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8 tkalk „Tiskanine" 
i e dela za druao p m i l m i h o 

Pogosto čitamo po časopisih o naših 
najboljših delavcih-udarnikih, ki se bo
rijo za izvršitev dnevnih planskih nalog 
in prenašajo največje napore za dobro
bit nas vseh. 

Danes pa ne govorimo samo o udar
nikih, ampak tudi o tistih, ki so že iz
polnili petletni plan in delajo za drugo 
Petletko. Res je, da teh ni tako veliko, 
Vendar pa smo v Kranju ponosni, ker 
imamo tudi take junake dela, najboljše 
med najboljšimi. 

Sedaj pa poglejmo, kdo so naši junaki! 
^ Draksler Ivanka, tkalka iz Tiskanine. 

Ta dela v tekstilni industriji že od leta 
1937. Ko so v Tiskanim uvedli šeststat-
veni sistem, je tudi ona začela delati na 
Šestih strojih, kar ji je bilo od začetka 
težko. Potrudila se je in se kmalu pri
vadila šests tatvenemu sistemu in pričela 
normo presegati. Osvojila si je že štiri
krat naslov udarnice, ob koncu pretek
lega leta pa je izpolnila svoj petletni 
Plan. 

Polajnar Lucija, tkalka iz Tiskanine, 
je delala v tekstilni tovarni od leta 
1935. v letu 1936. pa je sodelovala v tek
stilnemu štrajku. Ko je Tiskanimi za
četa delati na šeststatveni sistem, je 
tudi ona prevzela šest strojev. Temu se 
Je tako privadila, da je kmalu začela 
Presegati normo in je konec preteklega 
leta izpolnila svoj petletni plan. Tedaj 
ie izjavila naslednje: »Ta moj uspeh 
naj bo dokaz klevetnikom Informbiroja, 
da je delovno ljudstvo Jugoslavije zmo
žno izvesti pod vodstvom naše Partije 
svojo petletko«. 

Rant Kristina, tkalka iz Tiskanine, 
katera je delala od 1936. leta v Tiska
nim. Tudi ona je sodelovala pri štrajku 
tekstilnih delavcev. Kljub temu, da je 
delala na šeststatveni sistem, je postala 
šestkratna udarnica. Konec preteklega 
leta je izpolnila petletni plan. Ob izpol
nitvi svojega petletnega plana je med 
drugim izjavila, da hoče s svojim de
lom dokazati.vsem tistim, ki klevetajo 
našo državo, da j e ' n a š e ljudstvo od
porno proti vsem lažem in da je preveč 
trdno, da bi ga karkoli moglo omajati. 

Vrtnih Ana, tkalka iz Tiskanine, ka
tera dela v Tiskanim bd 1938. leta Za 
časa okupacije so jo premestili v Jugo-
°eško, kjer je delala dve leti. Med oku
pacijo je bila aretirana, ker so jo osu-
J^iH, da je delala za partizane. Po osvo
boditvi je odšla zooet na delo v Tiska
l n o , kjer pa je pričela delati s še večjo 
Vnemo, ker se je zavedala, da dela za 
sebe in za skupnost. Uspeh njenega dela 
n i izostal, tudi ona je konec preteklega 
teta izpolnila petletni plan. Tedaj se je 
°bvczala, da bo še dalje požrtvovalna 
'n vestna pri svojem delu in da bo ved
no med prvimi in najboljšimi delavci-

Sfer Ivana, tkalka iz Tiskanine- Tudi 
ta je delala v tekstilni industriji že v 
J^vši Jugoslaviji, samo da takrat ni de
jala s takim veseljem, kot dela danes. 
J^er je sodelovala pri tekstilnemu štraj
ku, je bila odpuščena in bila eno leto 
*? r ez zaposlitve. Med okupacijo ni hotela 
~ 6 ' * t i za okupatorja, zato je stopila iz 
službe. Po osvoboditvi zopet dela v T i 
skanini. Pričela je delati z veliko večjo 
Vnenio. Proti koncu preteklega leta je 
'zpolnila petletni plan. K o je opisovala 
^voje^delo, je med drugim izjavila tudi 
to. »Še z večjo vnemo sem začela de-
l a t i po izbruhu informbirojevske resolu

cije, ker hočem tem nesramnim obreko-
valcem dokazati, da nas ne bodo spra
vi l i s tira, ampak da jim bomo s čim
prejšnjo izpolnitvijo petletke in izgra
ditvijo socializma pri nas dokazali pra
vilnost naše linije« 

Križaj Kristina, tkalka iz Tiskanine. 
Tovarišica je začela delati v Kropi v 
tovarni »Plamen« s 14 letom. Po nekaj 
letih napornega dela je prišla v Tiska-
nino. V bivši Jugoslaviji ni delala s ta
kim veseljem, kot dela danes, ko ustvar
ja lepše življenje našemu delovnemu 
ljudstvu. V Tiskanini si je priborila na
slov udarnice, poleg tega pa je še proti 
koncu preteklega leta izpolnila svoj pet
letni plan. Ob izpolnitvi svojega petlet
nega plana je izjavila, da hoče biti tudi 
v bodoče med prvimi, da si čimprej 
zgradimo socializem, čeprav nas Inform
biro hoče zavirati, kajti trdno voljo 
imamo in zaupanje v naše vodstvo, v 
voditelja in učitelja tovariša Tita. 

Vari Marija, tkalka iz Tiskanine. To
varišica se ie pričela učiti za pletiljstvo 
s 14 letom. Ko pa je bil obrat razpuščen, 
je služila kot gospodinjska pomočnica 
v Ljubljani. V težki službi je zbolela in 
ostala brez zaslužka. Šele po dolgem 
naporu je dobila zaposlitev v Tiskanini, 
in to 1935. leta. Leta 1936. je sodelovala 
pri tekstilnem štrajku. Med okupacijo 
je delala v isti tovarni, postala je akti
vistka N O V . Po osvoboditvi je šele pri
čela delati s pravim veseljem. Delala je 
vestno in poleg tega pomagala svojim 
sodelavkam, katerim je nudila vso mo
ralno pomoč. Kmalu so se pokazali 
njeni uspehi, saj je postala udarnica že 
leta 1946. Sedaj je že 12-kratna udar
nica. Proti koncu preteklega leta je iz
polnila svoj petletni plan. Pr i izpolnitvi 
svojega prvega petletnega plana si je 
z?dala obvezo, da bo drugo Titovo pet
letko izpolnila 1952. leta, poleg tega bo 
skušala razgibati še ostale delavke-

Ob tej svoji obvezi je med drugim iz
javila: »Ker ljubim svoje stroje, svojo 
tovarno, domovino in našega voditelja 
marša la Tita, bom še naprej delala kot 
do sedaj, da bo naš delavski razred 
čimprej užival sadove socializma.« 

Mravlje Pavla, tkalka iz Tiskanine. 
Tudi ta se je mlada začela boriti za svoj 
življenjski obstoj. Ko je bila stara 6 let, 
si je služila kruh z varovanjem otrok, 
od 13.—23- leta pa je služila kot kmečka 
dekla, nato pa si je dobila delo v to
varni. 

Sodelovala je tudi pri štrajku tekstil
nih delavcev. Po razpadu Jugoslavije je 
delo nadaljevala, ravno tako po osvo
boditvi, samo da je delala še z večjim 
veseljem. Bi la je zelo dobra tkalka in 
je učila 14 drugih tkalk. Ko so pričeli 
delati na šeststaveni sistem, je bila med 
prvimi, k i so delale na šestih strojih. V 
prvem letu petletke si je priborila po
livalo, a želela je postati udarnica, zato 
je še bolj prijela za delo. Njen trud ni 
bil zastonj. V drugem letu petletke je 
dobila časten naslov udarnice. To jo je 
spodbudilo v nadaljnji borbi tako, da je 
zdaj že 8-kratna udarnica, poleg tega 
pa je proti koncu preteklega leta izpol
nila svoj petletni plan. Ob pril iki izpol
nitve svojega petletnega plana je oblju
bila, da bo še z večjo požrtvovalnostjo 
delala za popolno izvedbo Titove pet
letke. P- s. 

Naši heroji dela ' . • l i l 

Nad pol milijona prostovoljnih delovnih ur 
so izvršili lani požrtvovalni frontovci 

mesta Kranja 
Pismeno priznanje Štaba delovnih 

brigad so prejele sledeče delovne bri
gade v letu 1949 v znak priznanja za 
velike uspehe, k i so jih dosegle s pro
stovoljnim delom. 

