih tovarn kot n. 
t>r. Iskre, Pletenine, lateksa, Tiskanine 
"ter SKUI)-a Ivana Cankarja Lz Tržiča 
so bila na dovolj visoki stopnji. Pred 
kratkim ustanovljen SKUI) Železniki je 
z igro »Pot do zločina« pokazal ne samo 
kvalitetno izvedbo, temveč tudi kulturno 
zavest svojega članstva. Pogrešamo pa 
Prikazov kulturnega dela nekaterih več
jih tovarn, ki bi morale prikazati rezul
tate kulturno-umetniškega dela. 

Kranjsko gledališče se je predstavilo 
z novim hrvatskim delom »Sedmorica v 
kleti«, kar je nov doprinos k izmenjavi 
kulturnih vrednot med jugoslovanskimi 
Narodi. Izmed podeželskih pevskih zbo-
r ° v je pokazalo največji vzpon pevsko 
fjruštvo Duplje, ki je dalo zelo uspel 
koncert ob priliki otvoritve zadružnega 
uoma v Hotavljah in je nastopilo tudi v 
^ r anju in na Kokrici . 

Prešernov pevski zbor iz Kranja je tu
di ob tei priliki v Kranju in Škofi* Loki 
potrdil svoj sloves. Izven okvira festi
vala je v tem času v Kranju gostoval 
mešani pevski zbor Ljubljanske filhar
monije, ki je za nas dragocena šola in 
močna vzpodbuda /a pevske zbore. Na 
glasbeno literarnem večeru v Zireh so 
dijaki I. gimnazije in glasbene šole iz 
Kranja brali odlomek iz svojih del ter 
izvajali glasbene točke. 

Tovarniške kulturno-umetniške skupi
ne so nastopile v petih kmečkih obdelo
valnih zadrugah, kar zooet priča o pre
majhnem zajetju K O Z . 

Ker se je vršil festival ravno v tednu 
gasilstva, se je-manifestirala borba na
ših ljudi za gospodarsko in kulturno, so
cialistično izgradnjo domovine, tudi v 
sodelovanju z gasilskimi enotami. Tako 
so se gasilci tudi na tem področju vklju
čili v borbo za lepše življenje delovnega 
ljudstva. 

V Sindikalnem domu v Kranju so pod
jetja kranjskega okraja razstavila svoje 

Pregled dela letošnjega festivala 
izdelke. Razstava je prikazala razvoj in
dustrije v okraju v letih po osvoboditvi 
glede na stanje v 1. 1939. Opazili smo, 
da so bili najboljši uspehi doseženi v 
ča&u odstopa socialističnih držav od so
delovanja z našimi delovnimi množicami 
ter da se je gospodarska blokada, iz
vršena pod pritiskom SZ, izkazala za 
popolnoma ničev ukrep. Razstava je po
kazala ne samo tehnično dovršenost iz
delkov, temveč predvsem ogromno vo
ljo našega delavstva, da stalno zboljšuje 
svoje izdelke za dosego blagostanja v 
naši domovini. Kako je Sirotanovićev 
vzgled zajel naše delavstvo, so dokazo
vale številne slike udarnikov in diagra
mi. 

Popolnoma nepravilen odnos pa je po
kazal tehnični vodja Predilnice v Škof j i 
Loki , ki je bil odgovoren za izvedbo raz
stave svoje tovarne, pa tega ni storil. 
Praytako je posvetila premalo skrbi iz

vedbi razstave Tovarna srpov in kos iz 
Tržiča, ki je poslala na razstavo le ko
lekcijo kos brez vsakega prikaza dela v 
svoji tovarni. V primer s preteklimi fe
stivali je bila udeležba na vseh priredit
vah mnogo bolj množična, kar je pripi
sati kvalitetnejšim nastopom ter večje
mu zanimanju delovnih množic za kul-
turno-uinetuiško delo. 

Letošnji festival je pokaza] v prvi vr
sti veliko zanimanje naših delovnih lju
di za kulturno tvornost. Obstoječa dru
štva so pokazala dovolj trdno organiza
cijsko zgradbo, boljši ideološki izbor del 
ter njihovo kvalitetnejšo izvedbo. Poka
zal pa je tudi pomanjkljivosti našega 
kulturno-prosvetnega dela, ki jih bo tre
ba odpraviti. Na vseh prireditvah se je 
manifestirala politična zavest našega 
ljudstva, da hoče socialistično domovi
no, da jo gradi in da je pripravljeno na 
še večje napore, da čimprej dosežemo 
bogato in kulturno državno zgradbo. 

Ljudsko zborovanje ob zaključku okrajnega festivala v Kraniu 
Festival je razgibal kulturno dejav

nost po vsem okraju. Največje zanima
nje pa je vladalo za zaključne svečano
sti v Kranju, zato se je zbrala na ta dan 
številna množica ljudi, da se je udele
žila zborovanja in kulturno-umetniškega 
nastopa. 

Kranj se je posebno pripravil za spre
jem delovnih množic s podeželja. Trgov
ska podjetja so v zadnjih dneh okrasila 
izložbe, prebivalci mesta pa so izobesili 
zastave. V nedeljo, dne 9. oktobra 1949 
so že na vse zgodaj prihajali zadružniki 
iz Naklega, Dupelj, Vogelj, Kokrice, 
Zabnice, Mladega vrjia, Zapog, Goric, 
Poljan ter drugeh krajev. Nekateri so se 
pripeljali na okrašenih vozovih ter na 
njih ponazorili delo, ki je značilno za 
posamezne zadruge. Iz tovarn so priha
jali delavski kolektivi s parolami, zasta
vami in slikami naših vodilnih funkcio
narjev. Prišla so tudi močna zastopstva 
gasilstva iz raznih krajev. 

Ob 10. uri je otvoril v Sindikalnem 
domu v Kranju okrajni sekretar K P S 
tov. Mršek industrijsko razstavo ob na
vzočnosti številnih predstavnikov obla
sti, množičnih organizacij, tovarn in za
drug. Navzoči so bili tudi predstavniki 
ljudske prosvete in oblastnega komiteta 
K P S iz Ljubljane. Zanimanje za razsta
vo .le bilo veliko in so neprestano vrste 
obiskovalcev stalno krožile po razstav
nih prostorih. 

Vsa množica ljudi se je formirala v 
sprevod, ki je krenil po mestu in se za
ustavil pred Sindikalnim domom. Zboro
vanje je otvorila tov. Rometova v imenu 
okrajnega odbora Ljudske prosvete in 
je pozdravila zastopnike oblasti, vojske, 
tovarniške kolektive in zadružnike. 

Tov. Ivan Bratko, član C K P K S , je v 
svojem govoru med drugim poudaril ve
like uspehe, ki jih dosegajo naši delavci, 
sledeč zgledom Sirotanoviča, Petka in 
drugih junakov dela. Vsi poizkusi in-
formbirojevskih in zapadnih nasprotnikov 
»o se razbili ob nezlomljivi enotnosti 
našega ljudstva v borbi za neodvisno in 
lepše življenje. Ta težnja po lepšem živ
ljenju se izkazuje tudi v ustvarjanju kul
turnih vrednot in ustvarjanju kulturnih 

sredstev, katere naši delovni ljudje iz 
dneva v dan v vedno višji meri dosega
jo. Želel je, da bi bila naša mladina res
nicoljubna, poštena, delavna, ter da bi 
se za te ideale vedno borila. Festival 
povezuje našega delavca in kmeta v 
skupnem namoru za izgradnjo socializ
ma. Dosedanji rezultati dela dokazujejo, 
da je bila naša pot pravilna in da bomo 
pod vodstvom Partije socializem v naši 
domovini kljub vsem nasprotovanjem 
zgradili. 

Med njegovimi izvajanji so navzoči 
vzklikali maršalu Titu in Partiji ter s 
tem ponovno dokazovali svojo vdanost 
Partiji in njenemu modremu vodstvu. Za 
tem je tajnik OSS tov. Dodič podelil na
grade tovarniškim kolektovim, najbolj
šim zadružnikom, udarnikom iz industri
je pa je tov. Jensterle, zastopnik OZKZ, 
izročil darila kmečko obdelovalnih za
drug. 

