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Tov. T O N E F A J F A R je govoril 
Kranj, 18. marca. 

Borci, podoficiri i in oficirji kranjske 
garnizije so imeli danes zvečer v ve l ik i 
dvorani Sindikalnega doma v Kranju, 
k i so jo napolnili do zadnjega kotička, 
veliko prevolivno zborovanje. 

Zborovanje je pričel major Ožbolt 
Jože, k i je pozdravil tov. ministra L R S 
Fajiar Toneta, niaito pa v kratkih bese
dah prikazal gonjo informbiro] evskih 
hujskačev, k i zastonj skušajo blatiti naše 
vodstvo in pridobitve N O B . Za njim je 
navdušeno pozdravljen spregovoril tov. 
Fajfar Tone. Tovariš minister je v dalj
šem dokumentarnem govoru živo pred-
očil sliko stare kapital ist ične Jugosla-
viie, zatiranje in izkorišča vam je delov
nih l judi po peščici vladajoče klike in 
žalostne razmere v tedanji jugoslovanski 
vojski, kjer je bi l kundak sredstvo za 
pokoravanje naših ljudi. N O B je popol
noma spremenila to razmerje, odpravila 
neenakopravnost naših narodov in s so
cialistično revolucijo vpostavila med 
njimi bratstvo in edinstvo ter ljudsko 
oblast kot vrhovni organ ljudske demo
kracije. Enotnost naših narodov v borbi 
je bi la dokaz te nezmotljive poti naše 
Partije, k i je vodila veliko bitko na 
življenje in smrt, in doživela veličastno 
znMIffO nad fašizmom. Noše vodstvo v 
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Žiri, 18. marca. 
Sinoči .cmo imeli v Zireh lepo pred-

volivno zborovanje. Udeležba je bila 
dobra, toda lahko bi bila tudi boljša. 
Kandidat za Zvezno skupščino tovariš 
Brovč Andrej je v svojem govoru nani
zal vse naše gospodarske in politične 

Tov. Brovč Andrej 
kandidat kranjskega volivnega okraja 

južni del 

Probleme. Rekel je med drugim, da niso 
sedanji pred voli vni sestanki zato, da bi 
n e k a j obljubljali, piač pa da se pogovo
rno o našem dosedanjem delu, -o uspe
hih, nalogah i n tudi o napakah, da j ih 
°dpravimo. Po poročilu se je razvila 
^iskusijia, k i pa ni mogla postati taka, 
K°t bi si jo želeli, namreč, da bi si od-
krtito povedali vse težkoče in naloge, 
volivci so apelirali na našega bodočega 
Poslanca, da naj ima vedno pred očmi 

na prcdvolivnem zborovanju naše Armade 

N O B ni prišlo iz Moskve, česar tudi se
dal ne potrebujemo. S klevetanjem in 
hujskanjem so poskušali informbirojev-
ci zlomiti enotnost, skovano v vel ik i 
revolucionarni naši dobi in spodkopati 
zaupanje v naše vodstvo, kar pa j i m ni 
uspelo. Narodi, k i so z lastnimi napori 
zlomili sovražnika, bodo prav tako lah
ko sami očuvali svoje pridobitve in zgra
di l i socializem. Z voli tvami v Zvezno 
skupščino bomo vsemu svetu, k i gleda 
v nas kot pravega borca za enakopravne 
odnose med vsemi socialističnimi drža
vami, z manifestiranjem enotnosti naših 
narodov dokazali našo moč in trdno 
voljo, da si izgradimo v socializmu bolj
še življenje. 

Njegov govor so zborovalci večkrat 
prekinjali in pozdravljali z burnim 
vzklikanjem, ploskanjem in skandira
njem „Tito—CK", „Tito—Armija" in na 
koncu „Titu—telegram", nakar je pre-
čitan i n poslan s zborovanja tov. Titu 
pozdravni telegnaim, v katerem se zboro
valci obvezujejo svojemu vrhovnemu 
komandantu, da bodo še povečali svoj 
delovni polet in na volitvah 100% od
dali svoj glas za kandidate Osvobodilne 
fronte. 

Glasujmo za učvrstitev 
mir v svetu! 

V nedeljo 26. t. m. bodo 
široke delovne množice po 
štirih letih zopet stopale na 
volišča, kjer bodo izbrale 
najvišje predstavnike naše 
ljudske oblasti. Okroglo 10 
milijonov bo volivcev, k i 
bedo svetu pokazali, kakšna 
je naša ljudska država. 

Ce se danes ozremo dobra 
štiri leta nazaj, odkar je bi
la izvoljena naša najvišja 
državna oblast, to je prva 
ljudska skupščina, ne mo
remo brez občudovanja in 
ponosa mimo orjaških uspe
hov, katere je naše ljudstvo 
doseglo v razmeroma tako 
kratkem razdobju. Še leta 
1945. je bila vsa država v 
razvalinah in ruševinah, na 
vseh koncih in krajih so 

naše socialistične domovine, za 
odkar naše delovno ljudstvo vodi vztraj
no, zagrizeno in težko borbo za izpol
njevanje našega petletnega plana. Ta 
borba je bila naporna in težka, a danes 
je že mnogo lažje, že so vidni sadovi 
teh naporov in prizadevanj, čeprav še 
zdaleč niso vse ovire premagane. Na
sprotno! Se veliko zaprek in težav je 
pred nami, a če smo doslej odstranili 
toliko ovir, bomo še tudi te. Danes že 
stojijo ogromne tovarne in elektrarne 
po vsej državi, v katerih dela nad deset 
in desettisoče delavcev. Naši rudniki 
dajejo premog za industrijo, rudna bo
gastva, ki so bila nekoč lahek plen ino
zemskih velekapitalistov, služijo sedaj 
našemu delovnemu ljudstvu. Neštete 
predmetov, ki smo jih morali uvažati 
pred vojno za drage denarje iz tujine, 
že izdelujemo v lastnih tovarnah. Naši 
izdelki po svoji kvaliteti dostikrat prav 
nič ne zaostajajo za inozemskimi, v ne
katerih primerih pa jih celo preka^jo. 

Vse to bogato žvljenje, ki je zakipelo 
v vseh krajih naše države, veliki uspehi, 

velike prometne težkoče in naj se že 
planirana železnica po mogočnosti vsaj 
v drugi petletki zgradi. Tov. Brovč jo 
obrazložil objektivne ovire, k i so posle
dica in+'ormbirojevske blokade, dia te 
zamisli nismo mogli že izpeljati in da so 
najvažnejše sedaj tovarne in elektrifika
cija, da borno mogli sami izdelovati po
trebne stroje in tračnice. Ma l i kmetje so 
se nato zanimali, kako bodo prišli do 
prašičkov, ker ni mladičev, če pa so, so 
silno dragi. O tem se je razvila diskusija, 
v katero je posegel tov. Naglic Peter, k i 
je poudaril, da smo sami kr iv i , če ni 
prašičkov, jajc i n drugih stvari za de
lavca ali mialega kmeta, ker gotovi špe
kulanti sabotirajo, nočejo rediti pleme-
njakov, prodajajo svoje viške po tajnih 
kanalih, namesto diai bi dali delovnemu 
človeku. Tukaj, pr i takih saboterjih je 
treba iskati krivce, ker ne redijo živine 
in plemenjakov po planu in kakor bi 
lahko. Torej, volivci, razkrinkava j te ta
ke krivce in saboter je,, pa bo drugače, 
pa bo boljše, ie poudaril tov. Peter. 

V TRŽIČU SE PRIDNO 
PRIPRAVLJAJO NA VOLITVE 

Volitve v Zvezno ljudsko skupščino 
pričakuje delovno ljudstvo Tržiča z ve
l ik imi pripravami in medsebojnem tek
movanjem v proizvodnji, Icakor tudi v 
prostovoljnih delih. Vol ivc i so se več
krat zbrali na mnogih predvolivnih se
stankih in zborovanjih, kjer so se do
dobra seznanili o polit ičnem in gospo
darskem položaju naše države ter o ve
l ikem pomenu državnih volitev. Vol ivc i 
se zavedajo' svojih nalog in dolžnosti, 
posebno še, ker je OF Tržiča napovedala 
Kranju in Škof j i L o k i tekmovanje za 
volitve, kje bodo bolje uspele. 

