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1. S E P T E M B E R 
ZAČETEK VPISOVANJA DRUGEGA LJUDSKEGA POSOJILA 

Na podlagi 9. člena uredbe o drugem ljudskem posojilu petlet
nega plana za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske 
republike Jugoslavije izdaja vlada Federativne ljudske republike 
Jugoslavije O D L O Č B O 
o začetku in trajanju vpisovanja drugega ljudskega posojila petlet
nega plana za razvoj narodnega gospodarstva Federativne ljudske 
republike Jugoslavije. 

Vpisovanje posojila se bo začelo 1. septembra 1950 in bo trajalo 
do vštetega 20. septembra 1950. Vplačilo se opravi ob samem vpisu 
ali v mesečnih obrokih, ki morajo biti v celoti plačani najpozneje 
do 1. 1'ebruarJa 1951. 

Predsed. vlade FLRJ in mi-
Namestnik ministra za finance FLRJ nlster za narodno obrambo 
minister za zunanjo trgovino FLRJ maršal Jugoslavije 
Melentije Popovič 1. r. Josip Broz Tito 1. r. 

Vpis dragega ljudskega posojila - manifestacija patriotizma in socialistične zavesti 
Kakšne koristi ima vpisuik 

ljudskega posojila 
Ves proces industrializacije na

še dežele je usmerjen h končne
mu smotru — dvigu življenjskega 
standarda. Zato ima sleherni 
vpisnik posojila, ki zdaj izloči ne
kaj od svojih dohodkov, da bi 
vpisal posojilo, povsem stvarno 
perspektivo, da bo dobil v zame
njavo za prejete obveznice, čez 
dve, ali več let denar, ki bo razen 
tega, da bo dajal obresti in dobit
ke, imel sam po sebi večjo vred
nost, kakor pa jo ima denar- ki 
ga Je zdaj posodil skupnosti. Kajti 
pravilno Je, da vsakdo, ki izloči 
sedaj nekaj od svojih sredstev, da 
bi pomagal skupnosti, prejme od 
nje v resnici več, ko se mu izpla
čuje posojilo. Ne glede na to, da 
bo znesek "posoj'la popolnoma vr-
nJcn v razmeroma kratkem času, 
10 let, se vsaka obveznica tudi 
obrestuje s 5%, 3% pa gredo v 
sklad dobitkov. Višina dobitkov 
se giblje od 2000 do 100.000 din. 
Žrebanje obveznic drugega ljud
skega posojila za amortizacijo »n 
dobitke bo dvakrat na leto. To 
pomeni, da bo velik del posojila 
vrnjen veliko pred zadnjim ro
kom desetih let, ki ga določa u-
redba za popolno vrnitev vplača
nega zneska posojila. 

Za prvo ljudsko posojilo so bi
la doslej tri žrebanja, na katerih 
je bilo izžrebanih za amortizacijo 
nad 550 milijonov dinarjev ob
veznic z 68 dobitki v znesku nad 
140 milijonov dinarjev. 

V plačilo dospele obresti zna
šajo okrog 223 milijonov dinarjev, 
nadaljnih 200 milijonov pa bo do
spelo v plačilo 1. januarja 1951. 
Leta 1951 bo znesek za amortiza
cijo in dobitke enak znesku, ki 
Je bil izžreban v prvih letih a-
mortizacije. t. J. bo dvakrat večji, 
kakor pa je bila dosedanja letna 
kvota. 

Za čimiecii uspeh drugega 
ljudskega p o s t i 

MESTNI ODBOR 
OF ŠKOFJE L O K E NAPOVEDAL 

TEKMOVANJE MO OF TRŽIČ 
ŠkofJa Loka, 18. avgusta. 

MO OF v Škofji Loki je na današ
njem množičnem zborovanju napovedal 
tekmovanje MO OF Tržiča v vpisova
nju II. ljudskega posojila. Tekmovali 
bodo za dosego večjega števila vpisni
kov,* večjega zneska in večjega povpreč
ja vpisa pri posamezniku. Obe mesti 
sta približno enako veliki in enako go
spodarsko močni. Tržičani so se doslej 
obvezali za dva milijona dinarjev, do-
čim so v Šk. Loki v zadnjem času, ko 
so aktivisti dovolj razgibali teren, v 
kratkem sprejeli za 1,130.000 dinar
jev 'obvez. Sedaj pa bodo skušali Tr
žič ne samo dohiteti, temveč tudi pre
kositi. Med novimi obvezami, ki jih še 
nismo doslej objavili, je sprejela sindi
kalna podružnica Jelovica, ki šteje 276 
članov dosedaj nad 320.000 dinarjev ob
vez. A mali kolektiv „Odeje" v Škof.il 
Loki je zbral 31.000 dinarjev. Živino 
Zdravnik tov. dr. Kolenda Viktor, mar
ljiv in požrtvovalen delavec Je dal ob
vezo za 7000 dinarjev. 