Predsednik M L O Kranja, tov. Brovč 
Andrej je naglasi! povečano dejavnost 
gasilcev v okraju, posebej še gasilcev 
mesta Kranja. Za uspešno delo jim je 
podaril radio-aparat, kot dar M L O 
Kranj. 

Popoldanska kulturno umetniška pri
reditev je privabila ogromno množico 
ljudi, ki je z velikim zanimanjem sledila 
izvajanjem posameznih kulturno-umetni
ških skupin in posameznikov. Orkestra 
S K U B - a France Prešeren iz Kranja in 
Ivana Cankarja iz Tržiča sta pokazala 
videu napredek v številčnosti zbora, ka
kor tudi v kvaliteti zbora in izvajanja 
del. Presenetil nas je s solo točkami tov. 
Polenc iz Škofje Loke. Lepo je zaigral 
harmonikarski trio iz Tržiča, iz katerih 
je vel zdrav duh mladih delovnih src. 
Moški pevski zbor iz Dupelj, ki se je v 
zadnjem času krepko uveljavil na naših 
odrih, je tudi tokrat ponovno dokazal 
svoj napredek. Folklorna skupina iz T i 
skanine se nam je predstavila v močnej
ši sestavi in z dovolj ubranim ritmom. 
Najmočnejšega pevskega zbora France 
Prešeren iz Kranja tokrat nismo slišali, 
ker je odšel na turnejo v Bosno in Dal
macijo. 

Vse točke kulturne prireditve so bile 
idejno dobro izbrane in kvalitetno izve
dene, kar je dokazalo delavnost teh dru
štev tekom leta. 

Ljudsko rajanje je za.ključilo festival
no prireditev. 

Bovhm za višjo delovno storilnost 
Tiskanimi 

Dne 9. oktobra 1949. sta tekmovale v 
sindikalni podružnici Tiskanine dve bri
gadi in to brigada Kalan Francke in Je
reb Fle. 

Brigada Jereb Fle, ki je delala na 
strojih na votek, je dosegla normo 154 
odstotno, stroje pa je izkoriščala 98 od
stotno. Stroji so stali med snemanjem 
votka samo 23.4 sekunde. 

Brigada Kalan Tončke, ki je delala na 
osnovah, je dosegla normo za 122%, 
stroje pa je izkoriščala za 88%. Snema
nje je bilo brez zastoja. 

Iskra 
Sindikalna podružnica Iskra je imeia 

dne 5. oktobra 1949 zborovanje ob pro
slavi dneva miru in proglasitvi udarni

kov. Na tem zborovanju so se posamezni 
delavci obvezali, da bodo tekmovali na 
čast okrajne partijske konference. Bo-
štar Ana, Krašček Danica, Gorjup Pavla 
bodo tekmovale ves teden in presegale 
dnevne norme za 15—20%. Na ta način 
bodo pripomogle k izpolnitvi plana in 
počastile okrajno partijsko konferenco. 

Poleg tega je napovedal tov. Franko 
Dušan v imenu pododbora nebotičnik 
vsem pododborom tekmovanje pri pro
stovoljnem delu za kopanje kanala pri 
stanovanjskih blokih na Planini. 

Obiščite industrijsko razstavo 
v Sindikalnem domu v Kranju 



Mladina — borbeni naslednik II. kranjska brigada se je vrnila 
iz Norega Beograda 10. oktobra je poteklo .30 let od usta

novitve herojskega SKOJ-a. Bleščeč na
pis nad tovarno Iskra, kresovi, mladin
ske konference, vse to je pričalo o veli
kem dnev.ii mladine. Počasti t i čim lepše 
spomin na padle člane S K O J - a in doka
zati vsemu svetu kakšen naslednik hrab
rega SKO.I-a je naša mladina, je bila te 
dni skrb vsakega mladinca. Zavedali so 
se tega mladinci »Iskre«, »lateksa«, mla
dina iz Žirov, Škofje Loke in Tržiča, iz 
Sv. Ane, Preddvora, Golnika so sklenili, 
da bodo s tekmovanjem v produkciji in 
na prostovoljnem delu to najbolje do
kazali. Napis nad tovarno »Iskro« je 
vzbudil mladinske brigade, vzpodbujal je 
mladino iz »Inteksa« na tekmovanje. Iz
koristiti vsako minuto, dati vse od sebe 
je bila misel in želja Draksler Francke, 
Tomažin Loj za iz »Iskre«, mlade tkalke 
Mimice iz tržiške predilnice, Jereb M a 
tevža iz Žirov, Vinkota iz »Inteksa«, 
mladih predilk iz Škofjeloške predilnice, 
ta misel je živela v srcu vsakega člana 
mladinske organizacije, vsakega mlade
ga kornunista-delavca. Kako velika lju
bezen je živela v srcih mladih strugarjcv 
iz »Iskre« nam govorijo visoko preseže
ne norme. Carman Franc 227%, Zevnik 
Zofka 224%, Zorman Jeca 132%, Jenko 
Angelca 132! odst., Brečko Jožica 156 
odst., Romič Ivanka 211 odst., Tomažin 
Alojz 286 odst. Se in še sledijo imena 
najboljših mladincev in mladink, mladih 
naslednikov SKOJ-a . Visoki presegi 
norm v »lateksu« govorijo o predanosti 
mladih predilk in tkalk najboljšega mla
dinskega aktiva, že poznani tekmovalci 
iz tekmovanja za zbore delavske mladi
ne« za partijsko konferenco so se zopet 
pomerili med seboj, zopet so brneli stro
ji bolj veselo bolj ubrano pesem tekmo
vanja mladinskih proizvodnih brigad. V 
petdnevnem tekmovanju na čast 30. ob
letnici SKOJ-a ni bilo v vsem aktivu 
mladinca, ki bi norme ne dosegel, takih 
pa, ki so visoko presegli norme je ve
liko število. Najboljši rezultat je v tem 
tekmovanju dosegel že znani mladinec 
Plevel Florjan, ki je dosegel 128 odst. 
dnevne norme. Rakovec Francka. Beiie-
dičič Vinko, Bajželj Niko. Pletei ski M a 
rica, Malovrh Vera, Brezar Francka sto
pajo s svojimi presegi norm tesno za 
njim. Mladina iz »Inteksa« se je obve
zala po svojem tekmovanju, da se ho
če še nadalje boriti tako v produkciji 
kakor doma za čimprejšnjo izpolnitev 
plana prve petletke. Vsekakor je ta ob
veza mladine »Inteksa« častna. Poznamo 
delovni elan, požrtvovalnost tega mla
dinskega aktiva, vemo pa tudi to, kar se 
ti mladinci obvežejo, to tudi storijo. 

V Žirovski tovarni športnih čevljev so 
za 30. obletnico S K O J - a tekmovale tri 
mladinske brigade. Mladina iz Žirov je 
tega dne še posebno z veseljem tekmo
vala. Kako tudi ne bi, tradicija borbe, 
podvigi prvih SKOJ-evcev iz Žirov so 
jim bili v vzpodbudo. »Doka ; ' 'mo danes 
vsem, ki nas klevetajo, kaj zmoremo«, 
je dejala mladina 25. brigade »Potoč
nika Filipa«. 170,37% so dosegli dnevno 
normo v tej brigadi, katero vodi mla
dinec Jereb Matevž. »Cankarjeva bri
gada« pod vodstvom mladinca Kržišnika 
Miloša je dosegla 162,7%, tudi brigada 
»Naglic Zdenka«, katero vodi mladinka 
Bajt Milka je dosegla lepe rezultate. 
Zvečer so na slavnostni akademiji go
vorili o zgodovini SKOJ-a , orkester pa 
je zaigral partizanske pesmi. Tedaj se 
je sleherni spomnil na vse skrite buu-

Važno opozorilo!! 
Glede na predstojeće volitve v kra

jevne ljudske odbore prosimo, da se vsi 
letniki 1931 javijo na svojih krajevnih 
ljudskih odborih v svrho vpisa v vo-
livni imenik. Dalje naj se vsak na svo
jem terenu prepriča ali je vpisan v vo
livni imenik. V slučaju, da je pomotoma 
izpadel, naj se takoj vpiše. Ostali, ki še 
nimajo volivne pravice, naj takoj za
prosijo za vpis v volivni imenik ter 
prošnjo oddajo na krajevnem odboru OF 
v potrdtev, ki jo bo poslal Okrajni voliv
ni komisiji v rešitev. 