V ČAST V O L I T E V I Z P O L N I L I 
ČETRTLETNI P L A N 

Kolekt iv združenih grafičnih podjetij, 
obrat Kranj se je obvezal, da bo v čast 
zveznih volitev izpolnil proizvodni plan 
za prvo tromesečje do 26. marca. To 
obvezo pa je izpolnil že 22. marca, to je 
4 dni pred rokom. 

bili očitni strahotni sledovi dolge vojne 
in zverinskega divjanja fašističnih čet 
in domačih izdajalcev. Gospodarstvo je 
bilo v razsulu in opustošenju, prometne 
zveze skoraj popolnoma prekinjene, cele 
vasi in mesta požgana ter rušena, pre
bivalstvo lačno in raztrgano. Toda že 
prvo leto po osvoboditvi je naše ljudstvo 
trdo zgrabilo za delo. Iz nič smo začeli 
graditi našo lepšo bodočnost, prav tako 
kakor smo, po besedah maršala Tita, s 
kosami in sekirami začeli našo narodno
osvobodilno vojno ter iz nič ustvarili 
mogočno jugoslovansko armado, oboro
ženo z najmodernejšimi topovi, tanki in 
letali. Naša ljudska oblast je pod vod
stvom prekaljene in slavne Komunistič
ne partije Jugoslavije, ki jo modro vodi 
naš maršal Josip Broz-Tito, takoj v za
četku ustvarila vse pogoje in temelje za 
nadaljnjo graditev socialistične države. 
Korak za korakom smo se trgali od 
ostankov preteklosti in trgali iz sebe 
vse, kar je bilo med nami še slabega in 
gnilega iz predvojne Jugoslavije. Fede
rativna ureditev, agrarna reforma, na
cionalizacija, priključitev Primorske k 
FLR Jugoslaviji — vse to so bile po
stopne etape in veliki uspehi, s katerimi 
smo se naglo bližali k našemu največ
jemu cilju: k začetku borbe za prvi pet
letni plan. 

Danes je preteklo že dobrih troje let, 

ki smo jih dosegli na gospodarskem, pe-
litičnem in kulturnem torišču, vse to ni 
všeč nekaterim voditeljem v Sovjetski 
zvezi. Ni jim bilo všeč, da si naši na
rodi sami gradijo lepšo bodočnost, da 
postajamo gospodarsko močni in š tem 
neodvisni. Naši uspehi niso šli v račun 
nekaterim voditeljem SZ, ki so se zbali, 
da bi se na vzgledu Jugoslavije lahko 
učili tudi drugi narodi in si pričeli sami 
graditi močan socialistični sektor. Zate 
so si ti izkoreninjen«, ki so popolnoma 
zavrgli nauke Marxa in Lenina, izmislili 
proslulo resolucijo, izmislili so si v zad
njem letu vrsto sramotilnih procesov in 
drugih sredstev, s katerimi so podlo 
blatili naše narode, našo Partijo in mar
šala Tita ter skušali streti odpor jugo
slovanskih narodov! Toda vsa ta priza
devanja so bila in bodo zaman. Naši na
rodi so se š̂ e bolj strnili okoli svoje 
Partije in tov. Tita, kajti čutijo in vedo, 
da je naša pot pravična in pravilna. 

Še par dni nas loči od dneva volitev. 
Po močnem razgibanem prcdvolivnem 
gibanju, ki se odraža posebno v velikem 
tekmovanju na vseh popriščih dela v 
počastitev volitev, nam dokazuje, da se 
naši delovni ljudje globoko zavedajo ve
likega pomena teh zveznih volitev in da 
bodo 26. marca na voliščih navsezgodaj 
stoodstotno to manifestirali ter volili 
kandidate naše Osvobodilne fronte. 



Naše ljudstvo v pripravah in tekmovanju na volitve 
P R E Š E R N O V O MESTO BO VOLILO M E D PRVIMI 

Zborovanje večkratnih 
udarnikov v Kranju 

Kranj, 18. marca. 
Danes zvečer je bilo v ve l ik i dvorani 

Sindikalnega doma zborovanje našin 
prvoborce v za zgradnjo socializma, k i so 
se ga udeležili polnoštevilno naši več
kratni udarniki, odlikovanci dela iz 
Kranja, Tržiča in Škofje Loke. Tako so 
med drugimi bile na zborovanju 14 krat-
ne udarnice: Križaj Martina, Šter Ivana, 
11 kratna udarnica Vrtnik Anica, 9 krat
na udarnica Rant Kris t ina in 7 kratna 
udarnica Mravlje Pavla iz Tiskanine, 12 
kratne udarnice Zupan Jožefa i n Arnež 
Angela iz tržiške predilnice in tkalnice, 
7 kratna udarnica Berglez Pavla iz In-
teksa in gozdni delavci Mravlje Matevž. 
Kuhar Jože, Markelj Janez iz Puter-
hofa, ki so že vsi izpolnil i petletni plan, 
c i očim jih je bilo še mnogo, kateri ga 
bodo skoraj. Med te štejemo tudi Ječnik 
Ivana, 12 kratnega udarnika iz Iskre, 
Malovrh Janeza, sedemkratnega udar
nika iz Standarda, Oman Janeza in Jan
ka, osemkratna udarnika iz Triglava — 
Tržič i n druge. 

Na zborovanju je govoril o delu in 
uspehih naših prvoborcev za izpolnitev 
petletnega plana tov. Dodič Viktor, za 
njim pa sta zbor pozdravili kandidata 
naših dveh volivnih okrajev tov. Fajfar 
Tone in Brovč Andrei ter tov. Naglic 
Peter, org. sekretar O K K P S . Po tem se 
je razvila diskusija, v kateri so večkra t 
n i udarniki povedali svoje izkušnje in 
razne zboljšave za dvig delovne storil
nosti. Tako je med drugim vedela mno
go povedati o borbi za brigadni sistem 
dela v Tiskanini tov. Mravlje Pavla in 
nakazala uspehe, k i j ih imajo in j ih 
bodo še izpopolnili s popolnim osvaja
njem tega socialističnega načina dela. 
Mnogi diskutanti so v počastitev volitev 
napovedali pojačano medsebojno tekmo
vanje za večjo storilnost dela in izbolj
šanje kvalitetnih izdelkov proizvodnje. 

Nsito je sledil kulturno umetniški pro
gram, k i so ga zborovalcem predvajali 
ženski in moški pevski zbor S K U D - a 
France Prešeren iz Kranja. 

V predaprilski Jugoslaviji se je ko
munalno gospodarstvo razvijalo po d i 
rektivah in koristih posameznikov kapi-
talisično usmerjenih ljudi. Spominjamo 
s ^ š e dobro, kako so nam v predapril
ski Jugoslaviji ob volitvah dajali „vo-
livne golaže" in lepe obljube, kaj vse 
nam bodo po volitvah zgradili: vodo
vode, kanalizacije, elektrifikacijo vasi, 
uredili ceste itd. Po volitvah pa so vedno 
take obljube padle v vodo, sarni izvo
ljenci pa so le sebi uredili lastne komu
nalne naprave, oziroma le tiste, p r i ka
terih so imeli sami interes, a l i pa nj i
hova kl ika . 

Z novo državno ureditvijo, sadom 
naše borbe smo pometli s takim nači
nom komunalnega gospodarstva in us
meri l i komunalno gospodarstvo v korist 
skupnosti ter že leta 1945 začeli načr tno 
delati na komunalnih zadevah. Takrat 
se je že osnoval pr i O L O komunalni 
odsek, k i je najprej pristopil k obnovi 
porušenega podeželja. Pozneje se je or
ganiziralo poverjeništvo za komunalne 
zadeve in povzelo vodstvo nad splošnim 
komunalnim gospodarstvom v okraju. 
V času svojega obstoja beleži že lepe 
uspehe. Na področju obnove je bilo v 
tem času zgrajenih 185 stanovanjskih 
hiš i n 117 gospodarskih poslopij. Zgra
jene so bile nove ceste Jamnik—Rudno-
Dražgoše, elektrificiranih je * bilo več 
vasi, zgrajenih več vodovodov itd. 

Poverjeništvo za komunalne zadeve je 
v začetku nekako dirigiralo komunalno 
gospodarstvo okraja in ni imelo zadost
ne podpore širokih ljudskih množic. 
Zato je bilo nujno, da se je zainteresi
ralo potom OF in ostalih množičnih or
ganizacij delovno ljudstvo in so se na 
mestnih in K L O - j i h organizirale tako 
zvane komunalne komisije in urbani
stični sveti. V teh komisijah in svetih 
so zastopane vse množične organizacije, 
ki so pristopile že resno k delu. V letoš
njem letu so že izdelale svoje t romeseč-
ne plane, k i j ih izvajajo preko zborov 
volivcev in masovnih sestankov fronte. 