/. Čevljarsko podjetje »Obutev«. 
2. Smučarska sekcija. 
3. Gumarska šola tovarne »Sava«. 
4. Mlekarska šola — Čirče pri Kranju. 
Zlate značke so bile podeljene slede

čim brigadirjem: čevljarsko podjetje — 
Obutev — Pire Friderik komandant 451 
ur, Kovarik Janez 342 ur, Jurgele Fr . 
309 ur, Strupi Viktor 387 ur. Smučarska 
sekcija— Navokoi 'Mi ran 1384 ur, Sto-
janovič Čedo 918 ur, Terčon Jože 725 
ur, Jereb Ivo 725 ur, Hafner Nande 334 
ur, Korbar Franc 436 ur, Fatur Tončka 
460 ur, Jarc Ljuba 311 ur, Andrejašič 

Jože 385 ur, Velikonja Andrej 644 ur, 
Penko Grega 700 ur, Tomažič Anton 
551 ur, Vidic Štefan 600 ur, Drča Olga 
421 ur, Demark Franko 376 ur. Stare 
Hajko 306 ur, Tomšič Joško 305 ur, 
Keršič Zlata 324 ur, Napokoj Bogdan 
312 ur, Stare Emil 634 ur, Gantar Ber-
ti 350 ur, Japelj Tone 550 ur, Štirn Le
on 300 ur, Medved Marta 307 ur, Kepic 
Marija 316 ur, Štembcrger Fani 346 ur, 
Pravhar Gustl 700 ur, Puhar Vinko 1200 
ur. — Mlekarska šola: Bojič Milutin 304 
ur, Korač Vlado 306 ur, Varnica Nada 
302 uri, Nemanik Aldo 319 ur, Vujevič 
Mladin 303, Novak Josip 304 ure, Bele-
gač Katica 312 ur, Bagajič Vukašin 304 
ure, Gane Marija 305 ur. Gumarska šola: 
Debeljak Rajko 331 ur, Klemenčič Ja
nez 307 ur, .Masten Leopold 332 ur, Virk 
Boris 306 ur. 

Iz zasedanj novoizvoljenih mestnih ljudskih 
OdbOPGV v Tržiču in Škofji Loki . . . 

Na zasedanju novoizvoljenega mest
nega ljudskega odbora v Tržiču, kate
remu je prisostvoval tov. Zakelj z O L O 
Kranj, je dosedanji predsednik M L O 
tov. Urbane Štefko podal podrobno po
ročilo o delu starega odbora. Iz njego
vega poročila je razvidno, da se je v 
zadnjih treh letih mnogo storilo na vseh 
popriščih komunalnega dela v mestu 
Tržiču, kjer je bilo uporabljenih nad 36 
milijonev za razne investicije. Tako je 
bila med drugim zgrajena nova cesta, 
napravljeni so bili stanovanjski bloki, 
nov vodovod, fizkulturno igrišče, v grad
nji pa je mladinski dom. Razen tega 
ima Tržič vzorno urejen Did, dečje 
jasli, izvršenih je nešteto popravil na, 
javnih zgradbah in izvršenega mnogo 
dela za olepšavo mesta. 

Po živi diskusiji je bil izvoljen-nov 
mestni ljudski odbor in za predsednika 
je bil izbran tov. Ahačič Milan, dočim 
je tov. Urbane Štefko zaradi zaposleno
sti kot direktor v Triglav-u mogel spre
jeti le podpredsedniško mesto, za taj
nika je bil izvoljen tov. Brezavšek. Iz
voljenih je bilo še 8 odbornikov, k i bodo 
prevzeli poedine sektorje. 

Novoizvoljeni mestni ljudski odbor bo 
v tem letu izvršil več važnih nalog, med 
katerimi je nujna zgraditev nove ljud
ske šole, ker stara .stavba, ki je stara 

že 250 let, več ne ustreza potrebam 
mesta. Prav tako bodo dovršili mladin
ski dom, uredili Cankarjev dom in do
končno zgradili tovarno pil . 

v Zasedanja novoizvoljenega M L O v 
Škofji Loki sta se udeležila poleg novo
izvoljenih odbornikov kot gosta tudi tov. 
Tone Fajfar, minister za gozdarstvo 
L R S , in tov. Žakelj, član IO O L O iz 
Kranja. 

P o poročilu starega odbora je sledila 
debata, v kateri je bila predvsem po
udarjeno potreba po zgraditvi vodovoda 
za Puštal in razširitvi mreže raznih ko
munalnih podjetij v Stari Loki in v me
stu samem. Nato so prišli na ' volitve-
Predlog kandidacijske komisije je bil 
soglasno sprejet. Med zasedanjem so 
prišle razne delegacije pozdravit novo
izvoljeni odbor. Med drugim so prišli 
tudi delegati iz tovarne klobukov, pionirji 
in delegacije mestnih podjetij in iz doma 
slepih. V novi odbor so prišli : predsed
nik Brodar Ivan, tajnik Poljane Janko 
in še 9 odbornikov.. 

Na zasedanju je bilo sklenjeno, da 
bodo ustanovili v tem letu 5 novih ko
munalnih podjetij, odstopili k delu za 
zgraditev vodovoda v Puštalu iij da 
bodo redno sklicali*seje odbora in ple
numa ter zbore volivcev. 

. . . in novoizvoljenih krajevnih ljudskih odborov 
Na zasedanjih novoizvoljenih K L O so 

mnogi sprejeli važne sklepe in naloge 
za letošnje leto. Tako je novoizvoljeni 
KLO Predoslje med drugim sklenil, da 
v tem letu dovrši zadružni dom, usta
novi tri krajevna podjetja, utrdi in raz
širi K O Z , da bo ena izmed najbolj na
prednih. Odborniki so grajali dosedanji 
K L O . ker zadrugi ni pomagal in in bil 
celo ovira pri gradnji zadružnega doma. 
Za predsednika je bil izvoljen Franc 
Mulej, delavec, a za tajnika Franc 2i-
bert. 

Na Visokem pri Kranju so novoizbrani 
ljudski odborniki sklenili, da bodo sredi 
januarja pripravili ustanovni občni zbor 
nove K O Z , dovršili v kratkem zadružni 

dom, izboljšali vse krajevne ceste in 
ustanovili krajevna podjetja. Za pred
sednika je izvoljen I- Resman, za tajnika 
pa Pavla Sekne. 

Novoizvoljeni K L O v Češnjici v Sel
ški dolini je sklenil, da bo letos dogradil 
zadružni dom, zgradil cesto Češnjica— 
Podlouk, vodovod Češnjica—Studeno, 
elektrificiral Podlonk, obnovil Dražgoše 
ter ustanovil K O Z . 

O vsem tem so podrobneje razprav
ljali na svojem prvem zasedanju, kjer 
ie bil izvoljen za predsednika P. Pintar 
in za tajnika Franc Demšar. 

(Nadaljevanje na drugi strani) 
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Prvi zbor zadružnikov Slovenije Planiranje tečaja pri IOOF Kranj 
ie nagradil na; boljše zadruge 
in najdelavnejše zadružnike 

Od 7. do 9. januarja je bil v Ljubljani 
zbor zadružnikov republike Slovenije. 
V teh dneh so delegati posameznih de
lovnih zadrug po podanih glavnih poro
čilih v razpravi govorili o utrjevanju in 
razširitvi obstoječih zadrug ter o na
činu dela za dvig zadružne proizvodnje. 
T a zadružni zbor pa je bil hkrati tudi 
velika manifestacija zadružne misli, saj 
se ga je udeležilo 715 delegatov-zadruž-
nikov iz vse Slovenije. Kako ogromnega 
pomena je bil zbor za naše zadružniš tvo 
je razvidno iz tega, da je na njega pri
šel tudi tov. Edvard Kardelj, ppredsednik 
vlade F L R J , ki so ga zadružniki sprejeli 
z viharnimi ovacijami Partiji ter tov. 
Titu in Kardelju. V soboto in nedeljo pa 
so prisostvovali zborovanju člani Polit-
biroja C K K P S tov. Lidija Šentjurc, Ja
nez Hribar, Vlado Kr iv ic in drugi za
stopniki. 