Ker volivna komisija ne bo reševala 
prošenj za- vpis v volivni imenik zadnje 
dni, prosimo, da prizadeti pohite in se 
zanimajo, kot državljani TLRJ za voliv
na pravico. 

Iz sekretariata OO T O 

herojskega SKOJ-a 
kerje, na vse skrite partizanske poti po 
katerih so stopali hrabri člani SKOJ-a , 
spomnili so se na vse prečute noči, ki 
so mladinci še kot pionirji nosili prav 
tem SKOJ-evcem hrano, orožje, muni
cijo, »Da, da, tudi moj sin je bil SKOJ"" 
evec, pa je padel v borbi s Švabi, tudi 
on bi danes tekmoval v brigadi, bil je 
dober fant«, pravi stara mamica v kotu 
dvorane, ko posluša gOVOr o delu hrab
rih članov SKOJ-a . Mladina iz Žirov se 
je oddolžila vsem padlim članom 
SKOJ-a s tekmovanjem. 

V tržiški predilnici so delavci vedeli, 
še predno jim je kdo govoril o tekmo
vanju za 30. obletnico SKOJ-a , da bodo 
tekmovali. Napis nad tovarniškim po
slopjem je povedal vse. Ne samo mla
dina, celoten kolektiv je sprejel tekmo
vanje na čast 30. obletnici. Tekmovanje 
je zajelo vsakogar, mladince in mla
dinke, ki so bili člani SKOJ-a , zajel je 
stare tkalke in stare predilke, kajti tudi 
njim je poznana borba hrabrili S K O J -
evcev. 

Ne samo delavski aktivi, tudi mladina 
vasi se je spomnila vseh svojih mladih 
tovarišev, ki so dali svoje najdražje — 
svoje življenje za stvar skupnosti. M l a 
dina zdravilišča Golnika je imela velik 
praznik. Pregledani so bili uspehi tek
movanje za 30. obletnico SKOJ-a , raz
deljene nagrade. Aktiv Osvobodilne 
fronte zdravilišča Golnik je v priznanje 
poklonil mladini lepo zastavo kot na
grado za uspešno delo. Mladina zdravi
lišča je povabila na svojo konferenco 
tudi vse pokretne bolnike, ki so bili 
člani SKOJ-a , povabila jih je, da bi v i 
deli, kako se mladina zdravilišča bori, 
kajti njeno borbeno geslo je: »Vrniti 
čim več ozdravljenih pacijentov domo
vini«. Ni bilo lahko poiskati med vsemi 
pacijenti člane SKOJ-a , vendar so mla
dinke izvedle to zelo dobro, tako, da 
nihče ni slutil kaj pripravljajo. Hotele so 
svoic pacijente-SKOJ-evce prijetno iz
nenaditi. Šopek rdečih nageljčkov, če
stitka k 30. obletnici S K O J - a je ganila 
slehernega pacijenta SKOJ-evca, skro
men šopek, skromna čestitka ni govo
rila samo o veliki ljubezni mladine do 
članov SKOJ-a , to je bilo vse nekaj več. 
Topla ljubezen, tovarištvo, s katerim 
mladina zdravilišča Golnika obkroža 
svoje pacijente je eno izmed uspešnih 
metod zdravljenja. Angelca pozna te 
stvari, zato tudi kot sekretarka mladine 
v tem komitetu k temu navaja sleher
nega mladinca in mladinko, kako je 
uspela, na lahko pove sleherni od paci
jentov. Tudi zabavo so priredili naslednji 
dan, igral pa jim je mladinski orkester 
iz Tržiča. Zadovoljstvo je bilo na eni in 
drugi strani. Mladi talenti iz mladin
skega orkestra so bili presenečeni nad 
toplim sprejemom, mladina iz zdravili
šča pa nad dobrim izvajanjem orkestra. 
Milan mladi gitarist pravi: »Taki 
mladini bomo ,pa še igrali«. 

Da bo čimlepše proslavila 30. oblet
nico SKOJ-a je mladina Sv. Ane imela 
skozi ves teden razna tekmovanja, bral
ne večere in uspelo akademijo. Zavedajo 
se mladinci obmejnega kraja kako ve
liko vlogo so odigrali SKOJ-evci v času 
borbe, saj je prav iz njihovih vrst zra-
stlo leno število najboljših in najbolj 
predanih borcev Kokrškega odreda. 

Mladina i/ , Dvorij in Grada se je 
zbrala v hiši tovariša Korošca, kjer so 
govorili o delu SKOJ-a , s pesmijo in 
kresom so zaključili svečani vgčer. 

Še bomo tekmovali, še bomo gradili, 
je obveza naše mladine, Gradili bomo 
toliko časa, da si bomo zgradili sociali
zem z lastnimi silami. Tisoče delavnih 
rok, tisoče zvestih src, tisoče plamene-
čih oči priča o veliki predanosti mla
dine, o veliki ljubezni do domovine, Tita 
in Partije, kajti našo mladino je vzgajal 
S K O J , prvoborce v vrstah mladinskega 
gibanja. Naša mladina ne bo dopustila, 
da bi se na kakršen koli način blatilo 
ime SKOJ-a — herojska borca za pra
vice mladine v stari Jugoslaviji, odloč
nega borca za svobodo, najboljšega uči
telja naše mladine. M. Š. 

NAŠA MLADINA — PONOS 
VSI:11 NARODOV JUGOSLAVIJI:! 

116 parov mladih, a krepkih delovnih 
rok je zazidalo zadnjo opeko na moder
nem hotelu v Novem Beogradu. Svojo 
nalogo so častno izpolnili še pred ro
kom. Brigada se je vrnila. Veseli obrazi, 
vesela pesem in glas harmonike so pri
čali o velikem zadovoljstvu mladine, ki 
je gradila tako ogromne objekte. Mla 
dinci so ponosni na svojo brigado, kako 
tudi ne bi bil i ! Vrnili so se kot dvakrat 
udarna in enkrat pohvaljena brigada, 
prejeli so priznanje od uprave gradili-
šča kot ena najboljših mladinskih bri
gad, najbolj discipliniranih, z najboljšo 
organizacijo v brigadi. 16 mladih briga
dirjev je prejelo častni naziv udarnika, 
preko 30 mladincev pa je bilo pohvalje
nih, (i ipmski »Hura!« je vzbudil mojo 
radovednost. »Kaj vendar imajo?« — 
»Hura za sekretarja«, je donelo po sobi. 
H) parov krepkih rok je prijelo sekre
tarja, 10 parov pa komandanta brigade. 
Pač stara brigadirska navada. Zdaj si 
videl>sekretarja, zdaj komandanta v 
zraku, ko so jih dvigale močne roke 
razposajenih in veselih brigadirjev. B r i 
gadirji pripovedujejo kako je bilo v 
brigadi. Še poseben ponos njihove bri
gade pa so 3 najmlajše brigadirke-udar-
nice. Nisem mogla verovati, da zmorejo 
tako mlada dekletca tako veliko delo. 
14-letna Nonimal Pepca, Jeglič Pepca 
in Kovic Ivanka, ki imata tudi komaj po 
15 let so postale udarnice na gradnji 
najmodernejšega objekta. Brigadirji pri
povedujejo: Nobeno delo jim ni bilo pre-
težko, v disciplini so nam bile vzor, kjer 

V tekmovanju za 30. obletnico S K O J - a 
so prejeli mladinci iz aktiva Preddvor 
obvezo, da bodo obiskali pogorelce v 
Srednji vasi in jim pomagali pri obnovi 
njihovih domov. Ni ostalo samo na pa
pirju. Pogovorili so se na sestanku, na
pravili načrt . Drago Križnar je predla
gal: »Kaj bi hodili praznih rok! Pogo
rel cem je zgorel tudi krompir in druga 
živila! Napravimo nabiralno akcijo!« 
Mladinci so se s tem strinjali. Kar tek
movali so. kdo bo več nabral, ko so se 
prihodnji dan razšli po vasi. Uspeli ni 
izostal. Nabrali so 600 kg krompirja in 
nič manj sadja. Največ sta od vseh na
brala iniciator te akcije Križnar Drago 
in Šavs Francka, nič pa nista zaostajala 
Kaštrun Fil ip in Tičar Rozi . Tudi ostali 
mladinci so častno izpolnili svojo obve
zo. V vsej akciji je vladalo veselo raz
položenje, drug drugemu so pomagali. 