Ljudska oblast zagotavlja gospodarski 
napredek in ne dopušča izkoriščanja 

delovnih ljudi! 

Kranj , 21. marca. 
Naše mesto je danes popolnoma spre

menilo svoj vsakdanji obraz in se odelo 
v svečan izgled. Na vseh vhodih v me
sto so postavljene vrste slavolokov in 
mlajev, hiše so okrašene z zelenjem in 
zastavami. Po vseh mestnih četrtih, 
tako na Primskovem, Struževem, P l a 
nini, Stražišču, Rupi in Centru so že 
imel i vol ivci množična predvolivna zbo
rovanja, na katerih so sklenili , da bodo 
medsebojno tekmovali v vseh pripravah 
na volitve in ta pripravljenost je prišla 
danes popoldne do vidnega izraza, ko se 
je na velikem predvolivnem zborovanju 
na trgu Svobode zbralo nad 6.000 ljudi, 
da čujejo člana C K K P J tov. Ziherl 
Borisa, k i je govoril o pravilnosti poti 
naše Partije in pr i tem nazorno razgalil 
ogabno revizionistično politiko SZ, k i 

Škofja Loka, 18. marca. 
Preteklo nedeljo je bilo pri nas veliko 

predvolivno zborovanje, na katerem je 
govoril tov. Krmc l j Maks, član C K K P S . 
Na zborovanju je bilo nad 1.200 ljudi. 
Po njegovem govoru je govoril še tov. 
Rajčcvič Dane, komandant vojne šole v 
Škof j i Lok i . Ljustvo je manifestiralo 
z neprestanimi vzk l ik i Parti j i in tov. 
Titu. 
Škofja Loka, 21. marca. 

Včeraj je bi l za II. in III. mestno če
trt skupni shod volivcev, na katerem se 
je po poročilu razvila zelo živahna raz
prava. Tako SO' med drugim volivci II. 
mestne četrti napovedali vsem ostalim 
voliščim tekmovanje v sledečih točkah: 
1. Idejnost okrasitve volišč; 2. katero 
volišče bo imelo najmanj kroglic v črni 
skrinjici in 3. katero volišče bo preje 
volilo 100%. 
Davča, 20. marca. 

Pretekli torek nas je obiskal naš kan
didat v Zvezno skupščino tov. Brovč 

Da se delo na komunalnih napravah po
speši in pravilno izvaja je b i l s strani 
poverjeništva za komunalne zadeve or
ganiziran tečaj za komunalne poroče
valce na K L O - j i h in M L O - j i h . Poleg 
tega so bile organizirane sektorske kon
ference. Na tečajih in sektorskih konfe
rencah je bi l udeležencem prikazan naj
boljši način dela v komunalnem gospo
darstvu, in dane smernice za odpravo 
nedostatkov in razlike med zaostalimi in 
naprednejšimi kraji. Uspehi so že vidni . 
S sodelovanjem množičnih organizacij 
ie delovno ljudstvo opravilo večja dela, 
tako: posipanje lokalnih cest, čiščenje in 
urejevanje parkov itd. Ponekod se že 
intenzivno dela na gradnji vodovodov. 
K L O Križe je na zboru volivcev sprejel 
sklep, da uvede krajevni samoprispevek, 
k i bo šel v korist komunalnega gospo
darstva. 

N i pa povsod enako razumevanje za 
delo pri komunalnih napravah. Tako je 
K L O Gorenja vas vidno napredoval pr i 
ustanavljanju in delu v komunalnem go
spodarstvu, dočim so na primer K L O 
Velesovo in Železniki premalo agilni in 
niso še ničesar pokrenili v tej smeri. 

Vsekakor bo potrebno, da lokalni fak
torji pristopijo še z večjo resnostjo k 
nalogam, k i stoje pred njimi. Trenutni 
gospodarski položaj onemogoča, da bi se 
pri delih mogla nuditi vsa potrebna ma
terialna pomoč, za katero se obračajo 
K L O - j i na poverjeništvo za komunalne 
zadeve. Gledati moramo predvsem, da 
izkoristimo potrebne surovine in mate
rial iz lastnih virov in da postanejo 
K L O - j i bolj samoiniciativni. Dobro je 
razumel ta položaj K L O Selca, k i je s 
pomočjo svojega remontnega podjetja 
organiziral in uredil svojo poljsko ope
karno, kar j im bo omogočilo hitrejši 
napredek in dvig družbenega standarda 
v njihovem območju. 

Z državnimi volitvami stopamo v novo 
obdobje graditve socializma v mestih 
in vaseh. Zavedamo se, da delo' ne bo 
lažje, a da bomo v zaupanju v naše vod
stvo in moč delovnega ljudstva, prema
gali vse težave in da bo naše komunal
no gospodarstvo ustrezalo težnjam de
lovnega ljudstva. 

nima nič skupnega s čistostjo naukov 
Marxa-Lenina. Zato nas danes napadajo, 
in smo j im trn v peti, ker smo prava 
socialistična država i n nismo padli v, 
nobeno odvisnost. V tej vel iki borbi za 
enakopravne odnose, za pravi socializem 
bomo vztrajali kljub vzhodu in zapadu, 
ker je naše delovno ljudstvo enotno in 
trdno strnjeno okrog naše Partije in 
Tita, da z lastnimi silami zgradi sebi 
srečno življenje. 

Za njim je govoril še naš kandidat za 
kranjski volivni okraj — severni del, 
minister Fajfar Tone, k i je v svojem 
govoru opisal naše gospodarske zmage 
in tudi težave, k i j ih z uspehom pre
magujemo. Oba govornika je množica 
večkrat prekinjala z odobravanjem in 
vzklikanjem državnemu in partijskemu 
vodstvu. 

Andrej, sekretar M K K P S iz Kranja, k i 
je obdržal uspelo množično predvolivno 
zborovanje. Njegovemu govoru je l jud
stvo živo sledilo in se v diskusiji z njim 
pomenilo o vseh perečih gospodarskih 
vprašanjih. 

Prav tako je tov. Brovč obiskal 20. 
t. m. svoje volivce v Velesovem in j im 
podrobno razložil pomen zveznih volitev 
in važnost izpolnjevanja gospodarskih 
nalog, k i stojijo pred nami, da uspešno 
premagamo vse težave in utrdimo pot 
socializmu. 

Tov. Fajfar Tone, kandidat kranj
skega volivne okraja — sev. del, pa je 
imel dobro obiskane volivne shode 16. 
t. m. v Kokr ic i , naslednji dan v Pre-
dosljah in 20. t. m, v K o k r i . 

P R E D V O L I V N A Z B O R O V A N J A 
V S I N D I K A L N I H PODRUŽNICAH 

Škofja Loka, 20. marca. 
Pretekli teden so bila po vseh sindi

kalnih podružnicah množična volivna 
zborovanja. Tako so med drugim zelo 
uspela volivna zborovanja bila v Gorenj
ski predilnici in tkalnici, Trata-kolod-
vor, Jelovici, Trata, Sindikalni podruž
nici krajevne industrije in obrti, Trgov
skih podjetij in O Z K Z v Škofji Loki . 

V O L I V N I SHOD I N O B E N E M 
P R O G L A S I T E V NAJBOLJŠIH 

Škofja Loka, 20. marca. 
Preteklo soboto so imeli v „Gradisu" 

dvojno siavnost: volivni shod in progla
sitev udarnikov. Na shodu sta govorila 
tov. Brodar Ivan, sekretar M K K P S in 
tov. Berdajs, član GO ZSS 

N A P R I M S K O V E M D E L A J O V O L I V C I 
V ČAST V O L I T E V N A G R A D N J I 

ZADRUŽNEGA D O M A 
Primskcvo, 20. marca. 