Od zadružnikov, delegatov iz našega 
okraja je v razpravi sodelovalo nekoliko 
zadružnikov. Tako je govoril delegat 
kmečko obdelovalne zadruge »Sorsko 
polje« v Žabnici tov. Franc Kuralt. Svoje 
poročilo je predvsem posvetil vprašanju 
organiziranja tekmovanja med zadru
gami, ki naj pospeši njihov napredek. 
Ko je opisal pogoje, v katerih dela da
nes zadruga, je podčrtal , da se bodo 
zadružniki lotili tekmovanja predvsem 
tako, da bodo še bolj izpolnili svojo no
tranjo organizacijo. V bodoče bo imela 
zadruga pet poljedelskih brigad. Vsaka 
bo zadolžena za okoli 70 ha zemlje. Vsa
ka brigada bo razdeljena na delovne 
skupine, in prešli bodo k čim večji indi
vidualni zadolžitvi. Tudi proizvodni plan 
bodo porazdelili na brigade pri čemer 
bodo upoštevali posebnosti, k i jih ima 
vsaka brigada Skrbeti bodo morali, da 
ne bo vsaka brigada dobila samo zem
lje ene kakovosti. V brigadi bo kolobar 
urejen tako. da bodo vsi člani brigade 
delali pri vsaki kulturi, oziroma da bo 
vsaka skunina zadolžena urediti tudi do
ber nregled nad zemljišči. Pr i izdelavi 
zemljevidov-narcel naj bi zadrugam po
magali geodeti. 

Ko pa bo imela vsaka brigada osnovne 
podatke o svoji zemlji, si bo izdelala 
operativni plati za vsa dela. Tako bo 
mogoče urediti, da bo delo skozi vse 
leto čimbolj enakomerno porazdeljeno 
in da ga bo zadruga zmogla z razpolož

ljivimi delovnimi silami. P o operativ
nem planu bo mogoče tudi takoj urediti 
ootrelx) po vprežni sili, strojih in drugih 
sredstvih, ki jih bodo morale vse bri
gade dobiti. 

S tako izdelanimi operativnimi plani 
bo delo upravnega odbora lahko. Naloge 
brigadirjev bo določal že plan, potrebna 
bo le še kontrola, oziroma evidenca nad 
Izvršenim delom. 

Kakor v poljedelstvu tako bo organi
zirala zadruga tudi delo v živinoreji, 
kjer bo vse delo oskrbela samo ena ži
vinorejska brigada, k i 4 bo podeljena na 
delovne skupine. Vsak zadružnik bo na
pravil za živino, k i mu je dodeljena v 
krmljenje in oskrbo, svoj plan in sicer 
plan telenja, brejosti, vzreje živine 
itd in bo tako že v začetku leta vedel, 
koliko bo imel delovnih dni za delo. 
Prav tako bodo planirali proizvodnjo 
mleka in drugo. 

Delegat kmečko obdelovalne zadruge 
»Dobrava« iz Nakla tov. Zupan Ivan je 
poudaril potrebo, po urejenem knjigo
vodstvu v zadrugah. Če ni knjigovod
stva, ni evidence, ni dobrega plana in 
zadruga mora da šepa, 

Delegatkinja zadruge »Udcnboršt« iz 
Dupelj tov. Alojzija Lukanc je povedala, 
da se zadružniki v njenem kraju priza
devajo, da bi s svojim delom prepričali 
tudi druge kmete o prednosti zadruge. 
V njihovi zadrugi je okoli 40 zadružnic, 
med njimi 15 mater z otroki. Povprečno 
so napravile po 200 delovnih dni, ali na 
mesec po 16 delovnih dni in so mnenja, 
da je to premalo. Zato pripravljajo usta
novitev zadružnega vrtca, da bodo tako 
matere razbremenjene. 

Na koncu zasedanja prvega zbora za
družnikov Slovenije so bile podeljene 
nagrade najboljšim . zadružnikom za 
uspehe, ki so jih dosegli v proizvodnji 
in pri organizaciji dela. Od naših za
družnikov sta bila nagrajena delegatki
nja kmečko obd. zadruge »3. avgust« 
boV. Marija Novak in zadružnik iz »Mla
dega vrha« tov. Ignac Križnar. Kot naj
boljša zadruga je nagrajena med dru
gimi kmečko obdelovalna zadruga »Sor
sko polic« iz tabnice, k i je prejela za 
nagrado plemenskega bika, a KOZ. »24. 
december« v Poljanah žago cirkularko, 
4 lemeže za vprežne pluge, 50 verig za 
govedo in knjižno stojalo s knjigami. 

Lep razvoj K O Z „ D o b r a v a " v Naklem 
Zadruga je bila ustanovljena 26. junija 

preteklega^ leta. Vstopilo je vanjo 50 
gospodarstev s 252 družinskimi, od tega 
115 delovnimi člani. Zadružniki so vlo
žili v zadrugo 649 ha zemlje, od te 150 ha 
njiv, 86 ha travnikov, 33 ha pašnikov i n , 
375 ha gozdov. Pogoji so bili z ozironi 
na velike površine zemlje brez dvoma 
dobri, vendar je imela zadruga v začet-

Tcksti lni kolektivi so tekmo
vali v č a s t oblastni konferenci 

tekstilcev 
Kolektivi tekstilnih tovarn v Kranju 

so visoko presegli plan za leto 1949-
Bitka za višjo storilnost dela se v no
vem planskem letu nadaljuje. Brigade in 
posamezniki v Tiskanini, Intcksu, Plete
nini in v Industriji« bombažnih izdelkov 
so tekmovali 8- t m. na čast oblastni 
konferenci tekstilcev, ki je bila v Ljub
ljani. Tekmovanje je trajalo teden dni. 
Uspehi so naslednji: 

V Tiskanini tkalka Marija Oros je 
presegla normo za 23%, Marija Var i za 
22%. V predilnici se je doslej najbolje 
izkazala brigada Kati Čarmariove, ki 
presega normo za 16%. Brigada Ele Je
reb presega normo za 11.8%, Neža To-
mažin pa za 6%. V Tiskanini so poka
zali najboljše uspehe še tovariš Vinko 
Bernik, Stane Furlan, C i r i l Nanut, Stan
ko Orašič. Janez Guzclj in mnogi drugi, 
ki presegajo normo od 10—20%. V In-
teksu SO tekmovale vse tkalke in pre-
dilke. Najboljše so imeli : Mara Šenk, 
ki presega normo za 12%, Anica Habja-
nič z 11-6% in Tončka Omejc za 10-3%. 

Tekmovalni elan, ki se je prikazal že 
v začetku leta, je porok, da bo .četrto 
leto petletke kronano s še večjimi zma
gami v proizvodnji. 

ku velike težave z zbiranjem zanesljivih 
podatkov o teh površinah, o stanju v 
zadrugo vložene živine in o površinah 
posevkov- Z velikimi napori so bile. pre
magane tudi te težave. 

Lani je imela sledeče hektarske do
nose: pšenice 17,4 mtc, rži in soržice 
17.4 mtc, ječmena 14,6 mtc, prosa 15 mtc 
nalia. Krompir in koruza sta bila precej 
prizadeta od belega črva, na donos dru
gih pridelkov pa zadruga ni mogla vpli
vati, ker so zadružniki vložili posevke 
tik pred žetvijo. 

Od pridelkov je zadruga oddala dr
žavi 236-280 kg krompirja, 6696 kg pše
nice, 4-547 kg rži, 2-542 kg ječmena, ra
zen tega pa je dnevno oddajala po 2,7 
litra mleka od vsake krave. Poleg tega 
je morala zadruga oskrbovati še 252 
svojih članov, kar je za pol leta njenega 
obstoja kar dober uspeh. 
% Mlada zadruga sicer še ni mogla do 

kraja organizirati svojega dela, ima 
upeljane mešane brigade, vendar je na
grajevanje zadružnikov pravilno, ker se 
vrši po pridnosti vsakega posameznega 
zadružnika, ki jo ocenjuje brigadir. Sto-
rilni dan r ačuna jo .na 60—70 dinarjev. 
Zadruga ima dobro organiziran izobra
ževalni tečaj, ki je eden izmed najbolj
ših v okraju. Tudi sicer je življenje in 
poslovanje v zadrugi demokratično, kar 
se vidi po tem, da se zadružniki večkrat 
sestajajo in skupno rešujejo tako gospo
darska kot politična in druga vprašanja. 

V zgornji dvorani Sindikalnega domu 
v Kranju bo 20 januarja t-l ob 8. uri 
zjutraj PLENUM OKRAJNEGA ODBO
RA OE. — Udeležba obvezna za vse 
člane plenuma. 

Na dan 4. 1. 1950. je imel Izvršni od
bor OF svojo redno sejo, na kateri je 
postavil plan za politični tečaj pri okraj
nem odboru OF. Seveda ni dosti, da 
plane samo postavimo, temveč je to 
treba ostvariti; zato je dobil aktiv Fron
te nalogo, naj na področju vsakega kra
jevnega odbora OF pridobi za ta tečaj 
čim več predanih ljudi. 