Imeli so še en mladinski sestanek. 
Pregledali so uspehe svoje akcije in do
ločili so dan, ko bodo šli. Kar težko so 

je bilo veselje, pa so bile tudi vedno 
prve. Najbolj me je zanimala mala 
svetlolasa Jeglič Pepca. Marsikaj so mi 
brigadirji pripovedovali o njej. Mala, 
vedno vesela Pepca pravi, da je to samo 
nadaljevanje njene borbe. »Da, majhna 
sem in na pogled tudi šibka, vendar vse 
to ni vzrok, da bi ne mogla mešati be
tona, nositi opeke, voziti samokolnice. 
treba je bilo samo malo dobre volje«. 
Mala Pepca je bila tudi borka v času 
Narodno-osvobodilne borbe, dasiravno še 
kot prav majhno dekletce. »Bila sem v 
Prešernovi brigadi od leta 1943, bila sem 
trikrat ranjena, ampak v bolnici me pa 
ni zadržalo prav nič. Vse do osvobo
ditve sem bila v bataljonu.« Ta mala 
udarnica ima prav, ko pravi, da je to 
samo nadaljevanje njene borbe. Boli jo 
to, da tako klevetajo našo borbo in mla
dinsko organizacijo ljudje, ki niso ve
deli kaj se pravi iti kot desetleten 
otrok v borbo, ki tudi ne vedo o milijo
nih žuljev naših brigadirjev. Brigadirji 
so dokazali s svojim delom, kakšen je 
njihov odpor na vse klevete, na vsa 
žaljenja naše Partije. »Še bomo šli v 
brigade!« pravijo, ko se poslavljajo. 
Solze se iskrijo v očeh slehernega, tudi 
v očeh marsikaterega krepkega mla
dinca. Težko jim je slovo. V dveh me
secih skupnega življenja so se vzljubili 
med seboj, tovariška vez bo še vnaprej 
vezala brigadirje II. kranjske mladinske 
brigade, kateri iskreno čest i tamo na do
seženih uspehih. 

_ i Šorl Milka. 

pričakovali nedelje. Lepo sončno vreme, 
zadovoljni obrazi mladine, vse to je na
pravilo veselo razpoloženje v mladinski 
grupi, ki je krenila na pot. Kar veselja 
jih je bilo gledati, kako so skladali 
opeko. Srednjevaščani so jih sprejeli z 
velikim' zadovoljstvom. Kaj jih ne bi! 
Ne samo, da so jim priskočili na pomoč 
pri obnovi, še živež so oripeljali s se
boj. Kaj takega prav gotovo niso priča
kovali. Mladinci so tako hiteli s skla
danjem opeke, da so kamioni komaj 
sproti dovažali . Vesela pesem je sprem
ljala vsak gib roke, vsako opeko. Obra
zi so jim žareli od. notranje sreče in 
zadovoljstva. Ta dan pa so imeli še druge 
načrte. »Tudi izlet bomo napravili!« so 
se dogovorili Z drugimi delavci, ki so 
prišli na prostovoljno delo, so se odpe
ljali proti slapu Savici, da si ogledajo 
te, od Prešerna toliko opevane lepote. 
Tudi na tiste, ki niso z njimi odšli v 
Srednjo vas so se spomnili. Kmalu bi 

(Nadaljevanje na tretji strani) 

Tako je izgledal bankar zbirne baze Kokrškega odreda nad Zg. Lomom pri 
Tržiču (po opisu tov. Vihre) 

Mladina iz Preddvora je obiskala pogorefeef B< b. Sredn 
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OB TEDNU PROMETU 
POPRAVIMO NAŠI: CESTE 

Radi pospešenega tempa graditve so
cializma v naši državi, se je moral nuj
no povećati naš promet. Posebno se to 
Pozna pri cestnem prometu. Vedno več 
in več kamionov drvi po naših cestah, 
ki 'prevažajo les iz gozdnih revirjev, 
gramoz iz kamnolomov in še nešteto 
dragih stvari iz kraja v kraj. Posledica 
plačanega prometa je seveda poslabša
nje cest. Da se ceste spravijo v boljše 
stanje se po vsej naši republiki orga
nizira.od 10, 23. oktobra 1949 — »TE
DEN CFST«. V našem okraju bomo 
predvsem popravili glavne prometne 
žile. To delo bo slonelo na prostovolj
nih delovnih brigadah, ki jih bodo orga
nizirali K L O - j i , sindikati in ustanove. 

Na pomoč bosta priskočili tudi bri
gadi, ki pripravljata v kamnolomu v 
Kokri agregat za cesto bratstva in edin-
Stva. Brigadirji-vojaki JA in brigadirji 
iz mladinske brigade iz okolice Beo
grada so si zadali obvezo, da bodo po
pravili 30 km cestišča iz Kranja do Je
zerskega. Del tega cestišča bo treba 
močno nasuti in zvaljati z valjarji. Vsak 
dan bo delalo na tem delu 160 briga
dirjev, ki bodo prehodno že izpolnili 
svoj operativni plan v kamnolomu. Ves 
potreben 'gramoz bodo brigadirji pri
pravili sami. Poleg tega pa bo šlo še 
100 brigadirjev 2 dni pomagati na druge 
sektorje, kjer bo primanjkovalo delovne 
moči. 

Ta obveza — je poziv vsemu prebi
valstvu našega okraja, da se v čimveč-
jem številu udeleži teh teden dni traja
jočih delovnih akcij. 

OBVESTILO O OOP 
V času od 16. do vključno 23. o Id obra 

1949 se organizira po vsej Sloveniji »Te
den cest«. Ker je vprašanje popravila 
cest zelo nujno, naj krajevni in vaški 
O K odbori pristopijo k izvedbi tega 
tedna z vso resnostjo. Zavedati se mo
ramo, da uporabljajo cesto vsi ljudje, 
tudi tisti, ki čestokrat stojijo ob strani. 
Zato je naloga vseh frontnih odborov, 
da zaktivizirajo tudi tiste člane Fronte, 
ki drugače stoje ob strani. 

Za vsak odbor posebej je izdelan 
plan, ki sestoji iz vpisa vrste dela, kraja 
dela in označbe števila prostovoljcev na 
Posameznih predelih cestnega omrežja. 

Operativni plan, katerega je izdelala 
uprava za ceste, obsega: 

1. Pripravljanje, nakladanje, razvozil i 
zasip gramoza za jesensko gramozenje, 
zlasti zveznih, republiških in okrajnih 
Cest, kar se bo vršilo pod strokovnim 
vodstvom cest njih nadzornikov in ce
starjev. 

2. Izvršitev ostalih cestno-vzdrževal-
nih del (odstranjevanje plazov, pomoč 
tes arjem pri popravilu lesenih mostov. 

izravnavanje hrbtov na voziščih, odvoz 
deponiranega blata in podobno). 

Dolžnost vseh odborov OF. odnosno 
sekretarjev je, da po tem vprašanju 
skličejo na svojih sektorjih množične 
sestanke in na njih obrazložijo pomen 
in važnost akcije »Tedna cest«. Na ten? 
sestanku naj vsak član Fronte obljubi, 
koliko udarniških ur bo prispeval, voz
niki pa naj planirajo vožnje, ki jih bodo 
opravili v tem tednu. 

Iz sekretariata 01'. 