Delovni kolektivi v Kranju sprejemajo obveze 
za ljudsko posojilo 

Kranj, 19. avgusta — Razpis II. ljud
skega posojila je pokazal živahen odmev 
v naših kolektivih. 2e po dosedanjih 
znakih lahko sodimo, da bodo naši de
lovni ljudje pristopili k vpisu II. ljud
skega posojila še v mnogo večjem obse
gu kot pri prvem pred dvemi leti. Ob
veze iz dneva v dan rastejo. Tako je de
lovni kolektiv tov. Tiskanina dosedaj 
sprejel za nad pol milijona dinarjev ob
vez, delovni kolektiv Iskre ima vpisanih 
770.000 dinarjev, Industrija bombažnih 
izdelkov 200.000 dinarjev, Standard 180 
tisoč, Projekt 190.000, Pletenina 90.000. 
hotel Evropa 43.000, zdravstveni delavci 
80.000 dinarjev, DES 40.000, Gorenjske 
elektrarne 75.000, Mestni magazin 25 ti
soč, Prehrana 75.000, Okrajni magazin 
51.000, Potrošniška zadruga 43.000 ter 
delavnice montažnih zgradb v Naklem 
za 37.000 dinarjev obvez. V Tiskaniniin 
Iskri še zdaleč niso izkoristili vseh zmo
žnosti in bodo lahko vpisali mnogo več. 

Pri sprejemanju obveznosti II. ljud
skega posojila Je treba upoštevati tudi 
zmogljivost posameznikov. Dosedanje 
izkušnje so namreč pokazale, da neka
teri prispevajo vse, kar morejo, med
tem pa se drugi na vse načine izgovar
jajo, ne zato, ker morda nimajo denar
ja, temveč, ker nočejo vpisati in poso
diti svojega denarja za pospešitev iz
polnjevanja nalog petletnega plana. 
Skrivajo denar doma in ga tako odte

gujejo našemu gospodarstvu. Vse pre
malo smo doslej posvečali pažnjo temu 
in razkrinkavali takšne ljudi, imeli ob
zir do njih iz ne vem kakšnih vzrokov, 
dočim bo moralo to odslej odpasti, ker 
bo treba povedati odkrito vsem, kdo so 
tisti, ki poskušajo zavirati razvoj na
šega gospodarstva, pa naj so ti na 
kmetih, ali pa tudi med našimi delov
nimi kolektivi. 

V KRANJU DOSEDAJ 
ZA 6 MILIJONOV IN POL DINARJEV 

OBVEZNOSTI 
Kranj, 21. avgusta 
Dosedaj je na področju okraja Kranj 

- mesto sprejetih že za 6 in pol milijo
na dinarjev obvez II. ljudskega poso
jila. Najboljši pri vpisu so obrtniki 
(200 članov), ki so vpisali že 1 mili.ion 
400.000 dinarjev. Pri mestnem remont
nem podjetju imajo vpisanih 80.000 di
narjev obvez; 17 uslužbencev okrajne
ga sodišča bo vpisalo 26.000 dinarjev; 
38 uslužbencev tekstilnega tehnikuma 
40.000 dinarjev; a 13 uslužbencev okraj
nega avtopodjetja 29.500 dinarjev. Pri
znanje zasluži kolektiv mestnega ljud
skega odbora, kjer so v nekaj dneh 
zbrali za 150.000 dinarjev obveznosti. 
Nobeden od teh kolektivov pa se ne bo 
zadovoljil z doseženo vsoto in se na-
d al j ne obveznosti še zvišujejo. 

Fronfovci Golnika 
SO DO SEDAJ SPREJELI ZA NAD 

2 7 0 . 0 0 0 din obvez 
Golnik, 18. avgusta 
Na Golniku so dobro pristopili k 

sprejemanju obveznosti ljudskega po
sojila, saj so dosedaj samo na vasi zbra
li 270.000 dinarjev posojila brez obvez 
članov sindikalne podružnice tamkaj-
šnega sanatorija, ki jih podružnica 
zbira posebej. Golnik je s tem pokazal 
svojo visoko patriotično zavest in lahko 
služi kot lep primer ostalim vasem, ka
ko je treba razumeti bitko pri tem va
žnem vpisu za ustvarjanje lepšega živ
ljenja našim delavnim ljudem. 

TOVARIŠICA MEDE ROZ1 
NOSILKA SPOMENICE L. 1941 
JE VPISALA 10.000 DINARJEV 

Naklo, 18. avgusta 
Te dni je k frontnemu aktivu v Na

klem orišla tov. Rozi Mede, prvoborka 
iz NOV in nosilka spomenice iz 1. 1941, 
da da obvezo za 10.000 dinarjev II. 
ljudskega posojila. Tov. Medetova de
la pri Matičnem uradu v Naklem in 
razen svojih uslužbenskih sprejemkov 
nima nikakih drugih dohodkov. S tem 
Je naša marljiva delavka dala lep zgled 
kako se je treba boriti za čim prejš
njo izgraditev socializma. 

NOVO POSOJILO — HITREJŠA POT 
V SOCIALIZEM 

Kolektiv Inteksa si le ž e drugič priboril zvezno prehodno zastavo 
Kolektiv Inteksa v Kranju Je seda? 