Tečaj se je pričel 9. t. m. ob osmih, 
kakor je bilo v načrtu. Na okrajni odbor 
OF so prišli prijavljeni člani, toda le iz 
Škofje Loke in Šenčurja, ker le tam so 
celice in O F odbori pravilno razumeli 
potrebo politične vzgoje na vasi. Vs i 
ostali krajevni kakor tudi mestni odbori 
O F so pokazali le malo zanimanja za 

izboljšanje političnega dela frontne or-
ganizacije. Gotovo je še mnogo ljudi, k i 
bi radi obiskovali kak tečaj. Naši delov
ni kmetje vedo, da jim je potrebna po
litična in kulturna izobrazba, ker le z 
dobrim političnim znanjem bodo mogli 
izvajati pereče naloge. Mestne, krajev
ne, vaške frontne organizacije naj vo
dijo natančno evidenco, kdo bi lahko 
obiskoval tečaje v določenem času, 
tako da bomo vedno lahko v pravem 
času pričeli s tečajem. Zavedajmo se, da 
rabimo na poti v socializem več in več 
politično, kulturno in gospodarsko raz
gledanih ljudi, članov množičnih organi
zacij. 

Slaba evidenca je ukradla Zirovcem \eliko 
storjenega prostovoljnega dela 

Naš dopisnik iz Žirov je obiskal de
lovni š tab prostovoljnih brigad OF v Ži-
reh, da povpraša za uspehe v lanskem 
letu. V Žireh se je lani mnogo gradilo, 
dosti je bilo opravljenih prostovoljnih 
delovnih ur. ki pa niso bile vse zajete 
v evidenco, ki je šepala in je veliko ur 
»ušlo« iz statistike. Glede tega še niso 
imeli izkušenj niti ne potrebne pomoči-
Mnogo ur ni bilo zapisanih, ker postav
ljeni statističarji niso prišli, kajti nihče 
jih ni kontroliral. Sami prostovoljci pa 
iz skromnosti niso svojega dela nikamor 
prijavili. 

V lanskem letu je bila dograjena nova 
osnovna šola, gradili so zadružni dom, 
na katerem je bjlo napravljenih po pro
stovoljcih iz vseh množičnih organizacij 
skupno 4586 delovnih ur, čeprav je bilo 
mnogo več storjenega dela. Delali so 
tudi pri fizkulturncm domu, ki je bil 
med okupacijo uničen. Na tem je evi
dentiranih le 548 delovnih ur, ki so jih 
napravili frontovci, člani sindikatov, 
AFŽ in mladina. P r i zunanjih delih to
varne športnih čevljev in pri preure

ditvi prostorov za delavsko uslužbensko 
restavracijo je bilo opravljenih 1382 
prostovoljnih delovnih ur, a pri sečnji 
lesa in drv 161. Frontovci so pomagali 
ob košnji in pletvi K O Z »3. oktober« s 
1852 delovnimi urami, v resnici pa je 
prav tu bilo opravljenih mnogo več ur 
dela. Edino pri gradnji ljudske šole je 
bila vodena pravilna evidenca, ki pove, 
da so frontovci ih člani sindikatov k 
temu prispevali 11.557 prostovoljnih de
lovnih ur v vrednosti 158003 dim Dalje 
so člani sindikalne podružnice T Š C na
pravili 21-757 delovnih ur v tovarni sami 
in ta zaslužek prispevali za gradnjo za
družnega doma in šole. Od tega zasluž
ka v iznosu din 300-406 je bilo izročenih 
gradbenemu odboru šole din 140-403» 
ostalo pa je dobil gradbeni odbor za 
gradnjo zadružnega doma. 

Žirovci so po podatkih v -lanskem le
tu izvršili v vsem 40.986 prostovoljnih 
delovnih ur, kar je prav čeden uspeli, 
kljub temu da je slaba evidenca »ukrad
la« frontovcem mnogo več storjenega 
dela in zasluženo priznanje-

Kako so kranjski delovni kolektivi j r c r e s t i l i naše 
malčke za novoletno jelko 

Sindikalne podružnice v Kranju so se 
pričele pripravljati za Novoletno jelko 
že proti koncu meseca oktobra- P r i 
Okrajnem svetu je bila postavljena ko
misija žena iz vseh večjih podružn ic 
Ta je začela takoj zbirati finančna sred
stva. Zbrala je skupno z Okrajnim, šta
bom za izvedbo Novoletne jelke okrog 
700-000 din. Poleg tega so zbrale sindi
kalne podružnice precejšnjo količino 
masti, moke, sladkorja, blaga in plete
nin. 

Kulturno prosvetni referenti so pri
čeli pripravljati kulturne nastope s pri
povedkami in ugankami.Prostore v ka- ' 
terih so pogostili pionirčke so pravljično 
okrasili. 

V Inteksu so bili pogoščeni otroci od 
2 _ 9 let starosti. Otroke od 9—14 leta 
pa so prevzele ostale sindikalne podruž
nice. Piortirčki so bili zelo* veseli in za-
dovolini. Posebno pa so bili zadovoljni 
pionirji, katere je pogostila sindikalna 
podružnica Zdravstvenih ustanov. Od
nesli so zelo lepe vtise ter jim je bilo 
kar žal, ker so morali iti domov. T i so 
poslali omenjeni podružnici pozdravno 
in zahvalno pismo. 

Poleg tega da so sindikalne podruž
nice pogostile naše nlonirčke iz Kranja* 
so podružnice Tiskanima in lateks še 
obdarile otroke v partizanskih krajih 
Žužemberk, Gabrjc in Fare. 

V te kraje so odšle dne 1. I- 1950 de
legacije iz omenjenih podružnic. Pre
bivalstvo jih je veselo sprejelo. Otroke 
so.delegacije obdarile z blagom, plete
ninami, igračkami in smučkami. Pred 
obdaritvijo so jim pa napravili kulturni 
program z nagovorom o Novoletni jelki» 
udarniki, ki so bili v delegaciji, pa m 
jim v preprostih besedah pripovedovali 
kako se borijo za izvrševanje planskih 
nalog. 

V Gabrju je kulturni skupini iz Iskre 
pomagala tudi mladinska organizaciji ' 
katera je v tem .kraju zelo dobra. V% 
hvaliti pa je treba tudi organi :acijo AF£ 
v tem kraju, v katero so razen dveH 
vključene vse žene. 

Delegacija iz Inteksa je iz Žužcrri' 
berka odnesla zelo dobre vtise in se J e 

odločila, da bo upoštevala željo tau1' 
kajšnjih vaščanov in prišla na pražnjl 
žena dne 8- marca 1950 s kulturnim prO' 
gramom. 

Novoletna ielka 

Dne 8. I. t. 1. je AFŽ priredila obdaro
vanje otrok v škofjeloškem DID-u ter 
S tem nudila otrokom zelo prijetno po
poldne. Otroci so sami nastopili z igrico 
palčkov, metuljčka, v petju partizanskih, 
kakor tudi narodnih in otroških pesmi. 
D1D je bil obdarjen 's strani AFŽ z 
igračkami ter pogostitvijo, s strani edi-
nic JA v Škof ji Lok i pa z otroškimi 
knjigami. Po obdaritvi se je okrog Novo
letne jelke zarajalo kolo, v katerega so 
bile vključene tudi prirediteljice članice 
AFŽ in vzgojiteljice ter upravnica 
!)!l)-a. 

AFŽ Škofja Loka je pri pripravah za 
splošno obdarovanje otrok. Novoletne 
jelke na novega leta dan ter za to obda
rovanje otrok v DID-u napravila 345 
udarniških ur, kar je vsekakor pohvale 
vredno. 

/ Z ZASEDANJ NOVOIZVLJENIH , 
KRAJEVNIH LJUDSKIH ODBOROV 

(Nadaljevanje s- prve strani) 
Podobne sklepe so sprejeli tudi novo' 

izvoljeni odborniki K L O Naklo, le P 3 

bodo tam popravili tudi pokopališče-
Dobra so bila prva zasedanja K L O »J 

v Ž/re/j, kjer bodo dogradili veliko novy 
šolo, v Dupljah, kjer bodo razširili soc1' 
alistični sektor gospodarstva in ^ s 

važne probleme reševali na zborih v ^ 
livcev, v Kokri in drugod. Nič kaj J&Q 
gibani pa niso bili na- zasedanjih K L 
v Trebiji, Lešah. Besnici, Trati in O W 
ku, ki so zasedanja smatrali le za to 
malnost. Is 

Važno opozorilo ^ 
V kolikor smo imeli položnic, srno J 7 

danes priložili vsem, da nam naka^ { ( ? 

naročnino za časopis takoj za vse 
vnaprej ali pa Vsaj za šest mesecev-
čekovni račun 611-90200-7. 
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Zgradili smo ŠOlo! Novoletna jelka • T r ž i š k e m kotu 
2iri , 8. januarja 
Pr i nas smo gradili šolo že nad 25 

let! V stari Jugoslaviji smo jo gradili 
pred vsakimi volitvami z obljubami, se
daj v socialistični Jugoslaviji pa z ope
ko in kamenjem! To so dejstva in to 
lahko vidijo tudi vsi tisti, k i se jim toži 
po dobrih časih obljub in polnih izlož
bah, poleg tega pa praznih loncih. 