OTVORITEV NOVE CESTE 
RUDNO DRAŽGOŠE 

Pod obronki Jelovice se polagoma celi 
naša velika rana. Iz trpljenja, ponižanja, 
razvalin in pepela vstajajo nove Draž
goše. Lepše in svetlejše od onih, ki jih 
je upeneljil okupator. To so Dražgošani 
tudi zaslužili, saj danes svobodno in z 
borbeno delavnostjo grade sebi in po
znejšim pokolenjem srečno in svetlejšo 
bodočnost. — 

Zadnjo nedeljo v prejšnjem mesecu so 
odprli v Dražgoše novo cesto. Vodi od 
Rudnega v dolini, je nekaj čez štiri k i 
lometre dolga in ima pet ostrih serpen
tin do žage v samih Dražgošah. 

Vaščani so z nepopisno radostjo doča
kali dan, ko se je zanje slednjič odprla 
ta važna življenjska žila. Ka.ko so se 
oddahnili vozniki, ki so prej v eni vož
nji z zasoplo živino prevlekli v hrib ko
maj po 150 strešnikov za obnovo vasi! 
To nedeljo jim je kamion po novi cesti 
igraje pripeljal naenkrat kar 3000 s t reš
nikov! Kako hitro bodo zdaj tekla zad
nja dela obnove. »Težko, zelo težko smo 
čakali na to cesto,« pripovedujejo do
mači in se s ponsom ozirajo na transpa
rent z napisom »Ljudska oblast nam je 
zgradila to cesto!« 

Precej dolgo je trajala graditev, dok
ler petletka ni krepko pognala del in 
zgradila poti tudi do naših Dražgoš. P r i 
gradnji ceste so krepko pomagali tudi 
vaščani, čeprav so imeli ves čas čez 
glavo dela z obnovo. Dobro desetino 
vsega dela pri cesti so opravili vaščani 
z vožnjami in delom, ker so se zave
dali, da jim bo cesta olajšala obnovo. S 
to cesto se bodo stroški znižali od 
26,8% stavbene vrednosti na 3 do naj
več 5%. 

Otvoritve ceste sta se poleg drugih 
predstavnikov ljudske oblasti in zastop
nikov OF in množičnih organizacij ude
ležila pomočnik gradbenega ministra 
L R S ing. Muha in predsednik Okrajnega 
ljudskega odbora Trojar Janez, ki je 
tudi svečano odprl novo cesto in jo iz
ročil prometu. V Dražgošah so ta dan 
lepo proslavili. Kako tudi ne bi! Zdaj so 
dobili moderno cesto, ki je odprla pot 
vsem in povezala znamenite Dražgoše z 
ostalim svetom v naši domovini, ki si 

kljub vsem oviram vsepovsod gradi 
srečnejše in bogatejše življenje v socia
lizmu. 

ONEMOGOČIMO BREZVESTNEŽEM 
NJIHOVO RAZDIRALNO DELO! 

Lice vsakega naselja ali mesta bi mo
rala biti skrb slehernega državljana, ne 
pa samo oblastvenih forumov, ki so od
govorni za zunanjost naselja, varnost 
njihovih prebivalcev in notranjo ureditev 
mesta. V Kranju, ki z dneva v dan pri
dobiva na številu prebivalcev, bi bilo Še 
prav posebno potrebno sodelovanje vse
ga prebivalstva v tem vprašanju. Na
slednji primeri zgovorno dokazujejo 
brezvestnost nekaterih ljudi. 

V Savskem drevoredu na poti proti 
StržeVem — je uprava cest popravila 
ograjo na mestu, kjer se je pred krat
kim zgodila smrtna nesreča. Ta ogra
ja je bila prvo noč ukradena. 

Most preko Kokre pod tovarno Gume 
je v tako slabem stanju, da je oblast 

izdala odredbo, da se zapre za vozovih 
promet. Oprava cest je na mestu napra
vila ograjo, ki bi onemogočala prehod 
preko mosta z vozovi. Nekaj noči nato 
je bila tudi ta ograja ukradena. Pešec 
bi ponoči lahko padel v vodo, zakaj na 
mestu, kjer je bila ograja ukradena, je 
most hudo nokvarjen. 

Na Pr imskovemse je pričel izkop za 
vodovod k naselju Iskra na Planini in 
sicer od Jezerske ceste po ulici, ki pelje 
od (Irimsove hiše na Klane. Vse delo 
pri izkopu vršijo člani OF prostovoljno. 
Bližnji stanovalci dopuščajo, da se otro
ci na izkopu igrajo, zasipljejo jarke in 
uničujejo to, kar so požrtvovalni člani 
Fronte s prostovoljnim delom napravili. 
Zaradi tega je uprava cest na zgornjem 
koncu not zaprla, zagradila in označilo 
z napisom, da je cesta za vsak prehod 
zaprta. Dogaja se, da je v dveh zapo
rednih nočeh žica in pregrada bila po
trgana in polomljena. 

Poljska pot v Kranju je bila z med
narodnim prometnim znakom prepove
dana za uporabo za vsa motom i vozila. 
Pred kratkim je ponoči izginil tudi ta 
prometni znak. 

Vsi zgornji primeri nam dokazujejo 
škodljivo delovanje brezvestuežev, ki za 
drva uporabijo ograjo1, katera je zaradi 
varnosti prebivalcev postavljena. Ne 
glede na vso materiala > škodo, ki je 
prizadejana naši skupnosti s takim po
četjem, ie treba obsodit! ta dejanja tudi 
zaradi tega. ker se z njuni ogroža var
nost prebivalcev, javni red promet itd. 

Sleherni prebivalec v našem mestu 
naj bo čuvar ljudskega oremoženja, bu
den napram vsem, ki bi hoteli naši skup
nosti kakor koli škodovati , ter naj pov
sod in ob vsakem času ukrepa proti 
razdiralnim elementom s prijavljanjem 
njihovih dejanj na merodajnem mestu. 

B. P. 

NAROD NAS DOKAZE HRANI 

Varstvo spomenikov iz fasov narodniesvobodilne borb 
Dobro se drži na tleh ležeča lesena 

skrinja-zaboj, v kateri smo po brskanju 
Še našli ročno izdelano štampiljko »Ra-
dio-poročila«. Ta se nahaja sedaj v 
loškem muzeju. 

Prerez kurirskega bunkerja Kokrškega 
odreda nad Zgornjim Lomom 

je imela poleg drugih tehničnih pripo
močkov radio-sprejemni aparat in še 
električno ogrevalno peč. Potrebni tok 

. K o smo zapustili, nekdanjo podzemno 
l (t'iniko, srno Mohorča oblegali z raz-
nimj vprašanji. Pripovedoval je, kako so 
^fnl.io ponoči izkopavali, zjutraj pa jo 
zaradi Nemcev speljali drugam. Tehnika 

je bil speljan po žici zno
traj navpičnega odtoč
nega strešnega žleba. Rov 
ima na koncu zasilni iz
hod, ki je bil za časa 
oporabe maskiran s podr
tim mecesnom, dračjem 
in listjem ter smrekovimi 
vejami. Nemec, ki je vas, 
predvsem pa šolo, več
krat »obiskal«, ni mogel 
ničesar slutiti o navzoč
nosti partizanov. Delo je 

nemoteno teklo do jeseni 1944. leta, ko 
se je tehnika iz bojazni pred izdajo ne
kega novodošlega partizana, morala pre
seliti drugam. V šoli je Gorenjski odred 
vzdrževal šolski pouk, ki so se ga ude

leževali vsi šoloobvezni otroci. Dobro se 
še spominjajo tedanjega učitelja, tov. 
Kosca Franja. 

Vr ačajoč se skozi Železnike smo se 
ustavili še pri tov. Zumru Niku, vodji 
martinjvrške tehnike. Pripovedoval nam 
je o izdelovanju propustnic, radio-poro-
čil in pa Gorenjskega partizana. Spo
minjal se je kritičnih trenutkov za usodo 
te postojanke. 