že drugič prejel prehodno zastavo vla
de FLRJ kot jugoslovanski prvak v 
tekstilni industriji. Kljub nerednim po
šiljkam bombaža iz tujine in slabi ka
kovosti materiala ter pomanjkanju de
lovne sile, Je tovarna izpolnila polletni 
plan po vrednosti s 111.4%, po količin) 
pri preji 106%, pri tkaninah pa s 103.4 
odstotki. 

Za usluge za to imajo predvsem udar
niki. Že letos Jih je bilo razglašenih 
172. Od teh sta Logar Marija in Kovač 
Milka že 15-kratni udarnici, Hočevar 
Jože 14-kratni udarnik, Dermota Lojz
ka, Rozman Francka in Štupihar Vera 
pa 13-kratne udarnice. Dvanajstkratni 
sta dve, enajstkratnih je enajst itd. 

Podjetje ima tudi 11 tkalk, k i so že 
izpolnile petletni plan; to so Francka 
Vodopivec, Marija Mezek že v lanskem 
prvem polletju, drugih devet: Pavla 
Brglez, Štibel.i Angelca, Rehberger 
Francka, Stružnik Marija, Bergant An
gela, Hafner Francka, Špehar Ivanka. 
Udir Katl in Kurat Karlina pa v drugi 
polovici lanskega leta. Tem se Je letos 
pridružilo še mnogo drugih. 

Proizvodnja zadnje čase narašča za
radi brigadnoga riapina dela. Skoraj ne
pretrgoma tekmtije med seboj 24 bri
gad in predilnice in tkalnice. Zaenkrat 
je v brigadi vključenih nad 30% delav
stva. Število brigadirjev pa stalno 
raste. Kvaliteto izboljšujejo v Inteksu 
po zdravih predlogih, ki jih dajejo de
lavci in delovodje oddelkov na rednih 
proizvodnih sestankih. Še posebej pa 
skrbi za napredek proizvodnje za to 
določena komisija, ki j o sestavljajo 
člani delavskega sveta. V tovarni so 
namreč izvolili 49 članski delavski svet 
že letos februarja. V soboto popoldne 
pa je ta — z majhnimi spremembami 
— izvolil iz svoje srede upravni odbor. 
Komisija za tekmovanje, ki jo sestav
ljajo prav tako člani delavskega sveta, 
pa je bila doslej najboljša. 

Povečana skrb za dvig proizvodnje 
ima že dobre posledice: med proizvodi 
Inteksa je sedaj le en procent manj
vrednega blaga in samo 0.5%» izmali
čenih kosov. 

Delovna disciplina v podjetju je na 
splošno dobra. Čeprav se večina delav
cev vozi s kolesi in avtobusi iz 5 do 
15 km oddaljenih vasi, izostankarjev ni 
mnogo. Triindvajset nerednežev je pod
jetje sporazumno z delavskim svetom 
nedavno tega odpustilo. Discipliniranost 
drugih pa se je še povečala. Prav tako 
so zmanjšali administrativno osobje od 
133 na 63 ljudi, s čemer so se precej 
znižali upravno prodajni stroški in s 
tem polnolastna cena proizvodov. 

V pogovoru z najboljšimi delavkami 
dobiš vtis. da Jih njihovo delo nikakor 

ne teži, in da jim'je samoumevno da
jati iz sebe vse. Ne motijo jih niti kle
vete Informbiroja in ne druge sovražne 
govorice, vsaka od teh dela s popolnim 
zanosom prispevati svoj delež k izgrad
nji socializma. 

Skupina najboljših delavk „Inteksa", ki 
so že lani izpolnile petletni plan 

Delovni krnel je! 
LJUDSKO POSOJILO POMENI 

DVIG INDUSTRIJE, POMENI DVIG 
PROIZVODNJE IN S TEM POCENI
TEV INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV 

KAKO POTEKA VPISOVANJE 
II. LJUDSKEGA POSOJILA V TO

VARNI INTEKS V KRANJU 
Za vpisovanje II. ljudskega posojila 

so v tovarni Inteks v Kranju zadolženi 
predsedniki sindikalnih pododborov, ki 
so poverili zbiranje individualnih obvez 
grupnim poverjenikom. Za dosego čim 
boljših rezultatov, Je .napovedano tek
movanje med sindikalnimi pododbori in 
posameznimi grupnimi poverjeniki in 
sicer v sledečih točkah: 1. kdo bo zajel 
čim večJe število članov za vpis in 2. 
kdo bo v svojem pododboru, odnosno 
grupi dosegel največji procent vpisa na 
člana. 

t Pri podrobnem pregledu seznama Je 
b'ilo ugotovljeno, da se je do 19. t. m. 
281 vpisnikov obvezalo za 283.500 di
narjev II. ljudskega posojila. Pr i tej 
vsoti pa še nista zajeti I. in III. izmena 
predilnice in II. izmê na tkalnic tudi še 
ne v celoti. Tudi pododbor delavnic še 
nI podal poročila o svojem uspehu. To 
pa še ne upravičuJe tolikšen majhen 
uspeh, ki so ga doslej v tovarni do
segli. 