Sinoči smo imeli v kulturnem domu 
v 2ireh pregled dela, kako smo gradili 
našo šolo. Poudariti moramo, da je bila 
graditev nove šole res nujnost, saj so 
posamezni razredi dosedanje šole v 2i -
reh bili potaknjeni po raznih privatnih 
zgradbah v oddaljenosti do 1 in pol km. 
Toda bivša kapitalistična Jugoslavija se 
ni mnogo menila za prosveto, kakor je 
poudaril na sinočnji proslavi dela tova
riš upravitelj Hribernik. Šole se gradijo 
res šele v dobi socializma, ko je pre
vzelo oblast delovno ljudstvo. 

Po otvoritvi proslave in pozdravu to
variša predsednika K L O - j a Kosmača je 
podal kratek referat o nujnosti te grad
nje tov. Hribernik, nato pa je tov. Julij 
Govekar podal podrobno statist ično po
ročilo, o delu. Iz poročila posnemamo: 

Vseh prostovoljnih delovnih ur pri 
gradnji nove šole je bilo 11.557 v skupni 
vrednosti 158-003 din. Po frontni liniji 
so največ prispevale vasi : 2ir i 2671 ur v 
vrednosti din 40-065— nato vas Dobra-
čeva 1357 ur v vrednosti 20355 din, na 
tretjem mestu je najmanjša dolinska vas 
Stara vas s 1322 urami v vrednosti 19 
tisoč 830 din, na četrtem mestu pa je 
Nova vas z 850 lirami v vrednosti 12 ti
soč 750 din. Oddaljene vasi so tudi pri
spevale mnogo. Med njimi Brekovce 229 
ur v vrednosti 3.345 din, Žir. vrh 155 ur 
v vrednosti 2-325 din. Po šolski liniji pa 
je največ prispevala gimnazija z 2432 
urami, osnovna šola s 1336 urami in 
strokovna šola s 145 urami. Skupaj šole 
3-913 ur v vrednosti 43-043 din. Največ 
se je delalo v oktobru 1949, nato slede 
meseci do decembra, ko je bilo treba zo
pet »zapeti«, da se je stavba spravila 
pod »streho«. Sami prostovoljni delavci 
seveda gradbenega materiala ne bi 
mogli spraviti v stavbišče, da ni bilo 
tudi voznikov. S parom konj so udarni
ško napravili 309 ur v vrednosti 1916 din. 
Izmed voznikov je največ s parom na
pravil tov- Oblak Maks, sledi mu tov-
Oblak Franc. Kavčič Franc pa je napra
vi l z 1 konjem 39 ur vožnje. Materiala 
je bilo prepeljanega 279-300 kom. zidne 
opeke, 32-100 kom. strešne opeke, 508m:i 

kamenja in 795 m 3 grobega in drobnega 
peska- Poklicnr-plačani delavci pa so 
seveda tudi morali delati, da smo lahko 
spravili stavbo pod streho. Le-ti so na
pravi l i : zidarji 3894 ur, tesarji 4256 ur 
in pomožni delavci 19.-107 ur. Poleg 

tega pa je bilo ob nujnih prilikah plača
nih 128 pionirjev. 

V letošnjem letu bo na tej šolski 
zgradbi še mnogo dela. Naša šolska 
mladina bo v letošnjem letu dobila svojo 
novo streho, nove svetle in zračne učil
nice. Še bo potrebno mnogo pridnih in 
delovnih rok, da bomo to nadvse po
trebno zgradbo tudi dokončali in opre
mili, kot se spodobi za današnjo družbo, 
družbo delovnega ljudstva, ki hoče pn> 
svete. Ob zaključku oficielnega dela 
proslave delovne zmage je predsednik 
K L O - j a tov. Kosmač izročil najzasluž
nejšim borcem za ostvaritev tega veli
kega dela skromne nagrade. Nagrajeni 
so b i l i : Tov .Ml inar Leander, Velikonja 
Gabrijel, Zaje Pavel, Kržišnik Anton 
La.pajne Dalibor, Govekar Julij, Kristan 
Rezka in Kavčič Lovro. Mnogo pa je 
bilo pohvaljenih. 

Nekaj o čipkarskih tečajih 
v našem okraju 

Po vsem svetu slove naše čipke, zla
sti iz Idrije, Poljanske in Selške doline-
Zaradi lepe izdelave in krasnih vzorcev 
so iskane prav povsod. Da bi pa sloves 
še boli utrdili v svetu, je podjetje za 
odkup domačih umetniških izdelkov 
»Dom« pričelo organizirati po vseh kra
jih, kjer izdelujejo čioke, ustrezne te
čaje. Pod vodstvom strokovne učiteljice 
se na teh tečajih čipkarice vadijo in 
učijo novih vzorcev in natančnega dela. 

V našem okraju so se vršili taki te
čaji v 'Savodnju in Hotavljah, sedaj pa 
se vrše v Poljanah, in Trebiji. Kakšne 
važnosti so ti tečaji za kvalitetno izde
lavo, nam kaže razstava čipk v Hotav
ljah. Poleg krasno izdelanih prtičev v 
barvah je za primer razstavljeno tudi 
nekaj del, ki niso delana s potrebno na
tančnostjo in zato tudi nimajo prave 
vrednosti na svetovnem trgu, kamor od
pošiljamo naše čipke za dragocene de
vize. Čipkarice, ki so obiskovale tečaj, 
sedaj dobro vedo, da ni za nas važno 
samo število komadov, ampak predvsem 
kako so izdelani. 

Vzoren tečaj je v Trebiji. Obiskuje ga 
okrog 30 naših deklet iu žena. Tu sn 
čipkarski tečaj združili z izobraževal
nim, in sicer na ta način, da so vsak 
dan od 4. ure popoldne dalje predava
telji podajali snov, ki je določena za 
izobraževalne tečaje. Poleg tečajnic 
pridejo ob tej uri tudi tisti, ki so se pri
javi l i , za izobraževalni tečaj. V Poljanah 
obiskuje tečaj okrog 50 čipkaric, ki žele 
razširiti svoje znanje in s tem podpreii 
naše napore pri graditvi socialistične 
domovine. 

Še nikoli ni v krajih v Tržiškem kotu 
toliko otrok okušalo lepoto novega 
otroškega praznika Novoletne jelke ka
kor letos. Kjerkoli-' stoje po dolinah in 
hribih šole in kulturni domovi, povsod 
so se na starega ali novega leta dan 
zgrinjali otroci — od malih cicibanckov 
đo pionirjev k svojim proslavam in za
bavam. Delovni kolektivi so izpolnil i 
svoje obljube, da bodo obdarovali po
slednjega otroka. 

V samem Tržiču sta bili dve veliki 
osrednji prireditvi. Delovni kolektiv to
varne Bombažne predilnice in tkalnice 
je sprejel v svojo dvorano malčke in 
pionirje osnovne šole, ki so gledali igro 
»Dedek Mraz«, lutkovno gledališče, uži
vali v ugankarskem kotičku, z velikim 
zanimanjem poslušali partizanske zgod
be pod partizanskim šatorom, poizkušali 
se v streljanju, kar je vse z obdaritvijo 
vred v mladih srcih užigalo veselje in 
dobro voljo. 

Veliko presenečenje je napravil pio
nirjem nižje gimnazije delovni kolektiv 
»Triglava«, ki jim je v svoji dvorani in 
na odru priredil pravljičen smrekov 
gozd, kjer so bile živali in divjad, in 
razstava čevljev, ki je nazorno prika
zovala tovarniško proizvodnjo, katero 
jim je razlagal delavec-tidarnik. Razen 
tega" so imeli z odra speljano drsališče, 
po katerem so pionirji z veliko radostjo 

je in lišaje. Ker bi se v teh odpadkih 
lahko skrivale ličinke škodljivcev, jih 
zažgemo. Čiščenje pred škropljenjem je 
potrebno zato, ker bi drugače škropivo 
zajedalcem ne prišlo do živega. Požgat i 
moramo vse suhe, bolelme in rakave 
veje in razredčiti krono, če je pregosla, 
kajti zračna in soncu dostopna krona bo 
rodila več in boljšega sadja. V gostem 
vrhu pa imajo1' škdljivci udobno zavetje 
in tudi škropivo jim ne more blizu pa 
tudi več ga porabimo. Porezati moramo 
tudi vse vodne poganjke, k i so se raz
bohotili po deblu. 