Drugega dne smo se podali v kraje 
nad Tržičem. V mestu smo poiskali tov. 
Vihro, ki se je rade volje žrtvoval za 
službo vodnika. Kmalu smo spoznali, da 
naš vodnik ne nosi zastonj tega imena. 
Najprej nas je popeljal na mesto, kjer 
je nekdaj stal biinkar zbirne baze Kp-
krškega odreda nad Zgornji Lom, v po
bočje Tolstega vrha. Tu smo našli le 
ostanke opeke, ki je služila za ognjišče. 
Nekaj razmetanih govejih kosti, srnja
kova dlaka, vse to spominja na čase, ko 
so tu zbrani novinci dobivali oskrbo, 
preden so bili poslani na izvrševanje 
svojih nalog. Deske in bruna so pobra
na, le suho smrekovo dračje priča, da 
je pred nekaj leti skrivalo polvkopano 
leseno zgradbico. Tov. Vihra ve pove
dati, da je bila streha enokapna, vrata 
dvojna. Postojanka je bila zgrajena po
leti 1944 in je merila po dolžini pet, ši
rini pa štiri metre. Njen vodja je bil 
švab Janez z Vetrnega nad Krizami. 
Opisano mesto se nahaja približno tisoč 
metrov visoko. Po Vihrinem pripovedo
vanju je naš izdelal skico postojanke. . 

)& nakik kmm 
V H O T A V L J A H SO O D P R L I 

ZADRUŽNI D O M 
llotavlje, L <dctobra. 

Pred dobrim poldrugim letom so za
čeli v Motavljah s pripravami za grad
njo zadružnega doma. Mogočen in lep 
na i bo, da bo ponosen nanj celo stari 
Blegaš v ozadju, ko bo zrl v dolino, tako 

nekako se sklenili, čeprav so morali 
zdržati veliko borbo z reakcionarnimi 
ugovori, češ zakaj nam bo takšen dom. 
Borbeni in napredni vaščani so takoj 
začeli delati, da bi pokazali vsem, kaj 
zmorejo in dali zgled ostalim, ki so jim 
ugovarjali. K L O Hotavlje obsega vsega 
šest majhnih vasi. ki štejejo skupno 500 
prebivalcev, kar pa ni oviralo pogumnih 
članov OF, partijcev in članov K Z . da 
ne bi napravili velikega načrta. Zadružni 
dom mora biti mogočna enonadstropna 
stavba, da bo - imela dovolj prostora za 
gospodarske potrebe in bo tudi kulturno 
žarišče. Zato so dolžni stavbe prera
čunali na 60 metrov, širino na 12 met-

(Nadaljevanje na četrti strani) 

MLADINA IZ PRI: D DVORA JE 
OBISKALA POGORELCE BOHINJSKE 

SREDNJE VASI 
(Nadaljevanje z druge strani) 

zmanjkalo dopisnic in razglednic v pla
ninski koči Savica, tolikim so imeli pi
sati »Jaz bom še Francitu. jaz mamf, 
jaz teti, jaz pa na Okrajni komite itd.«, 
vsem so hoteli povedati, kako lepo je 
bilo na njihovem mladinskem izletu, ka
terega so združili s prostovoljnim de
lom. Kar prehititro je prišel čas, ko so 
morali poskakati na kamione. Vesela 
pesem jih je spremljala vso pot prav 
tja do Preddvora. 

Mladinski aktiv iz Preddvora je čast
no izpolnil svojo obvezo v tekmovanju 
za 30. obletnico SKOJ-a . Preddvorski 
mladinci so dokazali, kako pravilno jih 
je vzgajala SKOJ-evska organizacija in 
kako stopajo po poti, katero ji je začrtal 
herojski SKOJ- in po kateri jih vodi naša 
Partija. 

Kot srne smo hiteli za vodečiiii Vihro 
m že smo bili pri pogorišču kurirskega 
bunkerja K<> krške ga odreda nad Logom. 
ki je nekako stopetdeset metrov više od 
bunkaria zbirne baze. Od tega pogori
šča je ostala med dvema visokima smre
kama lesena mizica in pa dve klopci. 
Skupinica na tem mestu je služila ku
rirjem za pisanje in druga opravila. Od 
tod ie bila vzdrževana zveza čez Polano 
na Gojzd nad Golnikom. Kraj je bil iz
dan po kurirju in nato. požgan. Vihra se 
dobro spominja nekega kurirja, ki je ob 
izdaji moral naglo zapustiti mizico, kjer 
se je bril, ter z britvijo in brisačo v 
rokah steči navzdol po skalah, bežeč 
pred zavratnimi napadalci. Zgradba, 
bunker sam. je bil poleti 1944 postavljen 
med dve veliki skali, stanico pa je vo
dil tov. Klemene od Sv. Ane nad Trži
čem. Po opisovanju našega vodnika je 
bila izdelana skica objekta. Pr i pregle
dovanju ostankov pogorišča smo še na
šli štiri skledice za hrano, eno žlico in 
list žage. Vse to smo vzeli s seboj. 

Streha je bila tu dvokapna. Mize in 
klopce so predlagane za zaščito in v ta 
namen je bil izdelan načrt . Delo bi naj
bolje opravili člani Zveze borcev s pro
stovoljnim* delom. 

(Dalje prihodnjič). 

Program Partije -
je naš p r o g r a m ! 



Iz naš ih krajev Prostovoljno delo pri vskladiSčeniu žita 
(Nadaljevanje s tretje strani) 

rov. Ima naj prostorno gledališko dvo
rano 1 4 x 9 m z ustreznim odrom ter 
manjšo dvorano, gospodarske posloval
nice in pisarne ter ostale potrebne lo
kale, da bo dom postaj res središče vasi, 
kjer se bo stekalo vse življenje. Zato pa 
so domu našli kar najbolj primeru') 
zemljišče. Zasukali so rokave, dvignili 
krampe in lopate • . . Ko so opravili dela 
za izkop, so naleteli na nove težave. 
Opeke ni bilo. Toda to naših hotavelj-
čanov ni zaustavilo. Priborili so si star 
stroj za izdelavo opeke in se sami vrgli 
na delo. In je šlo. Danes, ko stoji že 
tako rekoč dom dovršen, ker je zuna
njost potrebno le ometati, imajo llotav-
1 je kaj pokazati in povedati, kako pri 
nas z lastnimi silami gradimo sociali
zem. Z vsakega čela bereš neuklonjiv 
hribovski ponos. Še pionirji se ti zdijo 
drugačni, kot so sicer drugod. Resni in 
možati ti pripovedujejo svojo delovno 
kroniko sodelovanja pri gradnji zadruž
nega doma. Vaščani so napekli v pol
drugem letu 195.000 kosov opeke v svoji 
ooliski opekarni, žgali 44.000 kg apna. 
vse 5 km daleč pod Srednjim brdom, 
•Odirali, tesali in vozili so les. nad 
80m : ! so ga zbrali sami med seboj, lo
mili so kamen, sejali pesek, zidali in 
gradili so svoj zadružni dom. Pr i tem 
so opravili nad 22.170 prostovoljnih de
lovnih ur, kar je res zgledno. Zbrali so 
tudi 375.000 din prispevkov, s katerimi 
•-o kupili stresan opeko in plačali naj
nujnejše strokovne moči. 

Preteklo nedeljo so na svečan način 
odprti svoj zadružni dom, ki stoji danes 
v ponos vsei Poljanski dolini. Tega se 
Hotavcljčani tudi zavedajo,saj so vsi so
delovali nri gradnji. Kljub temu ima pri 
tem uspehu velike zasluge Potočnik 
Maks, vodja gradnje, Peternel Janez, 
zidar in Ušeničnik, tesar, ki so z vztraj
nim prostovoljnim delom mnogo pripo
mogli, da je gradnja doma napredovala. 
Razen teli ie vredno omeniti požr tvo
valne mladince Drlinka L . Mravlja A., 
Bizjak P. in Šinkovca Maksa, o! žein 
na Mravljo Terezijo in pionirie Potoč
nika Jelko, Janeza in Ušeničnik Milana, 
ki so opravili vsak nad 300 prostovolj
nih ur dela nri gradnji dom:?. 