Mladinski aktiv tovarne je napovedal 
tekmovanje vsem mladinskim aktivom 
kranjskih tovarn in sicer v naslednjem: 
I. koliko bo zajete mladine pri vpisu 
II. ljudskega posojila, 2. katera orga
nizacija bo dosegla na J več je povprečje 
vpisa in sicer ločeno za delavsko in na-
meščensko mladino, 3. kateri aktiv bo 
imel točneJši pregled pri dajanju obvez 
in vpisu samem in 4. kateri aktiv bc 
zajel vso mladino (do 25. leta) brez ozi
ra, aH je organizirana ali ne. 
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Nov pomemben uspeh „ ISKRE" Živahne priprave na volitve 
delavskega »veta v Tiskanini V borbi za našo gospodarsko neod

visnost si Je kolektiv tovarne line me
hanike „Iskra" v Kranju znova pribo
ril visoko priznanje. Medtem, ko je za 
svoje uspehe v drugem polletju lan
skega leta prejel prehodno zastavo 
zveznega resornega ministrstva, je bil 
te dni nagrajen med najboljšimi kolek
tivi v državi z zastavo vlade F L R J in 
denarnim zneskom 465.000 dinarjev. 

Vsi delovni kolektivi naše dežele bi-
jejo težko borbo za izpolnitev svojih 
nalog zaradi zahrbtne informbiroievske 
blokade, še prav posebno težka pa je 
ta borba delavcev in strokovnjakov to
varne „Iskra" v Kranju. Ze sto in sto 
predmetov in aparatov, ki smo jih mo
rali dosedaj uvažati, Je dala po osvobo
ditvi „Iskra" našemu gospodarstvu. To 
veliko nalogo izpolnjuje kolektiv še 
nadalje, pri čemer pa mora premagovati 
največje .težave zaradi pomanjkanja 
raznih sestavnih materialov. Kljub vse
mu pa se bodo dosedanjim artiklom, ki 
jih je že osvojila „Iskra", kakor so bili 
telefoni, ure, električni aparati za avto
mobile, regulatorske naprave, instru
menti in kinoprojektorji, letos spet pri
družili novi protitipi. Tako so strokov
njaki „Iskre" v laboratorijih in preiz
kusnih delavnicah že izdelali protitipe 
vatmctra, trifaznega vatmetra, induk-
toria z vrtljivo tuljavo in dvojnega 
volt-metra. Uspešno so zaključeni tudi 
preizkusi s kinoprojektorjem za ozki 
trak, z ojačevalcem. Razen tega se 
marljivi tehniki bavijo tudi s pripra
vami za izdelovanje ostalih aparatov, 
ki smo jih dosedaj uvažali: n. pr. zvoč
nikov. 

Zaradi posebnosti zaupnih nalog Je v 
„Iskri" še posebno težko planirati pro
izvodnjo, normirati delovna mesta in 
izvesti tekmovanje. Kljub temu pa se 
je produktivnost v tovarni zaradi 
uspešnega sodelovanja uprave ter par
tijske in sindikalne organizacije znatno 
povečala. V vsem polletju Je bilo pov
prečno normiranih 85% delovnih mest, 

Slovesni so bili obrazi delavcev in 
delavk tovarne „Sava" v Kranju, ko so 
včeraj popoldne v okrašeni dvorani 
podjetja izvolili, svoj prvi delavski 
upravni odbor. Kolektiv tovarne gumi
jastih izdelkov, ki je dal našemu gospo
darstvu dosolej že toliko novih proiz
vodov, k i smo jih morali preje uvažati, 
se je dobro zavedal, da pomeni ta dan 
zgodovinsko prelomnico v razvoju pod
jetja. 

Pod velikimi napisi „Tovarne delav
cem" in „Vsak delavec se mora uspo
sobiti za vodstvo tovarn", pod zasta
vami in podobami voditeljev se Je zbra
lo 25 članov delavskega sveta, navzoči 
pa so bili tudi drugi člani kolektiva in 
gostje. Delavski svet tovarne „Sava" 
je bil kot prvi v Sloveniji izvoljen že 
7. januarja in se je včeraj sestal k svoji 
osmi redni seji. 

Predsednik Je najpreje pozdravil za
stopnike generalne direkcije, republi
škega odbora sindikatov in mestnega 
komiteja in ugotovil, da bo upravni od
bor sestavljen iz sedmih članov, od ka
terih mora biti 5 delavcev. 

Direktor podjetja tov. Maks Mikuš Je 
podal članom delavskega sveta poročilo 
o stanju podjetja. Med največjimi u-

P r a d II. IjudsEcir^ p s s G j i l o m 
Č L A N I I N V A L I D S K E O R G A N I Z A C I J E 

T U D I N O Č E J O B I T I Z A D N J I 

Kakor smo že poročali, so posamezni 
krajevni odbori ZVVI okraja Kranj 
stopili v tekmovanje pri vpisovanju II. 
ljudskega posojila^ Tako so dosedaj naj
večjo vsoto sklenili vpisati člani inva
lidske organizacije v Železnikih in si
cer so se obvezali za vsoto 100.000 din. 
Množični sestanek, ki so ga imeli v ne
deljo, 20. t. m., je dal razumeti, da 
med njimi pač ne bo nikogar, ki ne bi 
prispeval svojega deleža k posojilu. 