A k t i v i posameznih volivnih enot so 
napovedali medsebojno tekmovanje za 
čim boljšo izvedbo volitev. Tako neneh
no tekmujejo v prostovoljnem delu pr i 
gradnji zadružnega doma skupno kmet
je in delavci. Vol ivci so sprejeli sklep, 
da letos dograde dvonadstropno zgradbo 
svojega zadružnega doma ter skoraj 
ustanove kmečko obdelovalno zadrugo 
na svojem terenu, za kar so že dani po
goji. Kmetje vedno bolj spoznavajo 
prednost socialističnega gospodarstva 
pred privatnim in nič več ne bodo na
sedali kulaško nastrojenim kmetom, k i 
so doslej zavirali ustanovitev socialistič
nega gospodarstva. 
D E L O V N I K O L E K T I V G R A D B E N E G A 
P O D J E T J A „PROJEKT" V K R A N J U 

SE P R I P R A V L J A N A V O L I T V E 
V počastitev volitev, na katere se naš 

delovni človek že vsepovsod pripravlja, 
je kolektiv G. P. „Projekt" na pobudo 
svoje partijske organizacije in sindikal
ne podružnice sprejel celoletno med-
stavbiščno tekmovanje. > 

V zvezi s tem tekmovanjem so se de
lavci po stavbiščih na svojih sindikalnih 
sestankih zavezali, da bodo tekmovali 
v sledečih točkah: 

1. Katero stavb išče bo imelo največji 
procent v doseganju mesečnega plana; 
2. katero stavbišče bo' imelo največji 
procent akordnih del; 3. katero stavbišče 
bo imelo največji presežek norme; 4. 
katero stavbišče bo imelo največ nadur
nega dela; 5. katero stavbišče bo imelo 
najmanjši procent izostankov; 6. katero 
stavbišče bo najbolje urejeno; 7. katero 
stavbišče bo imelo največ proizvodnih 

T E K M O V A N J E V ČAST V O L I T E V 
Vse bolj se zaostruje tekmovanje po 

naših delovnih kolektivih v čast vo l i 
tev v Zvezno skupščino. V prejšnjem 
tednu so bil i v Tiskanini doseženi prav 
zgledni rezultati. Tako so najboljše re
zultate dela dosegle tkalke Križaj K r i 
stina in Šler Ivana 117% dnevne nor
me, a Var i Marija in Vrtnik Ana 11G 
dnevne norme. 

V Inteksu pa so imele najboljši uspeh 
v predvolivnem tekmovanju od 1. do 16. 
t. m. Šink Marija, 120.3%, Logar Ana 
118.6% in Biiban Metka 119.6% dnevne 
norme. Dvig produkcije je bi l v času 
tekmovanja povprečno 108.8%, kar je 
v močno korist izpolnitvi plana,. 

Razen tega v Tiskanini tekmujejo še 
brigade, od katerih so najboljše tri iz 
tkalnice. Tako je tu brigada Dagarm 
Francke dosegla 121.7%; dnevne norme, 
Šilar Ane 108.2% in Robide Frančiške 
101.2%. 

Še nadalje pa naši delavci in delavke 
vneto pomagajo OO OF pri agitaciji na 
niaSi vasi. Tako je med drugim gosto
vala 18. t. m. njihova kulturna skupina 
na Bregu, kjer je imela kulturno pr i 
reditev, k i je bila zvezana s polit ičnim 
predavanjem, prav tako 19. t. m. v Sa-
vednju. Agitkiai „Megrada" pa je bila S 
kulturnim programom in političnim po
ročilom v gos teh 19. t. m. na Jezerskem. 
Povsod so naši delavci bi l i z veseljem 
sprejeti in so z uspehom opravili svoje 
poslanstvo. 

V M E D S E B O J N E M T E K M O V A N J U 
P R E D I L K I N T E K S A IN T I S K A N I N E 

SO B I L E BOLJŠE P R E D I L K E 
IZ T I S K A N I N E 

Na čast volitvam v Zvezno skupščino 
je preteklo nedeljo tekmovalo med seboj 
29 predilk iz Inteksa in prav toliko iz 
Tiskanine z:a čimveč j i delovni uspeh. 
Tekmovanje je bilo v Tiskanini na 9 

.osnovnih strojih in 5 volkovih, prav to
l iko strojev pa so imele predilke iz In
teksa. V prvih urah so predilke iz T i 
skanine imele velik naskok pred tovari-
šicami iz Inteksa, kar pa so le-te do 
konca tekmovanja močno popravile, 
tako da se skupni rezultat tega tekmo
vanja glasi: predilke Tiskanine so do
segle 117.21%; dnevne norme, a Inteks 
112.44% norme. Pokazalo se je, da ima 
Tiskanina boljše snemalke, k i so tudi 
zagotovile svoji skupini to lepo delovno 
zmago. Povprečen čias snemanja predilk 
je bil 20 do 30 sekund. 

in študijskih sestankov, in to po številu 
kot % udeležbe; 8. na katerem stavbišču 
bo delo sindikalne organizacije najbolj
še; 9. na katerem stavbišču bo najboljši 
mladinski aktiv. 

Kolektiv na stavbišču „Planini" je k 
temu dodal še točko o čim bolj kva l i 
tetnem delu. 

Tudi fizkulturniki podjetja so se raz
gibali. Na čast volitev so sklenili usta
noviti svoj sindikalni fizkulturni aktiv. 
Do volitev bodo imeli že ustanovni občni 
zbor. Tudi svoje predloge so stavili v 
tem medstavbiščnem tekmovanju, in si
cer: Katero stavbišče bo z večjim % * 
udeležbe izvedlo pomladanski kros in 
katero stavbišče bo najbolj pravilno 
osvojilo fizkulturo kot metodo vzgoje in 
razvedrila za našega delovnega človeka. 
V vseh točkah bo mesečno ocenjevala 
po že določenem ključu posebna komi
sija in ugotovila, katero stavbišče bo 
prejelo mesečno prehodno zastavico. 
Naj večkra tnemu zmagovalcu pa bo ob 
koncu leta prehodna zastavica dodeljena 
v trajno last. 

S takimi sklepi in z požrtvovalnostjo 
pr i delu se delovni kolektiv „Projekta" 
pripravlja na volitve v Ljudsko skup
ščino in dokazuje v odgovor vsem ebre-
kovalcem naše družbene stvarnosti, da 
se globoko zaveda pomena teh volitev in 
tudi ve, koga bo vol i l . 

P R E D V O L I V N O G O S T O V A N J E 
S K U D - A T O N E ŠIFRER 

V ŽELEZNIKIH 
V predvolivnem tekmovanju je mla

dina Škofje Loke nastopila s folklorno 
skupino S K U D - a Tone Sifrer iz Škofje 
Loke na samostojnem gostovanju z na
rodnimi plesi v Železnikih, kjer so j ih 
ljudje zelo toplo sprejeli. Občinstvo, ki 
je do zadnjega kotička napolnilo veliko 
dvorano kulturnega doma v Železnikih, 
j ih je za njih uspel nastop nagradilo z 
burnim odobravanjem. Izražena je splo
šna želja, da bi j ih še vnovič obiskali. 

Nekaj o komunalnem gospodarstvi* 
na območju kranjskega okraja 

Volivni shodi in manifestacije vsepovsod 
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Mladina tekstilnega iehnikuma v Kranju 
V P R E D V O L I V N E M T E K M O V A N J U 

Predvolivno tekmovanje je razgibalo 
"tudi mladino našega zavoda. Le redko 
kdaj se sliši kaj o delu mladine tekstil
nega tehnikuma in nehote dobi človek 
vtis, da naša mladina ne spremlja poli
tičnih in gospodarskih dogodkov doma 
in v svetu. Toda temu ni teko. Na po
budo vodstva mladinske organizacije so 
Vsi razredi sprejeli medsebojno tekmo
vanje v proslavo 1. maja s posebnimi 
obvezami na čast volitev v Ljudsko 
skupščino 26. marca t. 1. Tekmovalne 
točke zajemajo v glavnem: Dvignit i 
splošno ideološko-politično raven, že 
itak živo kulturno prosvetno in fizkul-
turno delovanje, razširiti organizacij o 
ljudske tehnike in prostovoljne delovne 
akcije. 

V predvolivnem tekmovanju pa je že 
bilo ustanovljeno K U D skupno z eko
nomskim tehn ; kumom, ki že vežba, 
ustanovljen je bi l samostojen planinski 
aktiv v okviru PDS Kranj , k i je zajel 
120 mladincev in mladink in alpinistič
ni odsek, v katerega se je vključilo 20 
mladincev in mladink. V okviru L T je 
z rednim delom začel tehnično risarski 
krožek. Poleg tega pia bomo v celoti 
okrasili 3. volivno enoto v središču me
sta, pripravil i izložbe v mestu in poma
gali pr i drugih tehničnih in organiza
cijsko propagandnih delih. Na dan vo
litev piai bomo v prvih jutranjih urah 
vol i l i 100%, potem pa se bomo udele
žili prostovoljnega dela pr i zunanji ure
ditvi svojega dijaškega doma. 