Dom jo bil odprt ob navzočnosti mi
nistra K T-/ i s 11 i k: i. nredsed. R7KZ Krme-

lja, predstavnikov n i . o Ob" in ostalih 
množičnih organizacij. Predsednic do
mačega odbora za gra fnjo zadružnega 
doma tov, Potočni Tomaž i " ob tei 
svečanosti proglasil 39 udarnikov pro-
st 0 vol j nega dela. od katerih ie pet spre
jelo zlato, šest srebrno ostali oa bro
nasto značko prostovoljnega dela. Za 
zlato značko ie bilo treba imeti najmanj 
400 udarniških ur. za bronasto na naj
manj 150 prostovoljnih ur. Vaščani so 
z nepopisno radostjo sodelovali tu li pri 
tem velikem slavju, sai i i 11 bo nitfl za
družni dom mOČnb dvignil v oceh vseh 
naših delovnih ljudi, posebno po še. ker 
so s tem dali krepak odgovor vsem na
šim obrekov dcem z Vzhoda, ki trde, ' 'a 
se na naši vasi ne gra ' i socializem. Če 
hočejo, na i hridejo in pogledajo, in sl i 
šali bodo (i i hotavel 'č M I O V . koliko tnala 
ie bilo treba za mouročpo stavbo - - ho-
taveljski zadružni dom! 

PIONIRU VABIJO NA SVOJO 
PREDSTAVO 

V soboto, dne 15. oktobra ob 16. uri 
se vrši v Prešernovem gledališču okraj
na pionirska revija, na kateri bodo na
stopili najboljši pionirski odredi. 

K nastopu vabimo vse bližnje pionir
ske odrede in starše naših pionirjev. 

AKADEMIJA UČITELJSKIM 
PRIPRAVNIKOV 

V sredo 19. t. m. prirejajo tečajniki 
devetmesečnega pedagoškega tečaja v 
Kranju javno akademijo v Prešernovem 
gledališču s pričetkom ob 20. uri. Teča j 
niki, bodoči učitelji in vzgojitelji se že
lijo s to akademijo posloviti od gorenj
ske metropole, kjer so se v devetmeseč
nem intenzivnem delu usposobili za pre
kaljene borce za socializem. 

Občinstvo vabimo, da polnoštevilno 
poseti akademijo in s tem pokaže razu
mevanje za naš novi vzgojiteljski kader. 

D R O B N E NOVICE IZ KMEČKO 
O B D E L O V A L N E Z A D R U f i E 

M L A D I V R H 
V kmečko obdeloval ni zadrugi > M l a 

di vrh« so zadružniki že kar pozabili na 
staro življenje In se vživeli v novo, 
skupno delo v zadrugi, čeprav' še vedno 
ni se tako, kot bi moralo biti. Delovnih 
norm na primer še doslej niso vpeljali. 
Temu pa je kriv prejšnji predsednik, ker 
se je premalo brigal za zadrugo, s svo
jim oportunizmom zaviral njen napre
dek in je tako po njegovi krivdi zadruga 
izgubila 15 prašičev, ker so zaradi pred
sednikovega odlašanja zamudili rok na
bave. Zadružniki vsega tega niso dol
go mimo gledali, ampak v o predsednika 
odstranili in izvolili novega. To je mladi 
Albin Kokal.i. 

Ce si vprašal prejšnjega predsednika, 
kdaj bodo v zadrugi uvedli norme, je 
odvrnil: »Kaj hočeš z normami? Iz te
ga ne bo pri na.s nič!« Seveda tak opor-
tunizem ni mogel koristiti nagli rasti 
zadruge, temveč je dušil nagel razvoj. 
Z nastopom novega predsednika in set
vijo pa so se te stvari spremenile. 

Zadružniki so sestavili plan setve. V 
dolini bodo-posejali krompir na površini 
8 ha, a na sončni strani proti .lavorjam 
pa pšenice in sorščice na 18 ha. v bližini 
hiš pa bo setev ječmena in korenja, 
medtem ko bo na 6 ha pod Mladim vrhom 
posejana jara pšenica. Setev so doslej 
že skoraj končali in pri vseh delili uvedli 
norme. To je velik uspeh novega vod
stva in cele zadruge. Razen tega so le
tos popravili 2 velika hleva, v katerih so 
zbrali zaJruž . živino (okroglo 100 glav). 
Plan živinoreje, ki so si ga napravili ob 
ustanovitvi v začetku tega leta, so do
slej že izpolnili, ker imajo 115 glav ži
vine. Tudi plan oddaje mleka (22.0001) 
bodo v kratkem izpolnili. V začetku ie 
bilo v zadrugi le 29 družin s 50 člani, 
zdaj pa ie v njej 45 družin s 145 člani. 
Izven zadruge ie ostala le družina Ko-
šakovih, ki ie že prej spletkarila proti 
zadrugi in še danes ne miruje, čeorav ji 
nihče več ne veruje Tako je pred krat
kim poskušala obrekovati /o Iružnika 
Božnarja Alojza, češ da ima dve ohiš-
nici. pa ni res, ker je tudi Tavčar Iva
na, njegova sorodnica. član zadruge in 
ima s svojim Uložkom pravico na svojo 
olnšnico. Niti takšna podmetanja ne bo
do spravila s pravilne poti zavednih za
družnikov, ker vedo. da se je prav Bos
na r Alojz pokazal nri jesenski setvi kot 
marljiv in požrtvovalen zadružnik. »Mla
di vrh« gre kljub vsem težkočam v svoji 
rasti P0 pravi poti v lepše življenje. 

Žiri. L oktobra. 
S K U D Otona Zupančiča Žiri je osno

val tudi folklorno skupino. Vaje so vsa
ko sredo zvečer ob 20. uri v Kulturnem 
domu. Učitelj prihaja iz Škofje Loke. Po 
izjavi učitelja te folklorne skupine se je 
Že pokazal uspeh, in skupina zelo dobro 
napreduje. Vabljeni so vsi mladinci in 
mladinke, ki imajo veselje in dar za na
rodne in umetne plese. Tudi godbeni 
odsek je pričel z vajami na pihala. Upa
nje ie. da bo tudi ta odsek zaznamoval 
len napredek. Želeli pa bi še več mla
dincev, da se prijavijo v ta odsek in 
prično z vajami. Poučuje učitelj mladin
ske godbe Iz Idrije tov. .lože Klemenčič. 
Redne vaje so vsak petek od 19. ure da
lje v glasbeni sobi S K U D - a . 

OBVESTILO OKRAJNE 
KONTROLNI- KOMISIJE 

Za boljše uveljavljanje demokratičnih 
načel v naši upravi se nudi vsem držav
ljanom še ena širša oblika Sodelovanja 
z ljudsko oblastjo. Okrajna kontrolna 
komisija sprejema v spodai navedenih 
urah Pritožbe in predloge slehernega dr
žavljana ELR.I . Prav tako lahko vlagajo 
predloge za boljšo organizacijo dela v 
državnih uradih, podjetjih in družbenih 
organizacijah. Predlogi in pritožbe so 
oproščene vseh taks. Okrajna kontrolna 
komisija sprejema stranke vsak dan od 
14. do 16. ure. v torkih in petkih tudi 
med 8. in 10. uro, ob nedeljah in praz
nikih med 10. in 12. uro na O L O v Kra
nju, soba št. 97/11. 

Okrajna kontrolna komisija. 

Eden izmed glavnih problemov v pre
skrbi delovnih ljudi mesta Kranja v go
spodarskem letu 1949/50, je bil vsekakor 
problem vskladiščenja velikih količin 
žita, ki je namenjen za preskrbo delavcev 
v tem obdobju. Ko so se v ta namen 
pripravili primerni prostori v bivšem 
Majdičevem mlinu, se je znova pojavilo 
vprašanje, kako najti delovno silo, ka
tere zaradi velikih del naše petletke 
povsod primanjkuje. Vsa rezervni de
lovna sila se je vključila v našo indu
strijo, tako. da je bilo potrebno izvesti 
v skladiščenje žita s prostovoljnim de
lom. 