Tudi po ostalih krajih sprejemajo 
Člani ZVVI na svojih sestankih obveze 
za II. ljudsko posojilo. Tako nam spo
ročajo iz Žiro v, da so se sedaj obvezali 
za 53.000 dinarjev, v Poljanah za 25. ti
soč dinarjev, v Šenčurju za 25.000 din. 
v Gorenji vasi za 20.000 in v Cerkljah 
za 15.000 dinarjev. V svojih poročilih 
pa dodajajo, da bodo postavljene obve
ze skušali še prekoračiti. . 

v času zaostritve tekmovanja pred iz
polnitvijo polletnega plana, od maja do 
konca Junija, pa celo 96%. Povprečno 
izpolnjevanje nalog na normiranih me
stih je znašalo v polletju od 102 do 104 
odstotkov. Zlasti pa se je delo v tovar
ni izboljšalo i po izvolitvi delavskega 
sveta. Skupno s predstavniki uprave 
so se člani delavskega sveta uspešno 
lotili vprašanja zmanjšanja odpadkov v 
proizvodnji, ki so povzročali preje me
sečno izgubo več stotisoč dinarjev. Da 
bi se izboljšala kakovost izdelkov, je 
delavski svet sklenil, da je treba pre
nehati s pogostim premeščanjem de
lavcev od enega k drugemu delu. Za
nimali so se tudi za neustrezajoči do
bavljeni material neposredno pri pod
jetjih, k i so ta material izdelovala. Ob 
taki ostri borbi za izboljšanje kakovosti 
smo lahko ponosni, da je izdelek tega 
mladega kolektiva — kinoprojektor — 
dosegel na nedavnem mednarodnem ve-
lesejmu v Milanu, v hudi konkurenci 
ameriških in drugih proizvajalcev, dru
go mesto. Na predlog delavskega sveta 
so pospešili delo tam, kjer je bilo stro
kovno ugotovljeno, da lahko en delavec 
opravi več delovnih procesov. Tako* dela 
sedaj v rezkarni vsak delavec na dva 
stroja, namesto na enega. Končni uspeh 
vseh teh skupnih prizadevanj je bil ta, 
da je tovarna kljub vsem velikim te
žavam izpolnila polletni plan, ki je bil 
od lanskega za nad 13% večji, po vred
nosti pa dosežen s 121%. 

„Iskra" pa je v prvem polletju častno 
izpolnila tudi plan svoje gradbene de
lavnosti. Poleg same tovarne je zraslo 
visoko in zračno poslopje bodoče indu
strijske šole, ki bo še letošnje Jeseni 
sprejela prvih 200 učencev v gospodar
stvu — bodočih mojstrov precizne me
hanike. Na Planini Je bilo postavljenih 
devet stanovanjskih blokov s 110 dru
žinskimi stanovanji, odprte so bile o-
troške jasli, do konca leta pa bo lahko 
sprejel stanovalce tudi nov, veliki sam
ski dom. 

spehi, ki jih je dosegla tovarna „Sava", 
sta povečanje produktivnosti dela in 
znižanje polne lastne cene. „Sava" je 
že ob koncu prvega letošnjega polletja 
dosegla zvišanje produktivnosti dela, ki 
je določeno za industrijo gumija do 
konca petletke. Prav tako Je podjetje 
že preseglo znižanje polne lastne cene, 
določeno po petletnem planu. Delavski 
svet v tovarni je bil izvoljen sicer kot 
prvi v Sloveniji že v začetku januarja 
1950, vendar so delavci „Save" sodelo
vali pri vodstvu podjetja in reševanju 
problemov proizvodnje že od 1. 1945 
dalje. Samo na ta način je bilo mogoče, 
da je uprava podjetja lahko izvedla to
liko uspelih delovnih izboljšav in novih 
tehničnih naprav. 

Po predložitvi kandidatne liste je 
delavski svet v upravni odbor soglasno 
izvolil svoje najboljše tovariše, več
kratne udarnike in odlikovance z re
dom dela in sicer delavce: Jožeta Mar
ko viča, Jerneja Srebrnjaka, Maksa No
vaka, Franca Mohorja in Zdravka Ga-
brijelčiča, tehničnega strokovnjaka inž. 
Helmuta Turžanskega in direktorja 
Maksa Mikuša> V soboto se bo upravni 
odbor sestal k svoji prvi redni seji, ko 
bo izvolil 'predsednika. 

K R A N J S K A M L A D I N A 
J E S P R E J E L A N A P O V E D A N O 

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

Zadnjikrat je naš Ust posnel po ma
riborskem „Vestniku" vest, da se kra
njska mladina ni odzvala pozivu na 
tekmo vanje mariborske mladine v vpi
sovanju ljudskega posojila. To tekmo
vanje so napovedali mladinskim orga
ni jaci jam v Ljubljani, Jesenicah iit 
Kranju. Od naše kranjske mladine pa 
smo te dni prejeli obširno gradivo, iz 
katerega je razvidno, da je Kranj od
govoril Mariboru in sprejel napovedano 
tekmovanje ter da je k temu tudi pri
stopil. Danes z veseljem ugotavljamo 
dejstvo, da je dosegla kranjska mladi
na pri vpisovanju II. ljudskega posojila 
dosedaj že prav lepe uspehe. Nekaj čez 
800 mladincev je vpisato že več kot 
800 tisoč dinarjev, kar da slutiti, da se 
se naši mladinci res potrudili, da bodo 
dosegli čim boljše mesto v tem med
mestnem mladinskem tekmovanju. 