Pomladanska setev naših kmetov -
najvažnejša naloga 

Tekstilci v Kranju so na okrajni skupščini pregledali 
uspehe in krit ično ocenili dosedanje delo 

V nedeljo 5. marca so imeli tekstilci 
svojo redno letno skupščino, na kateri 
So pregledali uspehe, k i so j ih closedaj 
dosegli, kri t ično pa so tudi ocenili na
pake in pomanjkljvosti v dosedanjem 
delu sindikalnih organizacij. 

Letno poročilo o dosedanjem delu 
K O S v Kranju je izčrpno podal dose
danji predsednik tov. Jenko. V svojem 
Poročilu, k i je zajelo prav vse sektorje 
sindikalne dejavnosti, je predvsem po
udaril, da so tekstilni kolektivi razen 
Mestne šivalnice kljub vsem težkočam 
v celoti izvršili plan v preteklem letu. 
K takim uspehom se je v prvi vrsti 
zahvalil udarnikom, k i j ih je bilo v lan
skem letu proglašenih v tekstilnih pod
jetjih 1425, med njimi je 18 žensk, k i so 
že izvršile petletni plan. Iz poročila je 
bilo v nadalje razvidno, da je 84 bri
gad, poudarjeno pa je bilo, da so se 
tega vprašanja šele v zadnjem času 
resneje loti l i . Na brezplačni odmor v 
razne letoviščarske kraje, posebno na 
jadransko obalo, so sindikalne podruž
nice poslale 334 delavcev in uslužben
cev. Samo iz Tiskanine so j ih poslali 
239. Prav tako so se člani sindikata v 
V e l i k i meri v preteklem letu posluže
vali olajšav na železnici, katere je izko
ristilo 2.070 članov v skupnem znesku 
358.000 din. Plačevanje članarine se je 
zbeljšalo, k a r se vidi iz tega, da je v 
Preteklem letu znašala povprečna vred
nost plačane markice 28 din, danes pa 
že 34 din. Sindikalne podružnice so v 
tem času zabeležile velik napredek na 
kulturno-prosvetnem polju. Še vedno pa 
so premalo delali ideološko-politično. 
^romalo so se brigali za ustanavljanje 
študijskih krožkov, k i so najboljša ob-
lika ideološko političnega dela. Tu bodo 
niorale sindikalne organizacije v bodoče 
se mnogo več napraviti. 

V diskusiji po poročilu so delegati 
r azpravljali o tekmovanju, brigadnem 
sistemu dela, kulturno prosvetnem i n 
t e o l o š k o političnem delu, o organiza
cijskem delu, pa v vprašanju preskrbe 
i td . Zastopnik Republiškega odbora tek
st i lcev i n pa tajnik Okrajnega sveta sta 
V diskusiji naglasila pomen i n važnost 
Voli tev v Zvezni svet in Svet narodov, 
ter nakazala konkretne naloge, k i j ih 

morajo izvršiti naše sindikalne organi
zacije v zvezi z izpolnjevanjem planskih 
nalog in pri preobrazbi našega podeželja. 

Na skupščini se izvolil i nov plenum, 
ki se je takoj sestal in izvoli l izvršni 
odbor, katerega naloga je, da vloži vse 
sile za uspešno delo tekstilcev v Kranju 
pri graditvi lepše in srečnejšo bodočno
sti. Iz letne skupščine so poslali po
zdravno resolucijo C K K P S in GO ZSS. 
Sklepi, k i so j ih na skupščini sprejeli, 
pa bodo tekstilnim sindikalnim organi
zacijam v Kranju napotilo k še večjim 
delovnim zmagam, k že večjim uspehom 
na polju preobrazbe našega članstva v 
duhu idej marksizma-leninizma. 

J. P. 

Razvoj našega petletnega plana nalaga 
tudi ogromne naloge našemu kmetijstvu. 
Danes teh nalog v agrarni proizvodnji 
že v vel ik i meri prevzemajo K D Z , ka
tere se naslanjajo ob čvrstih planskih 
nalogah. Kl jub temu pa ne smemo pre
zreti privatne kmetijske proizvodnje, 
katera je še v veliki večini. Obenem pa 
ne smejo pozabiti dolžnosti do našega 
delovnega ljudstva kmetje, k i imajo to 
proizvodnjo v rokah. 

K o stopamo v tem času v borbo za 
dobro izvedbo spomladanske setve, bo 
jasno prišla do izraza zavest našega 
kmeta, ali je za izgradnjo socializma 
ali ni. 

Ze v jesenski setvi smo prešli iz 
usmerjanja, oziroma evidentiranja kme
tijske prezvodnje v plansko operativno 
proizvodnjo ne samo v socialističnemu 
sektorju, temveč tudi v privatnem sek
torju. V ta namen se sedaj zaključujejo 
planske zadolžitve individualnih gospo
darstev za spomladansko setev. P r i tem 
delu prihaja do izraza oportunizem 
K L O , kakor tudi posameznih kmetoval
cev. V pretežni večini K L O so prišli do 
tega mnenja, da je plan previsok, da 
ni orne zemlje itd. Zopet drugi K L O pa 
niso vzeli važnost spomladanske setve 
za resno, temveč kot neki birokratski 
ukrep, ali pa so čakali, da bo prišel 
okrajni aktivist, kateri bo razbil plan 
pomladanske setve na posamezne kme
tovalce. Takih teženj so bi l i K L O Šen
čur, Velesovo, Cerklje, Brn ik i in drugi, 
katerih ie bilo strah obremenjevati kme-

kako skri?i!a država in Ifudska oblast za mladino 
Kot v drugih krajih tako je tudi v 2 i -

reh pričela z 8. marcem delovati nova 
šolska kuhinja. Mnogo učencev ljudskih 
šol in dijakov gimnazije je nezadostno 
hranjenih. Posebno se to opaža pri bolj 
oddaljenih in tistih, k i si ne morejo od 
doma jemati potrebne malice v šolo; ti 
so po 10 ur brez vse hrane. Je pa tudi 
mnogo zaposlenih mater, k i ne morejo 
same kuhati c l i pa kuhajo šele po 
opravljenem delovnem času. Tako naši 
otroci prav v dobi, ko potrebujejo za 
svojo fizično rast največ, često nimajo 
niti v rednem času ali pa sploh ne do
volj hrane. Vse to je .epoznala naša ljud
ska oblast in ukrenila vse potrebno, da 
dobijo taki otroci kos;ilo v šolski kuhinji. 
Samo za. Z i r i je od prosvetnega odbora 
O L O določenih začasno z-i tekoče šolsko 
leto 120.000 din. Pripravljalni odbor je 
napravil plan in na podlagli proračunov 
ugotovil, da bosta stala vzdrževanje in 
hrana za 106 pripravljenih otrok in di 
jakov mesečno 50.000 din. Večina otrok 
je tako siromašnih, da prejemki njih 
staršev ne znašajo na člana po 800 din. 
Tako bo 76 otrek kosilo popolnoma brez
plačno in le 30 njih bo prispevalo ma
lenkosten znesek od 3 do 6 din za ko
silo. Vseh dohodkov kot prispevek dolo
čenega odstotka staršev je po proračunu 
planirano le din 2.000.—. Poleg tega je 
določeno da bedo razne ustanove, pod
jetja in organizacije prispevale mesečno 

po 3.000 din. Tako bi odpadlo na državo 
kot podpora za vzdrževanje kuhinje še 
45.000 din mesečno. 

Vsekakor je zgovoren in jasen dokaz, 
da se ves denar, k i ga država akumulira 
z davki in drugimi dajatvami, vedno 
znova vrača ljudstvu v tei ali oni obliki. 
Tukaj z vzdrževanjem prepotrebne soci
alne ustanove dijaške kuhinje, tam za 
graditev občekoristnih ustanov in objek
tov. Vsi pošteni in delovni ljudje pa 
morajo priznati ogromno razliko med 
kapitalist ičnimi in socialističnimi drža
vami. Tam revne lačne družine delav
cev in na drugi strani brezkoristno za
pravljanje bogatašev, tukaj pa skrb za 
tiste, k i so res potrebni, za mladino na
ših delovnih ljudi. • 

tovalce realno po njihovih proizvodnih 
možnostih. Poverjenik za kmetijstvo 
K L O Predoslje je pa klical kmete v p i 
sarno, kjer so se sami izjavljali, koliko 
bi posejali. Jasno je, čimvečji kmet je 
bil , tem manj je sprejemal planske na
loge. • i ! 