Poteg čiščenja je važno pred škrop
ljenjem tudi pomlajevanje drevja. S 
pomlajevanjem dosežemo, da bodo po 
kaparju napadena drevesa odpornejša 
in da bo moči poškropiti vso krošnjo. 
Zaradi tega je pomlajevanje zlasti v 
okuženih krajih neobhodno potrebno ter 
v interesu sadjarjev in skupnosti. 

Ko smo sadovnjak tako očistili in po
mladili, pristopimolc škropljenju. Zimsko 
škropljenje lahko traja od jeseni, ko je 
listje odpadlo, pa vse do spomladi, to 
je dva do tri tedne prej, ko začne drev
je poganjati. Vendar ne smemo odlagati 
škropljenja na zadnji teden, ker bi škro
pivo utegnilo osmoditi cvetno brstje, 
zlasti če uporabljamo drevesni karboli-
ne j -

Z zimskim škropljenjem uničimo šte
vilne škodljivce, ki pre/.iinuje.io na drev
ju, n. nr. zimskega pedica, ameriškega 
kaparja in brstnega zavijača. Z njim 
ugonobimo jajčeca krvavih ušic, odvra-

drseli okrog po dvorani. Dedek Mraz je 
pionirje bogato pogostil in obdaril. 

Pri Sv. Katarini so otroci drvarjev in 
lesno industrijskih delavcev v lepo okra
šeni sindikalni dvorani z zanimanjem 
poslušali program, ki ga jim je pripravil 
delovni kolektiv tovarne finega pohištva 
in lepenke iz Tržiča. 

Pri Sv. Ani so pa praznovali otroci 
novoletno jelko 1.1, m., obiskani in ob
kroženi od delavcev iz tovarne kos in 
srpov iz Tržiča, k i so jim priredili igro 
»Dedek Mraz«, partizanski in ugankar
ski kotiček itd. Ob tej priliki so' progla
sili tudi nekoliko učencev za udarnike, 
in sicer tiste, ki so se najbolj iskazali 
pri zbiranju starega železa in odpadkov. 
Prireditev je lepo uspela, le da je bilo 
naknadno pri obdaritvi otrok s teksti
lom, ki bi ga morali prejeti partizanski 
in socialno šibki otroci, storjenih nekaj 
grobih napak, kar škoduje ugledu tak
šnega pomembnega praznika. 

V Puterhofu je vsa organizacija otro
škega praznika slonela le na AFŽ in 
šoli, bila je kljub temu dobra. Proglasili 
so najboljše učence — za udarnike. V 
Kovorju je s pestrim programom gosto
val delovni kolektiv »Obutve«, nakar je 
sledila obdaritev otrok. V Križah so 
program v gLvnem izpolnili pionirji. 
Najboljše učence je obdarila JA tam
kajšnjega garnizona. V Lešah pa je 
otrokom pripravil lep program delovni 
kolektiv tovarne »Runo« iz Tržiča, na
kar je bila izvedena obdaritev. 

čamo cvetožera, da ne odlega jajčec na 
cvetno brstje, omejimo pat udi neka
tere glivične bolezni. Razen tega zim
sko škropljenje .pospešuje hiter in ena
komeren razvoj brstja- Po takem škrop
ljenju dobimo debelo in lepo razvito 
sadje. Drevje, k i ga škropimo pozimi, 
kasneje odganja in je cvetje v manjši 
nevarnosti pred pozebo. 

Za zimsko škropljenje sadnega drevja 
uporabljamo pri nas drevesni karbolinej 
in žveplenoapneno brozgo. Drevesni 
karbolinej je učinkovitejši, ker pronica 
globlje v razpoke. Cc škropinjo pozno 
spomladi, moramo z drevesnim karboli-
nejem. ravnati še posebno previdno, da 
ne bi osmodili cvetnega in listnega br
stja. 

Ko določamo jakost Škropiva, je treba 
upoštevati čas škropljenja, vrsto karbo-
liueja in občutljivost sadnega plemena-
Koščičasto sadje, zlasti breskve in slive, 
je manj odporno. Sadno drevje je od
pornejše v pozni jeseni, manj pa v zgod
nji pomladi, ko še že začenja napenjati 
brstje. Zato uporabljamo proti koncu 
zime bolj razredčena škropiva. 

S škropljenjem sadnega drevja-bomo 
odvrnili od naših sadnih vrtov največjo 
nevarnost, ki grozi uničiti naše lepe na
sade, to je kaparja, ugonobili bomo pa 
tudi druge škodljivce in pospešili lep 
razvoj sadnih dreves, obilen in kvalite
ten pridelek. Zato začnimo takoj s to 
prepotrebno akcijo in ne odlaŠajmo, da 
ne bo prepozno! F- L. 

V „Tiskanini" se že pripravljajo na občne zbore 
Sindikalna podružnica Tiskanina v 

Kranju je stopila v leto 1950. z novimi 
nalogami, ki zahtevajo novih delovnih 
naporov. Te napore bomo najlaže pre
magali, če bomo znali pravilno organi
zirati proizvodno in politično mrežo. 

Ena izmed prvih nalog je priprava za 
občne zbore. Naša podružnica ima zato 
določen datum 19. 2. 1950- Za kandidate 
bomo predlagali ljudi, ki so s svojim 
delom že pokazali požrtvovalnost iu pri
pravljenost dodati v naših vrstah. T i 
bodo morali pravilno tolmačiti cilj 
naše noti, da bo Vsak delavec vedel, da 
je častno biti organiziran v organizaciji 
Enotnih sindikatov. 

Pristopili smo k tekmovanju in sicer: 
pododbor tkalnice je napovedal tekmo
vanje ostalim pododborom v naslednjih 
točkah: 

1. kateri pododbor bo imel lepši in 
večkrat premenjani stenčas, 2. kateri 
pododbor bo imel bolje in obširneje iz
vedeno propagando na splošno, 3. ka
teri pododbor bo imel pridobljenih več 
novih članov, 4. kateri pododbor bo Imel 
prej izvedeno 100% plačevanje člana
rine, 5. kateri pododbor bo imel več 

hranilnih vlog in 6. kateri pododbor bo 
pridobil več novih naročnikov za »De
lavsko enotnost«? 

Do 15. 1. bodo izvedene volitve grup
nih poverjenikov in članov pododbora, 
nato na bomo s skupnimi močmi skrbeli 
za dobro izvedbo zborov. 

K A J J E Vi LJUDSKO TEHNIKO 
V TOVARNI „STANDARD" 

Več mesecev je Že preteklo, odkar so 
v tovarni usnja Standard izvolili svo
jega referenta /a ljudsko tehniko, toda 
ta je če/, en mesec ugotovil, da je bil 
brez vednosti postavljen, da za to ni 
sposoben itd. Izgovarja se tudi, uprava 
podjetja in ne pokaže pravega razume
vanja za to. Morda vsi skupaj čakajo 
klub tehnike v tovarni Inteks, ki se rav
no tako še ni prebudi! iz spanja. Mislimo, 
da so se v starem letu temeljito »odpo
čili« ter je 'že skrajni čas, da prično z 
delom tudi na tem področju. Kolektiv 
tovarne usnja Standard naj bi bil vzgled 
vsem ostalim tudi v pogledu ljudske 
tehnike, ki mora v naši industriji imeti 
velik razmah! 

Z A D R U Ž N I S V E T O V A L E C 

Začnimo takoj z zimskim škropi jen jem sadnega drevja! 
Slovenija ima vse pogoje za napre

dek in razvoj sadjarstva. Zato bi bilo 
sadjarstvo pri nas lahko ena najvažnej
ših gospodarskih panog. Že zdaj izva
žamo v inozemstvo velike količine sad
ja, zlasti jabolk, k i jih na inozemskih 
trgih zelo cenijo. Sadjarstvo ni le dra
gocen vir dohodkov za naše narodno 
gospodarstvo, ampak tudi vsakemu ko
ličkaj naprednemu sadjarju prinaša vsa
ko leto lepe denarje. Ce upoštevamo še 
to, da je sadje zelo važno dopolnilo 
naše hrane in da ga je treba čedalje 
več za široko potrošnjo, bomo razumeli, 
zakaj naše oblasti posvečajo toliko skrbi 
nanredku in razvoju sadjarstva. 