Kot povsod, tako so tudi v tovarni 
Tiskanini v Kranju v zadnjem času 
središče vsega razpravljanja med de
lavstvom, volitve delavskega sveta, o-
ziroma splošni zakon O' upravljanju go
spodarskih podjetij po delavcih. Da Je 
zanimanje za to res veliko, o tem nam 
zgovorno pričajo' dobro obiskani sestan
ki po oddelkih, kjer se tolmačijo ti 
zakoni. Delavci se zavedajo te velike 
pridobitve naše ljudske revolucije, saj so 
k temu tudi sami prispevali svoj delež. 
Požrtvovalno so se zagrizli v izpolnje
vanje planskih nalog in tudi želi lepe 
uspehe. Pred kratkim so imeli množič
no zborovanje, na katerem je govoril 
ljudski poslanec, sekretar M K KPS to
variš Brovč Andrej. Na dvorišču pred 
tovarno se* Je zbralo nad 400 ljudi, k i 
so vsi z zanimanjem poslušali njegovo 
razlago. V obratu II. pa je bil mno
žični sestanek, na katerem Je bUa ude
ležba skoraj 100 c/c. Prav tako vestno 
se udeležujejo sestankov delavci tudi 
po vseh drugih oddelkih. Kai ne more
jo verjeti, da Je res, kar slišijo in po
stavljajo v zvezi s tem razna vpraša
nja, kot n. pr.: Kako in kdo bo pa po
tem dobavljal surovine, ter to in ono? 
Drugi pa premišljujejo kako bo s pla
nom in kaj bo če ne bo izpolnjen. Ne 
gre jim v glavo, da bodo takorekoč sa
mi odgovarjali za usodo svojega podjet-

Kranj, 21. avgusta. 
Okrog 80 delegatk iz okraja Kranj-

okolice se Je včeraj zjutraj zbralo v lepo 
okrašeni dvorani OLO-a v Kranju. Pri
šle so, da določno pregledajo uspehe in 
pomanjkljivosti dela svoje organizacije, 
da' se pomenijo o težavah, na katere 
naletijo pri svojem delu in da izvolijo 
nov plenum, nov izvršni odbor ter iz 
svoje srede določijo tri najboljše in naj
zaslužnejše, ki jih bodo zastopale na III. 
kongresu AFZ Jugoslavije v Beogradu. 

Razen naših delegatk, so konferenci 
prisostvovali tudi -ljudska republiška 
poslanka in zastopnica glavnega odbora 
AFZ iz Ljubljane tov. Ravtar Marija, 
tov. Ankerst Ciril , član Poverjeništva 
za trgovino in preskrbo pri OLO-u v 
Kranju, in tov. Naglic Peter, ki je po 
sami otvoritvi konference vse navzoče 
pozdravil v imenu OK KPS z željo, da 
bi konferenca prav dobro uspela. V 
svojem govoru Je tov. Naglic poudaril, 
da so volitve v OO AFZ, ki jih bodo 
žene danes izvedle, glede na položaj v 
katerem smo, velikega pomena. Omenil 
je, da so bile naloge žena v času NOV 
zelo velike, a da niso danes nič manjše. 
Najvažnejša naloga naših žena je — 
vzgajanje otrok. To je težko in odgo
vorno delo, saj pravimo vedno, da so 
otroci up naše bodočnosti. In od bo< 
dočnosti pričakujemo mnogo. Pričaku
jemo, da bomo' takrat neodvisni od vseh 
in samostojni. Biti samostojen in od ni
kogar odvisen, to Je pa ne samo mno
go,, to je vse! Govoril je tudi o pomenu 
ljudskega posojila, da ne bi nasedali 
raznim lažnivim govoricam nekaterih 
naših sovražnikov in obrekovalcem. 
Ljudje, zlasti na vasi, s o nezaupljivi in 
treba jih je mnogo in vztrajno prepri
čevati, da se potem odločijo. Ta denar, 
ki ga bodo dali sedaj ljudje, bomo upo
rabili po večini za nabavo kmetijskih 
strojev, torej v glavnem za dvig kme
tijske proizvodnje ter tako tudi za dvig 
našega življenjskega standarda. Kar 
bodo dali, ne bodo dali nekemu tret
jemu, temveč državi — torej sami sebi, 
za svoj lastni dobrobit ter dobrobit 
svojih otrok. 

Dosedaj moramo priznati, da v tem 
pogledu nismo še mnogo storili, nismo 
še dosegli pravega razpoloženja za vpi
sovanje, zlasti še ne na vasi. Zato Je 
važna in odgovorna naloga vaških akti
vistov, da se tega dela resno poprimejo, 
saj le v enotnosti je moč in uspeh! 

Viharno odobravanje je preglušilo 
zadnje besede tov. Naglica. Zene so mu 
navdušeno ploskale, ter s tem potrdile, 
da same prav tako mislijo in da bodo 
storile vse, da to tudi dosežejo. 