Na tak način bi slabo izvršili spomla
dansko setev. IzvrSitiev spomladanske 
setve je naloga celotnega K L O , za ka
tero tudi odgovarja pred našimi delav
nimi množicami, kakor tudi pred višjo 
oblastjo. Prav tako nalogo imajo pa po
litične in množične organizacije, partija, 
fronta, A F 2 , L M S in drugi, da razla
gajo kmetovalcem važnost in nujnost 
izvedbe pomladanske setve. Posebno 
važne so osrednje kulture v pomladni 
setvi, t. j . žitarice, industrijske rastline 
in krompir. Plan za te mora biti brez-, 
pogojno dosežen. 

Da bi bila setev pravilno izvršena, se 
pri K L O organizirajo posebni setveni 
aktivi iz članov odbora K L O - j a , partije, 
OF, AFZ, L M S in Z B . Na čelu tega ak
tiva je. poverjenik za kmetijstvo K L O - j a . 
Naloga tega aktiva je, da stalno aktivno 
posega v vre zastoje, vodi dnevno ope
rativno evidenco in skrbi, da ta eviden
ca teče tudi nadrejenim forumom. De
javnost tega aktiva je zelo široka. On 
skrbi, da bo vsak košček zemlje obde
lan in zasejan. V ta namen skrbi za lo
kalno izmenjavo semen med posamez
nimi kmetovalci. Glede na to, da so v 
tem času tudi velike gozdarske akcije, 
organizira frontne brigade z vprežno 
živino, katere bodo pomagale posejati 
ves ogroženi' sektor. Vse to je potrebno 
razlagati našim delovnim kmetom. Zato 
ie potrebno čim več sestankov po vaseh, 
kjer se bodo kmetje seznanjali z današ
njo stvarnostjo t. j . kakor je Tito dejal 
v Užicu, da se oslonimo na lastne sile. 
Sestanki so se že vršili, vendar so bi l i 
po nekaterih krajih slabi, kajti razjas-
njevanje kmetom, da je zato plan setve, 
ker so takšnega poslali iz okraja ter ga 
ie zato treba izpolniti, to je slaba raz
laga. 

Plan setve je zato tak, ker ga postav
ljajo danes, naše potrebe, naše delovno 
ljudstvo, naša borba za socializem. Če 
na hočemo zgraditi socializem, ie po
trebno, da vlagamo vse napore, delavci 
v tovarni kakor tudi kmet na vasi. To 
ie dolžnost kmeta, zato vsi v borbo za 
čim boljšo izpolnitev spomladanskega 
setvenega plana! 

Mladina na sedemletki v Poljanah 

Iz ku l t 
I • 

urnega življenja irzica 
O okusu tržiškega prebivalca! k i se 

kaže ob filmskih predstavah in raznih 
kulturnih prireditvah, bi bilo dobro več
krat spregovoriti. Ce vzamemo za me-
rilo število obiskovalcev in pa še — 
°bnašanje pri predstavah in s tem me
mlom ocenimo kulturno stopnjo trži-
s kc£a prebivalstva na primer ob filmih 
Preteklega tedna, bomo ugotovili nasled
ke : Ameriški f i lm „Zimska zgodba", za 
katerega si je filmska družba sicer iz
posodila Zares odlično* prvakinjo v drsa-
n.iu, toda postavljeno kot prvakinjo v 
s k r a j n o neokusen okvir, je bi l pr i vseh 
D r e ds tavah dobro obiskan, občinstvo pa 
1 (: v prav ob največjih neokusnostih naj
jasneje izražalo svoje zadovoljstvo. Ob 
U a Prednem filmu „Afera Blum" , k i je 

a ko živo razgalil zlobo nemških naci-
^ ? v , i n v katerem so igralci ustvarili 
. a ko sijajne tipe nacistične družbe, pa 
1 e kljub temu, da je pisec scenerija 
Privzel sicer tako privlačno obliko k r i -
^nialne zgodbe, pri predstavah zevala 

v dvorani — praznina. Kaj pravi k temu 
filmski krožek v Tržiču, k i bi moral 
obiskovalcem tolmačiti vse filme? 

Bajka o slavcu, alegorično — prav
ljično igro s petjem in godbo je vprizo-
rila mladinska dramska sekcija S K U D - a 
v Tržiču preteklo soboto, ponedeljek in 
torek. Si lni trud, k i ga je v delo vložil 
režiser tov. Anderlc Dolfe, ni bil brez 
uspeha. Če množični nastopi mestoma 
niso bi l i dovolj razgibani, mladini ni 
zameriti. Pevski vložki, k i j ih je naštu-
diral tov. Slabe Franc in spremljal pod 
njegovim vodstvom orkester, S K U D - a , 
so s svojo melodioznost] o povsem zado
vol j i l i poslušalce. Prav poseben estetski 
užitek so nudili plesi v i l , k i j ih je pre
senetljivo spretno naštudirala koreogra-
finja tov. Zagarjeva. Scenarij je bi l 
prav tako' zadovoljiv. Bajka o slavcu je 
lepo pokazala, kai vse bi zmogli tržiški 
kulturni delavci, če bi vedno tako skup
no delali, ter se zanimali za kulturni 
dvig našega mesta. 

N i še dolgo tega, kar je b i l na šoli v 
Poljanah ustanovljen mladinski aktiv. 
Vs i navdušeni smo sklenili zboljšati d i 
sciplino, stenčase, obisk šole itd. Tudi 
smo obljubili, da bomo redno zbirali 
članarino. Večji del smo že izpolnil ' . 
Toda mnoge težke naloge nas še čakajo. 

Tudi nekaj udarniškega dela imamo 
že za seboj. Delali smo pr i graditvi no
vega vodovoda. 

Izmed vseh obveznosti pa je za nas 
najvažnejše učenje. Zato smo sklenili 
zboljšati učni uspeh do 95%. V prvem 
polletju se nam je to že precej posrečilo. 
Z vztrajnim delom se doseže v$e. Zato 
se bomo tudi mi marljivo učili in s tem 
dosegli zaželjeni uspeh. 

Kl jub temu, dal se nam grmadi učenje, 
ne pozabimo na druge dolžnosti. Vedno 
več nalog prevzemamo. Nastopili bomo 
z igro „Mostovi". Sedaj smo jo sicer 
odložili zaradi učenja na nedoločen čas, 

a izvedli jo bomo. Ustanovili bomo 
„rdeči kotiček", kjer bomo imeli svojo 
knjižnico, študijske, šahovske in druge 
krožke. T u bomo imeli tudi svoje za
bavne ure in priprave za prireditev. 

Naša mladina se ne ustraši ničesar. 
Pogumno stopa preko vsega. Preko za
prek in klevet, k i j ih trosijo strupeni 
jeziki informbirojevcev. Mnogo udarni
kov in udarnic je izšlo iz vrst mladine. 
Najboljši izmed vseh so nagrajeni, na
grajeni obilo, sprejeti so v Komunist ično 
Partijo. T i mladinci in mladinke so čast 
in ponos vseh mladinskih aktivov. 

Mi'adina dela in se bori, kajti zaveda 
se, da bo le z vztrajnim delom, s pogu
mom in samozavestjo lahko zgradila 
novo, t rdnejšo Jugoslavijo, k i se ne bo 
sesula ob najmanjšem sovražnikovem 
migljaju, kot se je prejšnja predapril-
ska, gnila Jugoslavija. 

Nezadostna skrb za naše udarnike 
v predilnici Irzic 

Veliko nemarnost v proglašanju udar
nikov kaže Bombažna predilnica in tkal
nica v Tržiču. Tako je šele 11. marca 
proglasila udarnike za mesec december 
1949 in januar t. 1. in še to n i zajela 
vseh oddelkov, kakor b i bilo potrebno, 
čeprav je njihoviai sindikalna podružnica 
neštetokrat urgirala pr i upravi tovarne, 
da se uvede stalno mesečno proglašanje 
udarnikov. Uprava tow.rne se zaradi te 
pomanjkljivosti izgovarja, da nima za
dosti administrativnega esobja, kar pa 
ne drži, ker imajo okroglo 30 name
ščencev več, kakor j im to predvideva d i 

namični plan. Iz tega sledi da Uprava 
tovarne nima dovolj skrbi in se ne drži 
predpisane uredbe o proglašanju udar
nikov. K temu bi pripomnili še, da so 
skrb za pogostitev proglašenih udarni
kov vrgl i na upravo sindikalne po
družnice, kar je tudi popolnoma zgre
šeno. Tako ni nič čudnega, da uprava 
tovarne nima pravega odnosa do funkci
onarjev sindikalne podružnice i n j ih 
zadolžuje za razne nabave in drugim 
delom tako, da ni v tej podružnici ni t i 
pravega uspeha v sindikalnem delu. 