Čeprav je naše sadjarstvo zlasti na 
Štajerskem in na Gorenjskem precej na 
visoki stopnji, je vendar treba še mnogo 
napraviti, da ga bomo lahko imenovali 
naprednega. Mnogo je še zanemarjenih, 
zastarelih sadovnjakov, ki bi ob skrb
nem čiščenju, negi, gnojenju in pomla
jevanju dali večji in lepši pridelek. 

Največja nevarnost za sadno drevje 
so razni škodljivci, med katerimi je naj
hujši ameriški kapar. Najuspešneje za
tiramo tega sovražnika sadnega drevja 
s temeljitim zimskim škropljenjem. 

Krajevni ljudski odbori so že v sep
tembru izdelali operativni plan in pričele 
so se že priprave za zimsko škropljenje. 

Vendar se tedaj ta akcija v veliko ško
do naših sadjarjev ni obnesla. Mnogo 
dragocenega časa je šlo v izgubo, ven
dar prepozno še ni." 

Da pa ne bomo zamudili še zadnje 
prilike in da bomo preprečili nevarno 
širjenje ameriškega kaparja, ki bi lahko 
ugonobil naše najboljše sadovnjake, mo
ramo nemudoma in temeljito na delo. 

Krajevni ljudski odbori naj bi v kme
tijskih zadrugah • ustanovili sadjarske 
odseke in škropilne brigade. K Z bi mo
rale ob podpori ljudskih odborov pre
vzeti odgovornost za organizacijsko in 
tehnično stran izvedbe te akcije. Da bo 
uspeh škropljenja resničen in splošen, 
je treba pritegniti tudi množične orga
nizacije, ki bi lahko uspešno pomagale 
pri agitaciji in ustanavljanju škropilnih 
brigad. 

V ta hamen naj bi se v vsaki vasi 
ali na K L O organizirala predavanja in 
množični sestanki, na'katerih bi kmeto-
Vcllcem pojasnili potrebo in pravilen 
način škropljenja, da bi z njim dosegli 
čim lepši uspeh. 

Kako bomo izvedli zimsko škropljenje? 
Preden drevje Škropimo, ga moramo 
očistiti mahov, lišajev in stare skorje, 
pod katero se skrivajo sadni 1 škodljivci. 
Okrog drevesnega debla pogrnemo sta
ro ponjavo, na katero pres t režemo skor-

/ 
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Drobne in važne vesti. 
r~Q D V S E P O V S O D 

Na drugem kongresu jugoslovanskih 
književnikov, ki je bil konec decembra 
v Zagrebu, je bilo ugotovljeno, da je 
bilo v naši državi v zadnjih dveh letih 
izdanih čez 1700 domačih in tujih del 
v skupni nakladi okoli 10 milijonov iz
vodov. 

4. januarja t. h je praznoval 60-letnico 
svojega življenja član Politbiroja C K 
K P J tov. Moša Pijade, čigar življenje je 
tesno združeno z razvojem Komunistične 
partije Jugoslavije, katere član je že 
30 let. 

Na državnem posestvu v Bcltrincih so 
razglasili 21 udarnikov. — Z jesenskimi 
setvenimi deli so na tem posestvu kon
čali Drvi v Prekmurju. P r i kapitalnih 
izgradnjah so izvršili tudi mnogo izven-
planskill del: postavili so nov hlev za 
50 glav živine, nova pitališča za 500 
pitancev in racarnik za 1600 rac 

Silos v petih dneh zgradi posebna si-
losna brigada, ki sestoji iz 20 prekmur
skih mož in mladeničev. T i so se že 
pred lanskim bavili s tem delom, lani pa 
so se že tako izvežbali, da potrebujejo 
za gradnjo silosa, v katerega lahko 
shranijo 140 kubikov krme, komaj 5 dni. 

Tobačne postaje v Hercegovini so 
končale z odkupom tobaka. Največ to
baka je bilo odkupljenega na področjih 
Ljubuškega in Čapline- Zlasti obdeloval
ne zadruge so oddale letos velike koli
čine tobaka. 

Letos bodo na Vranskem polju v Dal-
maciji z melioracijskimi deli pridobili 
nad 3-000 ha rodovitne zemlje. 

Domači ko,ks nam bo prihranil letno 
milijardo deviz, ker nam je po zaslugah 
naših znanstvenikov dr. Maksa Samca 
iz Ljubljane in ing. Boža Popoviča iz 
Beograda omogočeno pridobivati doma 
tako potrebni plavžarski koks. V ta na
men gradijo prvi dve veliki koksarni v 
Bosni, in sicer v Luk ovcu in Zenici. 

V vseh okrajih LR Srbije je lani nad 
3,200-000 članov Ljudske fronte sodelo
valo pri ideološko vzgojnem delu. 

15 novih kmečko-obdelovalnih zadrug 
bodo po sklepu okrajne skupščine v le
tošnjem prvem četrtletju ustanovili na 
območju okrajnega ljudskega odbora 
Gornja Radgona. 

V tovarni »Potisje« v Adi (Vojvodina) 
so. začeli uporabljati plin namesto koksa 
za toplino peč v livarni. Ta uspeh ima 
velik pomen ne le za tovarno, kjer so 
izdelali nove vrste plinski generator, 
temveč tudi za celotno industrijsko 
stroko. 

Skazi sita iu tešeta 
Iz Kranja . . . 

A7Č NI ZALEGLO 
V našem listu smo že rešetali o ne

kulturnem postopku, ki ga ima do pot-
njkov sprevodnik avtobusa na progi 
Kranj—Golnik, kar pa izgleda ni nič 
zaleglo. Delavci in potniki se še nadalje 
pritožujejo in so zelo nezadovoljni s 
takšnim sprevodnikom kot je Longar 
Alojz, ki nima nobenega obzira do ljudi 
in se strogo drži predpisov, da je avto
bus namenjen samo za prevoz potnikov 
z mesečnimi kartami in službenimi na
logi. Od tega ne odstopa tudi ne tedaj, 
če je po sredi bolnik i« čeprav so včasih 
v avtobusu še nezasedena mesta. M i 
slimo, da je že nujno enkrat za vselej 

F i z k u l t u r a 
V KRIZAH SO USTANOVILI 

PLANINSKO DRUŠTVO 
Zanimanje za planinstvo je v Križali 

na Gorenjskem je že dalj časa precej 
živo. Z ustanovitvijo Planinskega dru
štva Križe pa se je še stopnjevalo. K n -

narediti red po tem vprašanju, da bo 
sprevodnik vljuden in obziren in v vsem 
kulturnejši do naših delovnih ljudi. 

Škofje Lake 
Naš odgovorni urednik se je moral 

pred kratkim zagovarjati pred Okrož
nim sodiščem v Ljubljani zaradi tožbe 
Potrošniške zadruge v Škofji Loki , češ, 
da je njeno upravo obrekoval v članku: 
»Iz Škofje Loke« . . . pod to rubriko. Ker 
so bile navedbe v članku resnične in je 
imel urednik namen, z zdravo kritiko 
ugodno vplivati na poslovanje javnih 
ustanov, je bil oproščen, tožiteljica pa je 
dolžna poravnati s troške sodnega po
stopanja. * 

i n š p o r t 

Nad 29-000 prostovoljnih delovnih ur 
so lani opravili naši smučarji pri grad
nji svojega doma pri Juštu nad Kranjem-

ška mladina, ki je prej delovala v Pla
ninskem društvu Tržič, je s podvoje
nimi silami začela graditi svojo planin
sko kočo v Kriški gori nad Kovorjem-
Najtežavnejše delo je bila priprava 
ustreznega lesa za gradnjo koče. Člani 
so se redno udeleževali prostovoljnega 
dela in sami pripravili potrebni gradbe
ni les. 

Na nedavnem občnem zboru so so
glasno sklenili, da bodo v tem letu v 
svojem delu še bolj marljivi, predvsem 
pri gradnji nove koče na Kriški gori, k i 
jo hočejo čimprej izročiti svojemu na
menu. Že zdaj društvo oskrbuje planin
sko zavetišče v Gozdu, uro hoda iz K r i 
že v. 

Popis živine, perutnine in panjev 
V smislu zvezne uredbe z dne 14. 12. 

1949, Uradni list F L R J št. 106 se bo 
vršil po vsej državi popis živine, perut
nine in čebelnih panjev. 

Popis se bo vršil v času od 16- do 23. 
januarja letos, po stanju dne 15. janu
arja letos. 

Popisala se bo vsa živina in perutnina 
ter vsučebe ln i panji na vseh državnih, 
zadružnih in zasebnih kmetijskih in ne
kmetijskih gospodarstvih. Popiše se to
rej brez izjeme vsa živina, perutnina in 
čebele, kjerkoli se nahaja in brez ozira 
na to, če je last kmetijskega ali nekme
tijskega, državnega ali zadružnega go
spodarstva. 