Za njim je podala organizacljsko-
poUtični referat tov. Škrlj Lojzka, v 
katerem je podrobno prikazala vlogo 
žena v svoji organizaciji, njen namen, 
uspeh njihovega dela in pomanjklji
vosti. Poudarila Je, da je najvažnejša 
naloga naših žena vzgoja otrok v soci-

ja. Seveda, so nekateri nevedneži tudi 
nasedli lažnim parolam naših sovražni
kov, češ, nikar ne prevzemajte vodstva 
podjetja, ker boste potem kaznovani in 
zaprti, če ne bo šlo tako kot bi moralo 
iti. No, velika večina se za to lažno 
propagando še ne zmeni ne, saj dobro 
vedo, da je sedaj končno le prišel čas, 
ko bo uresničeno veliko geslo in stolet
na želja proletarlata — „Tovarne delav
cem". V tovarni sicer že imajo svoj de
lovni svet, ki SO1 ga postavili meseca 
maja letos. A v tem je bilo več kot 
polovico nameščencev, oziroma tehnič
nega osobja. Od teh so se nekateri za 
svoje dolžnosti prav malo zanimali in 
tudi niso prisostvovali sestankom. Do
sedanji svet je štel 81 članov. Sedaj pa 
bodo izvolili novega in ga povečali. I-
mel bo 95 članov. Volitve bodo 5. sep-

.tembra. Po vseh oddelkih sedaj že raz
pravljajo kdo bo kandidiral. Zbrali so 
že nekaj predlogov, na podlagi katerih 
bo sindikalna organizacija poistavila 
kandidatne liste. 

Pa še o nečem razpravljajo delavci 
Tiskanine na svojih sestankih: o ljud
skem posojilu! V tem pogledu so res-
nekoliko zaostali, a prepričani bodite, 
da bodo vse nadoknadili. Lahko reče
mo, da bo v tovarni Tiskanini prav ma
lo takih, ki iz kakršnihkoli razlogov ne 
bi vpisali II. ljudskega posojila. 

alističnem duhu. Za tako vzgajanje pa 
morajo biti naše žene sposobne, morajo 
večkrat diskutirati v problemih vzgoje 
otrok, gledati na čim večjo povezavo 
šole z domom ter se opirati na njih 
vzgojitelje. Danes pa Je njihova druga, 
nič manjša naloga II. ljudsko posojilo. 
Kakor so v Času NOV žene mnogo pri
spevale k temu, da smo združeni v na
porih zmagali, pa čeprav smo šli z go
limi rokami nad sovražnika,, tako bodo 
sedaj pomagale, da uspemo. 

V diskusiji, ki je bila zelo živahna, 
so žene razpravljale o številnih težko-
čah pri ustanavljanju materinskih po
svetovalnic, pri pravilnem upravljanju 
otroških restavracij, dečjih domov, o-
troških dnevnih sob, pogovorile in z 
razumevanjem so razpravljale tudi o 
redukciji delovne sile itd. Nato pa so 
prešle na najvažnejšo točko dnevnega 
reda — volitve v plenum svoje orga
nizacije, nov izvršni odbor, (predsedni
ca tov. Škrlj Lojzka, tajnica Kotlovšeft 
Mimi itd.) in na volitev delegatk za 
III. kongres AFZ. Vse predlagane kan
didatke so navzoče z glasovanjem rok 
soglasno izvolile in jim tako dokazale 
svoje zaupanje, kar so izbrane s hva
ležnostjo sprejele m obljubile, da bodo 
tudi dokazale, da so tega zaupanja vred
ne. Kot delegatke za III. kongres so • 
bile določene tov. Ravtar Marija, tov. 
Dolenc Vera, Škrlj Lojzka, vse tri so 
naj marljive j še delavke in aktivistke. 
Po končanih volitvah je zaključne be
sede spregovorila tov. Ravtar Marija; 
pozdravila je navzoče v imenu glavne
ga odbora AFZ ter pozvala vse, da naj 
z resnim in zagrizenim delom, združene 
v enotno fronto odgovarjamo na vsa 
obrekovanja naših nasprotnikov ter do
kažemo, da ne bomo nikoli krenili s 
poti, ki nam jo Je začrtala naša Partija 
s tovarišem Titom na čelu. 

Ob zaključku so žene s svojega zbo
rovanja poslale pozdravno resolucijo 
glavnemu odboru AFZ v Ljubljani in 
glavnemu odbou A F Z koroških Slovenk. 

N A J B O L J Š I I N Z A S L U Ž N I 
K O L E K T I V I R E P U B L I Š K I H 

P O D J E T I J L R S 
Predsedstvo vlade LRS in resori so 

podelili prehodne zastave in denarne 
nagrade najzaslužnejšim delovnim ko
lektivom. Med najboljšimi delovnimi ko
lektivi LRS Je iz okraja Kranj - okoli
ca tudi tovarna športnih čevljev v Z'" 
rch, ki je prejela prehodno zastavo in 
130.000 dinarjev denarne nagrade. Pre
hodno tekmovalno zastavo GO ZSS in 
resornega sveta . vlade LRS, pa prej
meta tovarna gumijevih izdelkov „Sa
va" v Kranju, k i dobi še 90.000 dinar
jev denarne nagrade in okrajno trgov
sko podjetje v Kranju z 10.000 dinarja 
denarne nagrade. Med pohvaljenimi 
kolektivi pa so: tovarna kos in srpov 
v Tržiču, tekstilna tovarna Tiskanina v 

Kranju in tovarna čevljev „Triglav" v 

Tržiču. 