Z. M. 
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8 . M A R E C V Ž E L E Z N I K I H Drobne in važne vesti 
O D V S E P O V S O D 

Novih 116 vagonov je te dni izročila 
prometu v počastitev volitev tovarna 
vagonov v Rankovičevem (Srbija). 

Žitni silos so zgradili v reški luk i . V 
njem je prostora za 10.000 ton žita. 

20 delavcev je v Mariborski tekstilni 
tovarni že izpolnilo petletni plan. 

V rudniku boksita v Istri dela novih 
petnajst rudarjev za drugo petletko. 

Vel ik kombinat za predelavo rib bo 
začel v kratkem obratovati v Graženici 
pri Zadru, s čimer bo naša proizvodnja 
konzerv povečana za 40' . 

Največja elektrarna na Hrvatskem bo 
v Vinodolu in njena zmogljivost bo tolik
šna, da bi lahko zamenjala delo dveh 
milijonov ljudi. 

V počastitev voli icv je v Zagorju tek
movalo* 8 rudarskih proizvodnih brigad, 
k i so skupaj nakopali v eni izmeni 983 
ton premoga. Zagoriškov rekord je v 
tem tekmovanju presegla brigada Feliks 
Stancarja, k i je imela kopaško storitev 
178 ton premoga. 

Ljudska tehnika 
A V T O - M O T O DRUŠTVO V K R A N J U 

T E K M U J E 
Prav tako kot ostali k lubi l j . tehnike 

v Kranju in okolici, k i tekmujejo v 
času pred volitvami, tisiko tudi avtomoto 
druš tvo Kranj v tem prav nič ne za
ostaja. Tečajniki se z veseljem učijo in 
pripravljajo, da bodo položili izpite tako 
v teoriji kot praktično. Zanimanje pr i 

Tečajniki avto-moto društva 

njih je v polnem razmahu. V ta namen 
so popravili avtomobil, da bodo tečaj
n ik i delali prakt ične vožnje in položili 
izpite iz prakse. V Naklem, kjer prav 
tako obstoja moto krožek je bilo pred 
kratkim predvolivno zborovanje. Poro
čilo sta podala tov. Kris tan A . in tov. 
Pečenko. Po poročilu se je razvila ži
vahna diskusija o raznih problemih, na 
kar se je zborovanje zaključilo. 

OPOZORILO 
Zaradi zavarovanja zgodovinskih spo

menikov in prirodnih znamenitosti ter 
zaradi izvajanja zakona o regulacijskem 
načr tu izdaja Mestni l judski odbor Kranj 
sledeča, za celo območje mesta Kranja 
veljavna naročila: 
1. vse novogradnje, vsa prezidavanja 

ter čiščenja pročelij zgradb je treba 
prijaviti in pred pr ičetkom del dobiti 
pismeno odobritev za njihovo izvrši
tev; 

2. isto velja a) za preurejanje vrtov in 
zelenih ploskev; 
b) za posek drevja i n grmovja v ob
močju zazidanih in za zazidanje dolo
čenih prostorov ter v zelenem pasu, 
k i je določen v regulacijskem načr tu ; 

3. nekulturno i n kaznivo je poškodova
nje zasejanega drevja in grmičevja, 
parkov in zelenic; 

4. pod popolno zgodovinsko zaščito je 
stalno pokopališče ob Partizanski ce
sti, zato je kakršnakol i izprememba 
možna le po odobritvi M L O Kranj . 
Pripravite vse načr te o nameravanih 

gradnjah za 1. 1950., ker j ih bo treba v 
kratkem, predložiti in poznejših odobri
tev ne bo. 

Vse prebivalstvo vabimo, da sodeluje 
pr i točnem izvrševanju naročil 1. do 4.; 
znak naše kulturnosti naj bodo. 

Dan žena smo primerno proslavili tudi 
v Železnikih. V večernih urah smo iz
vedli proslavo v prostorih kulturno pro
svetnega doma v Železnikih. Program je 
b i l sicer bolj skromen, toda kljub temu 
prisrčen. 

Tov. F. Kranjčeva je v svojem govoru 
orisala ženo nekoč in ženo v prerojeni 
domovini. Jugoslovanska žena je prispe
vala mnogo žrtev, mnogo odpovedi zla 
osvoboditev izpod fišističnega jarma, ni 
pa j i žal žrtev in odpovedi tudi danes, 
ko gradimo socialistično domovino. Že
na, mati vživa diancs posebno zaščito in 
pomoč. Svojih državljanskih pravic se 
Antifašistična fronta žena v polni meri 
zaveda. Zato bo tudi oddisila svoi glas 
za najboljše kandidate OF. Tudi pionir
j i 7-lctne šole v Železnikih so z dvema 
kratkirna prizorčkoma počastili našo že
no — Železnikov in poudarili, da bodo 
S svojim delom, učenjem in temeljitim 
znanjem dokazali, da ni bila zastonj 
prelita kr i . Postati hočejo verni potomci 
zmagovalcev nad fašizmom in graditelji 
socializma. Zbral i so skromen prispe-

NIC NI Z A L E G L O . . . 
N i nam treba takih administratorjev! 
Upokojenci in invalidi iz K L O Tnata-

kolodvor do 17. t. m. še niso prejeli ži
vi lskih nakaznic, čeprav j ih je K L O 
dvignil že prve dni v mesecu. Admin i 
strator Kusterle Niko j ih je razdelil 
kljub jasnim navodilom OLO- j a po 
svoji glavi, s čemer je ponovno dokazal, 
kako vestno opravlja svoje dolžnosti. 

Tudi seznam potrošnikov za industrij
ske nakaznice ie dostavil 5 dni pre
pozno OLO-ju . Z zakasnitvijo si ne beli 
glave, čeprav nima za to opravičila/. V r 
sto napak, k i izvirajo iz takega odnosa 
do izvrševanja postavljenih nalog, ob
čutijo potrošniki, k i ne dobe pravočasno 
potrošniških nakaznic. 

Delovna disciplna in čut odgovornosti 
do potrošnikov sta Kusterlu doslej pre
cej tuja. 

Ljudska inspekcija naj končnoveljiav-
no napravi na Trati tudi v tem pogledu 
red, s čemer se bodo sigurno strinjali 
vsi upravičenci do garantirane preskrbe. 

M A L O VEČ V L J U D N O S T I ! 
Čujte i n sodite! 15. marca med 14. in 

15. uro sem v javni govorilnici v K r a 
nju vstopila da kupim znamko za 5 din. 

Plačam z 10 dinarskim bankovcem, 
nakar mi uslužbenka vrne din 1.-—. 
Vljudno jo opozorim, da mi je preveč 
vrnila, toda ona se zadere na mene: 
„Kakšni so to ljudje danes. Nikdar 
niso zadovoljni, čeprav j im daš še več." 
Menim, da to n i prav in ne lepo od 
uslužbenke, ker je to državni denar in 
če bi vsi tako računali , bi lahko do 
večera imeli veliko izgubo in da bi to 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
V Kranju dne 13. marca 1950. 

IO M L O Kranj . 

POZIV 
Vsa okrajna poverjeništva za finance 

in vse krajevne ljudske odbore na pod
ročju L R Slovenije nujno pozivamo, da 
nam na vse naše dopise v zvezi z regu
lacijo invalidnin vojnih invalidov in 
svojcev padlih borcev takoj pošljejo 
točne podatke, k i smo j ih zahtevali. 
Brez teh podatkov ne moremo prizade
tim upravičencem izdati izplačilnih knj i 
žic i n so radi tega nekateri upravičenci 
ostali brez invalidnin. Vsa okrajna (ra
jonska) poverjeništva za finance naj 
takoj pogledajo svojo nerešeno pošto in 
ugotovi, al i nam dolgujejo še kak od
govor glede davka za 1. 1948 ali za prej
šnja leta in nam naj brez odlašanja od
govore. Prav tako naj vsi krajevni l jud
ski odbori takoj ugotovijo, ali so nam 
že poslali podatke, k i smo j ih zahtevali 
radi odmere invalidnin. 