Popis se bo vršil na ta način, da bo v 
imenu krajevnih popisnih komisij hodil 
določeni pooblaščeni popisovalec od 
hiše do hiše, od gospodinjstva do go
spodinjstva in vpisoval živino v posebne 
obrazce. Popisovalec ima dostop v vsak 
hlev ter je vsako gospodarstvo ali go
spodinjstvo dolžno dati tej osebi resnič
ne podatke. Za osebo, ki bi na ta ali 
oni način ovirale popis, določa zvezna 
uredba kazen do 10.000 din ali do 30 
dni poboljševalnega dela. Opozarjamo 

tudi na to, da se bo vršila kontrola na
tančnosti popisa. 

Za izvajanje planskega gospodarstva 
potrebujemo točne podatke o osnovnih 
elementih kmetijske proizvodnje. Popis 
živine vršimo vsako leto ter je tovrsten 
popis že vsem znan. 

Zaradi tega naj vsakdo da popisoval
cu stvarne in resnične podatke ter naj 
se nikdo ne ozira na govorico, ki bi se 
v teku popisa morda pojavile. Natančni 
podatki so v interesu posameznika, ka-
kor tudi države. 

Okrajna komisija za popis živine 
v Kranju. 

OBVESTILO 
Vse klavce obveščamo, da naj pri 

dretju svinj delajo mesto običajnega 
podolžnega reza po,sredini trebuha, rez 
po liniji seskov, ker se na ta način po
veča uporabna površina kože. Delo s 
tem ni nič te-žavnejše ostane pa cel kos 
kože, ki je med linijami seskov. T a del 
kože pri ustrojeni koži ne pride v «00-
štev kot regularno usnje in je torej ko-

OBČNI ZBOR KŠK »BOREC« 
Pred kratkim je bil občni zbor kluba 

za konjski šport »Borec« v Kranju. Na 
njem so izvolili nov odbor in sprejeli 
naslednji načr t dela za 1. 1950: priredili 
bodo nekoliko prireditev, nabavili si 
bodo konja, ustanovili pionirsko in žen
sko ekipo, opravili 5000 prostovoljnih 
delovnih ur na gradilišču stadiona ter 
prirejali za vse članstvo strokovna in 
politična predavanja. 

VELIK ŠPORTNI PLES 
V soboto 14. januarja t. 1. ob 19 uri 
zvečer bo v veliki dvorani tovarne 

»Inteks« v Kranju 
P R V I LETOŠNJI ŠPORTNI P L E S , 

ki ga priredi Š. K. K O R O T A N v Kranju.-

OBČNI ZBOR OKRAJNEGA 
TELOVADNEGA DRUŠTVA 

Sporočamo vsem telovadnim društvom 
in aktivom, da se vrši v soboto 14. ja
nuarja t- 1. v Kranju v stranski dvo
rani Sindikalnega doma op 17. uri po
poldan občni zbor Okrajnega telovad
nega društva. Društva naj sigurno 
pošljejo na zbor svoje delegate.. 

Okrajni telovadni odbor 
Kranj. 
\ 

Razkladajmo 
in nakladaima 
pravočasno vagone 

Zvezno ministrstvo za železnice je 
izdal uredbo o pravočasnem naklada
nju in razkladanju' na železnicah, ki je 
bila objavljena v Uradnem listu F L R J 
št. 96/747 od 16. 11. 1949 in je s tem 
stopila takoj v veljavo. 

Omenjena uredba uvaja nepretrgan de
lovni čas na železniških postajah, v ne
deljo, na praznike in ponoči. Če se voz 
n© naloži ali razloži v določenem roku 
se zato plača zamudnina, a poleg tega 
so še predvidene zoi>er odgovorne vodi
telje in uslužbence podjetij, ki je poši
ljatelj oziroma prejemnik vozovne po
šiljke strogi ukrepi. Za prekoračenje 6 
ur se odgovarja disciplinsko, od 6—18 
ur se kaznuie po temeljnem zakonu o 
prekrških z denarno kaznijo do 10-000 
din, čez 18 ur pa se proti krivcem uvede 
kazenski postopek. 

Toliko v opozorilo vsem odgovornim 
uslužbencem, da se strogo držijo prav
nih predpisov, ker le tako se bo očuvala 
in okrepila planska disciplina v želez
niškem prometu. * 

ristnejše če kot slabše vrste usnja ostane 
v celem kosu. 

OLO — Pov-lok-ind. in obrti 

Sindikalno kulturno umetniško dru
štvo »France Prešeren« Kranj sklicuje 
ustanovni sestanek sekcije likovnih 
umetnikov dne 20. I, 1950 ob 18. uri, 
Tavčarjeva ulica 17 (pri Semenu). 

Odbor SKUD-a. 

SEZNAM POROK V KRANJU 
dne 31. decembra 1949 

Šilar Anton, Stražišče in Novak M a 
rija, S t raž išče; Krek Anton, Kopačnica 
in Demšar Dorica, Kranj: Miličevič 
Ante, Kranj in Kalabrezi Bazilija, Kranj; 
Pretnar Ladislav, Huje in Bernik Kata
rina, Kranj; Magolič Miloš, Kranj in 
Radovan Vera, Kranj; Sladic Silvester, 
Stažišče in Pr imožič Frančiška, L o g ; 
Ravnik Stanislav, Kranj in Oblak Silva, 
S t raž išče ; Jenko Peter, Smlednik in Vr -
bek Frančiška, Hraše. 

Ob tej pri l iki so darovali za socialni 
fond din 3090.—. 

Kaj vse stori žganje sta dokazali stal
ni obiskovalki kranjskih točilnic: Čerin 
Marija iz Šutnje in Jagodic Marija iz 
Vogclj, ki sta se po prejemu delovnega 
zaslužka v preteklem mesecu sešli v 
gostilni in se pri pijači hudo sprli za
radi dozdevne tatvine. Tako zna Čerin 
Marija takoj v začetku 'meseca, ko 
prejme živilsko nakaznico, razprodati 
kruh, da dobi denar za uživanje žganja, 
medtem ko je druga zaradi popivanja že 
toliko raztresena in pozabljiva, da ne 
ve, kje vse pozablja svoje stvari 

SPOMINSKI DNEVI 
13. januarja 1923 je bila v Beogradu 

konferenca, na kateri je ustanovljena 
Neodvisna delavska partija Jugosla
vije. 

15. januarja 1945 — Borbe Škofjeloškega 
odreda z močno nemško kolono 500 
mož pri Lajšali, Kališih in Studenem, 
ki so trajale 6 ur in je pri tem imel 
sovražnik 6 mrtvih in 9 ranjenih. 

19—22. januarja 1944 — Trd i boji 30-
diviziie v Trnovskem gozdu; napada
joči Nemci utrpe težke izgube. 

DEŽUR- SLUZ. SOC ZAVAROVANJA 
15. januarja ima službo dr. Pance Pavel, 

telefon štev. 353. 

DEŽURNA LEKARNA 
15. januarja ima službo Okrajna lekar

na, Prešernova olica. 

DEŽURNA TRAFIKA 
15. januarja ima službo Uršič Angela, 

Koroška cesta. 

KINO »STORŽIČ« KRANJ 
13. do 19. januarja: ameriški film »Iz

gubljeni dnevi«. 

KINO »SVOBODA* STRAŽIŠČE 
13. do 16. januarja: francoski film 

»Fantastična simfonija«. 

KINO TRŽIČ 
14. in 15. januarja: sovjetski film »Stra

ža na Renu«. 
18. in 19. januarja: ameriški film »Plin

ska luč«. • 

Mali oglasi 
Takoj zamenjam 1000 m? stavbno par

celo z zasajenim sadnim vrtom ter 
nekaj gradbenega materiala, ki je na 
zelo lepi prometni točki s sončno le
go, za malo posestvo ali z dograjenim 
ali delno dograjeno stavbo med Kra
njem, Jesenicami ali Tržičem. Razliko 
doplačam po dogovoru. Ponudbe na 
upravo lista-

Kunim žensko kolo v dobrem stanju-
Ponudbe na upravo lista. 

Sporočamo vsem razpečevalcem lista: 
delovnim kolektivom, trgovinam, trafi
kam itd., da nemudoma sporoče koliko 
izvodov lista .potrebujejo v letošnjem 
letu, da Jih zajamemo v načr tno razpo-
delitev. 

Obenem sporočamo vsem naročnikom, 
da nakazujejo celoletno naročnino v 
znesku din 104-—. ali vsaj polletno 
din 52.—. 

Uprava 
»Gorenjskega glasat 
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