š t a b delovnih brigad pri K) M( M )l ; 

Kranj, je napravil podrobni načrt, pO 
katerem so bili določeni posamezni de
lovni kolektivi za prostovoljno delo v 
žitnem fondu. Delo v začetku ni bilo 
masovno, kajti nekateri sindikalni funk
cionarji in frontne organizacije niso 
znali v dovoljni meri pojasnjevati po
men in koristi vskladiščenja žita za 
vsakega delovnega človeka v našem 
mestu. V zadnjem času pa se je delo. 
zlasti ob izdatni pomoči partijskih orga
nizacij izboljšalo in doslej je samo v 
žitnem fondu opravljenih nad 7.000 ur 
prostovoljnega dela. 

Poudariti je potrebno pomanjkljivost 
pri vodstvu podjetja, kjer ie Upravnik 
Utv. Porenta Janez iz Škofje Loke. 
Uprava podjetja ni čutila niti toliko od
govornosti do tega dela. da bi pošiljala 
na seje štaba D B svoje zastopnike, ki bi 
poročali o potrebah po delovni sili in si 
zabeleževali. kateri njihovi delovni ko
lektivi so določeni za delo. Upravnik se 
je redno vsak dan odpeljal domov v 

Frontovei so odpravili dosiej\ 
nad 7000 ur prostovoljnega 
dela 
Škofjo Loko ob štirih popoldne, kar vse
kakor ni rodilo zdravih posledic pri .de
lovni organizaciji. Ce bi vsi ostali odgo
vorni činilci imeli tako malomaren od
nos do vskladiščenja. potem bi morali 
prevzeti tudi odgovornost pred delov
nimi ljudmi, če ne bi ljudje pravočasno 
dobili pripadajoče oskrbe. 

Delo v žitnem fondu je zelo naporno 
in ga zmorejo le fizično odporni ljudje. 
Primerno bi bilo. da bi uprava podjetja 
odobrila vsakodnevne malice in okrep
čala v vinu vsem prostovoljcem, ki se 
trudijo in po svojem dnevnem delu 
opravljajo še težko prostovoljno delo v 
žitnem fondu. Vendar pa se uprava v 
tej smeri ni dovoli pobrigala in še danes 
ljudje ne dobijo nobenih okrepčil. Upra
va podjetja bi mogla takšno odobrenje 
za izdajo okrepčil pred vsakomur opra-
vičfti in ne bi bilo potrebnih toliko biro
kratskih potov, da bi se izposlovalo 
predhodno dovoljenje na njegovi cen
trali v Ljubljani, ali kjer se že taka do
voljenja izstavljajo. 

Vsak delovni človek, ki je pozvan na 
prostovoljno delo v žitni fond naj se 
zaveda, da je to delo v interesu njegove 
prehrane, vsak oni frontni in sindikalni 
funkcionar pa, ki dobi nalogo zaktivizi-
rati svoj kolektiv za prostovoljno delo 
v žitnem fondu pa naj ve. da So klican 
za malomarnost na odgovornost pred 
delavci, ako ne bodo imeli preko zime 
kruha. B. E. 

Več čiita odgovornosti poročevalcem za delo po KLO 
Ena izmed zelo važnih nalog naših 

ljudskih odborov ie najti delovno silo 
za težko industrijo iu gradilišča. 

Z a t o ie Uprava za delovno silo v Kru
niti skupno s štabom za mobilizacijo 
nove delovne sile pristopila k temu. da 
skliče vse predsednike komisij odnosno 
poročevalce za delo po KLO- j ih . in da z 
njimi obravnava na k; nierencah pro
bleme vključevanja nove delovne sile, 
katera se še nahaja na terenu. Pr i teli 
konferencah pa ie bilo opaziti, da posa
mezni poročevalci za delo sploh niso 

razumeli važnosti teh konferenc in se 
jih tudi niso udeležili, kakor na primer 
poročevalci Kovorja, Podbrezij, Lesc, 
Dupelj in še nekaterih KLO-jev. Kot naj
boljši poročevalci za delo so se izkazali 
v mesecu septembru: Voklo, Tržič, 
Kranj, Žabuica, Škofja Loka, ki so plan 
vključevanja nove delovne sile za mesec 
september ne samo izpolnili, ampak še 
presegli. T i poročevalci za delo naj bo
jo vzgled vsem ostalim KLO-jem, ki še 
do danes ne razumejo, da se pri nas 
gradi socializem. 

F I Z K U L T U R A IN Š P O R T 
11/KULTURNI STADION V KRANJU 
JE NUJNO POTREBNO DOGRADITI 

Naše mesto ne predstavlja le važnega 
industrijskega središča, temveč je po 
številu prebivalstva 4. največje mesto 
Slovenije. Ima poleg številnega delav
stva, po zaslugi ljudske oblasti, izredno 
veliko število osiovnih strokovnih, in
dustrijskih in srednjih šol. Te vse so 
prepolne mladine, ki je željna, da se iz
življa in uveljavlja po svoje. Eizkultura 
je glavno torišče tega življenja v pro
stem času. Brez dvoma jo pri pravilno 
usmerjeni fizkulturni vzgoji, ki se dobro 
vskladi z glavnim ciljem, to je z uče
njem, mogoče doseči pri doraščajoči 
mladini zadovoljitev njenih hotenj in 
želja, ki so tudi najbolj primerni za mla
dostno razvojno stopnjo. Vendar je kljub 
temu. že davnemu Spoznanju o potrebi 
vzporedne poti duhovne in fizične vzgo
je, pri nas že mnogo ljudi, ki še danes 
ne razumejo važnosti in nujnosti dobre 
fizične vzgoje mladine. Prav v našem 
mestu smo v tem pogledu še daleč za
daj. Največ do česar se dokoplje veči
na, je zunanja pasivna oblika enkratne
ga nastopa. K aktivnemu sodelovanju pri 
reševanju številnih težkih problemov, ki 
nastajajo neprestano, jih ni moči priteg
niti. Največkrat niti do malega razume
vanja stvari, do male pomoči. Kaj čuda 
da ideja potem nima tistega uspeha, ka
kršen bi bil nujen v interesu novega po-
kolenia! 

Za Kranj je sedaj s fizkulturnega sta
lišča gledano, najvažnejši problem do
graditev stadiona, ki smo ga že lani za
čeli graditi. V vseh vprašanjih, ki se po
stavljajo moramo gledati v prihodnjost 
tudi pri tem. Nemogoče je, da ostanemo 
pri sedanjem stanju, ki ne dovoljuje no
benega razvoja. (Dalje prihodnjič) 

V četrtek dne 13. t. in. se vrši ob Is. uri 
v kino - dvorani sindikalnega douri 
K ran i mednarodni namizno - teniški 
dvoboj Torino Kranj. Oglejte si v 
čim večjem številu to zanimivo igro. 

SPOMINSKI DNEVI 
15. oktobra 1844 je bil rojen pesnik S i 

mon Gregorčič. 
20. oktobra 1944. Edinice . l A i n R A osvo

bodile Beograd. 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

10. oktobra ima sloužbo dr. Ivan Mriber-
uik. telefon štev. 261. 

DEŽURNA LEKARNA 
10. oktobra ima službo Mrl i . Rauch Me

tod, Titov trg. 

DEŽURNA TRAFIKA 
lf). oktobra ima službo Cegnar Anica. 

Koroška cesta. 

KINO »STORŽ1Č* K R A N J 
14. do 17. oktobra »Deček iz Pred

mestja«, sovjetski film. 
18. do 24. oktobra »Sirota Stina«. danski 

film. 
KINO »SVOBODA« STRAŽIŠCE 

14. do 17. oktobra »Dolga pot«, avstrij
ski film. 

KINO TRŽIČ 
15. do 10. oktobra »Karneval«, angleški 

film. 
KINO ŽIRI 

15. do 16. oktobra »Rdeča ruta«, sovjet
ski film. 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan 
Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev. 

— Naslov u redn i š tva i n uprave: Kranj , Ljubljanska ceeta l /II — Tel. St. 475 — Izhaja vsak četrte« 
ček. položnic« 611-M260-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1 Kranj 206 49 