Ministrstvo za soc. skrbstvo L R S 
Invalidska uprava 

Mi si že porflrrraal narocftisao 

vek okoli 1000 din in ga poklonili na 
proslavi za spomenik padlih borcev, k i 
bo tudi v kasnejših letih v Selški dolini 
pričia strahotnih dejanj v času štiri letne 
borbe. Spomin na naše najboljše borce, 
k i so žrtvovali svoje življenje za našo 
svobodo, nam bo ostal vedno v spominu. 

Borbena žena pa bo še v naprej čvr
sto staLa na braniku naše neodvisnosti. 

ŽE SO O P R A V I L I L E T O S PO 332 
P R O S T O V O L J N I H D E L O V N I H UR 
Tov. Kump Ernest, Šinkovec Bogomir 

i n Vidmar Mara, lanskoletni nosilci 
srebrnih značk prostovoljnega dela so 
se letos še z večjo vnemo lot i l i dela pri 
udarniškem delu. Kl jub visoki starosti 
sta tov. Kump Ernest i n Šinkovec Bo
gomir od samega začetka tega leta red
no dnevno opravila 4 ure prostovolj
nega dela, v čemur jimiai je sledila tudi 
tov. Vidmar Mara, tako so do danes 
opravili že vsak po 332 prostovoljnih 
delovnih ur in pri tem delu pokazali 
veliko zavest pri izvrševanju naše pet-
leike na področju prostovoljnega dela. 

plačal uslužbenec sam. K o sem j i to po
vedala, me osorno zavrne: „Kaj vam to 
mar, mi lahko damo ker imamo dosti." 

Tem vrsticam ni potreben komentar. 

Z A K A J NI BOLJŠA P R E H R A N A 
V D U R U P R E D I L N I C A TRŽIČ 

Že v zadnji številki našega tednika 
smo razpravljali na tem mestu o slabi 
prehrani v mestni menzi M L O v Tržiču. 
Zdaj smo dobili skorai podobno pri
tožbo, k i re nanaša na D U R Predilnica 
v Tržiču. Tudi tam je hrana zelo slaba 
in bi bila lahko mnogo boljša, če bi 
uprava tovarne ne jemala za razne p r i 
reditve, prostovoljna dela. službene pot
nike in posameznike živila in pijačo iz 
zalog, k i so last abonentov. To vsekakor 
kaže na popolnoma nedovoljno skrb po
zvanih, k i vodijo to restavracijo, ker za 
gornje svrhe ni zaloga, hrane uslužben-
ske restavracije. 

V počastitev zveznih volitev so raz
stavili vsi delovni kolektivi Kranja po 
izložbenih oknih kranjskih trgovin svo
je sadove in uspehe dela. Tovarne „Is
kra", „Sava", „Inteks", podjetja „Pro
jekt", Okrajni magazin, Obutev in po
verjeništva O L O so najlepše aranžirali 
izložbe. Sploh je v tem v Kranju pravo 
tekmovanje, čigava bo lepša razstava 
dela. 

Žene iz Jezerskega nam sporočajo, da 
so bile prav zadovoljne z prireditvijo 
osrednje proslave 8. marca, Id jo je pr i 
redil okrajni odbor AFŽ v preteklo so
boto popoldne v Prešernovem gledali
šču v Kranju. 

V soboto popoldne je imel delovni 
kolektiv tovarne „Sava" slovesno prire
ditev, na kateri je sprejel že četrtič 
zaporedoma in tokrat v trajno last zve
zno prehodno zastavo v priznanje za 
vestno izpolnjevanje planskih nalog. 
Zastavo, diplomo in denarno nagrado je 
delovnemu kolektivu „Save" izročil po
močnik ministra za industrijo L R S tov. 
ing. Kremžar. 

Dve novo kinoaparature domače pro
izvodnje „Iskra" sta bila v prejšnjem 
tednu postavljeni v k inu „Storžič" — 
Kranj in so v soboto zvečer prvič na 
njimi vrteli ameriški f i lm „Zimska 
zgodba". 

Mali oglasi 
Preklicu jem za neveljavno izgubljeno 

dijaško knjižico na ime Dolenc Ivana, 
Stražišče 94. 

Preklicujem za neveljaven blok št. 75 
komisijske trgovine Kranj , izdan dne 
24. februarja 1950. 

Na poti od Cerkeli mimo Olševka v Ho-
temaže je izgubljen šop ključev. V r 
niti na K L O Visoko. 

NOGOMET 
S O B O T A : K O R O T A N 2 : 0 (0 : t) 
Kranj , 18. marca. — Danes popoldne 

se je tukaj odigrala prvenstvena nogo
metna tekma prve slovenske lige med 
domačim Korotanom in Soboto iz Mur
ske Sobote. Že v prvem polčasu so imeli 
kranjčani več od igre, le da so imeli 
veliko smolo pr i streljanju na gol. Po 
odmoru je Korotan zaigral bolj smotreno 
in borbeno in dosegel v 25 minuti dru
gega polčasa lep gol po Slokanu. Drugi 
gol je dal proti koncu igre Mihelič. Igra 
je bila lepa in borbena. Sodil je z manj
šimi napakami Doberlet iz Ljubljane. 

Mladinci pa so v Trbovljah izgubili 
tekmo z Rudarjem s 2 : 0 (1 : 0). 

Š A H 
V proslavo volitev so imeli kraajski 

šahisti 14. t. m. v clomu J A šahovski 
dvoboj na 60 deskah s predstavniki gar-
nizije mesta Kranj . Medtem ko so šahi
sti Kranja nastopili v svoji najmočnejši 
postavi, so b i l i šahisti garnizije zelo 
oslabljeni. K l jub temu je bi l rezultat 
49 i n pol : 10 in pol za šahiste Kranja 
previsoko izražen, ker so zastopniki J A 
pokazali dobro igro. Organizacija v ro
kah tov. Kosa in kapetana Pisačiča je 
bila prav dobra in je prireditev pote
kala v najlepšem redu. Udeležba igral
cev in gledalcev je bila proti vsakem 
pričakovanju zelo številna. 

Ta prireditev jasno priča, da obstoje 
v Kranju vsi pogoji za razvoj in napre
dek šahovske igre, kateri se je v «ad-
njih letih posvečalo vse premalo pozor
nosti. Upravi doma J A gre vsa zahvala, 
ker so s sodelovanjem šahistov J A omo
gočene v Kranju množične šahovske pri
reditve. 

% uđelm%b9 na votitomn 
h&mo p&n&VKo peivdili 
pvmvilnosi potf naše 
P&vtije 

Spominski dnevi 
26. marca 1868 — Rojen A . M . Gorki . 
30. marca 1942 — Po naredbi G P SPČ 

se osnujejo, partizanski odredi. V pr
vo grupo odredov spadajo Gorenjski, 
Kokrški in Koroški odred. 

Dežurna služba 
26. marca ima službo pri socialnem za

varovanju dr. Bežek Josip, tel. 353; 
lekarna, Okrajna lekarna, Titov trg; 
trafika Mačefat Ana, Koroška cesta. 

Gledal išče 
Prešernovo gledališče Kranj — Carlo 

Goldoni „Krčmarica Mirandolina" — 
komedija, 

23. marca ob 20: premiera; 24. marca 
ob 16. — predstava za „Projekt"; 25. 
marca ob 20.: II. repriza. Izven; 26. 
marca ob 16. in 20. ur i : III. in Vf-
repriza. Izven. 

Kino 
Storžič Kran j : Od 23. do 28. marca ju

goslovanski fi lm „Barba Zvane". .<? 
Svoboda Stražišče: od 24. do 27. mar
ca francoski f i lm „Beli valček". 
Škofja Loka : od 24. do 26. marca an
gleški f i lm „Straža na Reni". — Tržič: 
25. i n 26. marca italijanski f i lm „Ta
tovi koles". 

Proda se skoraj nov ženski šivalni stroj-
Ogled vsak dan od 15. ure dalje. Na
slov v upravi lista. 

Ustanovam in podjetjem na obmocj11 

O L O Kranj! Naprošamo vse, da natf1 

takoj, toda najkasneje do 1. aprila V | 
dostavijo potrebe po kur ivu (ločen 0 

za premog in drva) za leto 1950, da 
nam bo omogočeno -pravilno razdelit* 
razpoložljivo kurivo. 
,.Kurivo", Kranj — Gorenja Sava. 

Skozi sito in rešeto 

TEDENSKA KRONIKA 
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Letna naročnina znaša 104 dinarjev — Štev ček. položnice 611-90200-7 — Tiska Gorenj ka tiskarna, Kranj 32071 50 