Prvi delavski upravni gobar v tovarni „Sava" v Kranju 

Žene okraja Kranj-okolica so zasedale . . . 



Delo in napake v RDZ „ 3 . AVGUST 
Žiri, 19. avgusta 
V nedeljo, 13. avgusta je imela kmeč

ko delovna zadruga „3. avgust-' v Zireh 
mnoožično zborovanje, ki pa je že po 
S v oj i pičli udeležbi pokazalo, da je v 
•tej zadrugi nekaj nezdravega. Znano 
geslo je, da vsak dober gospodar skrbi 
Za svoje gospodarstvo in ga po svojih 
močeh skuša dvigniti na čim boljšo 
stopnjo. Nedvomno, da to velja tudi za 
zadrugo in to še v večji meri. Videti pa 
je, da člani zadruge „3. avgust" tega 
gesla prav nič ne poznajo, ali pa pozna
ti nočejo, ker sicer bi se ga morali dr
žati. Saj zadruga je ustanova, ki. bi mo
rala kot izrazito socialistični sektor 
njim samim in skupnosti res nekaj po
meniti in tudi koristiti. Ne moremo 
Zanikati, da. zadruga nima dobrih čla
nov. Ima jih, in ti so res vestni in spo
sobni gospodarji. Žal, da je še več ta
kih, ki so skrajno slabi in svoje delo 
namenoma zanemarjajo ter zadrugo sa
mo izkoriščajo. Zbor zadružnikov 13. t. 
ni., je poleg natančnega pregleda dela, 
Uspehov in neuspehov nazorno prikazal 
tudi škodljivost teh, k i hočejo zadrugo 
ogoljufati in izkoriščati v zasebne na
mene. Vsekakor je nedopustno, da bi se 
plačali vsi trudodnevi tudi takemu, k i 
je poskril pšenico in je noče dati za 
široko potrošnjo. Zadružniki prav dob
ro vedo, koliko jo je bilo na „njihovih" 
njivah, čeprav on trdi, da je nima in 
hoče oddati le nekaj soržice. Tak ni 
nikak zadružnik, temveč le škodljivec 
skupnosti in bolj rfl bilo, da ni nikdar 
stopil v zadrugo. Kdor nima vpogleda 
v stanje zadruge, ta bo morda dolžil za 
Vse to upravo zadruge, češ da ne vodi 
nikake kontrole. Res je tako i Kdor pa 
Ve, kako Je naša zadruga sestavljena in 
Pozna raztresenost posameznih parcel 
— bivših gospodarstev, ta bo uvidel, 
da je vse nadzirati zelo težko in da je 
nujno zaupati poštenosti posameznih 
Zadružnikov. Zal, da se tolikokrat ra
zočaramo! Nujno je, da smo take čla
ne izločili iz zadruge, ker sicer bi po
šteni zadružniki delali le za pijavke, 
ki se koristijo na račun njihovih žu
ljev. 

Priznati moramo, da Je bito lansko
letno stanje zadruge v ekonomsko-go-
spodarskem pogledu mnogo boljše od 
letošnjega. Res je, da nam je suša u-
nifcila okrog 25% pridelka, kar se poz
na celo pri krompirju. Vsled pomanj
kanja delavne sile in raztresenosti po
sameznih gospodarstev, pa ni bilo pri 
delu nikakega zastoja. Delovoljni za-
dr.užniki so pošteno prijeli in pravočas
no dokončali z vsem, Lansko leto 90 
nam mnogo pomagale množične orga
nizacije. Letos pa nam je priskočila na 
pomoč le AFZ organizacija in naša ju
goslovanska armada, ki je dvakrat pri
hitela pomagat pri košnji. Oddolžili 
smo se jim z zakusko in prav zadovolj
ni so bili. Žalostna pa je ugotovitev, da 

se celo> nekateri člani zadruge dela prav 
slabo udeležujejo. Tako ima n. pr. pri 
natančnem pregledu izvršenih delovnih 
dni ena izmed delazmožnih članic le 14 
do 16 opravljenih trudadni v prvem 
polletju. Imamo pa tudi eno, ki ni o-
pravila niti enega. Pa kljub temu tudi 
ti dobivajo minimalno količino natura-
lij kot „nagrado" za njihov „trud". 

Kljub tem in podobnim napakam je 
delo v naši zadrugi letos kar lepo na
predovalo. Žito smo pravočasno pos
pravili in mlačev že zaključili. Vsem 
onim, ki so k temu našemu uspehu 
kakorkoli pripomogli, se zadruga na 
tem mestu prav lepo zahvaljuje. Lan
sko leto smo s pospravljanjem pridel
kov precej zaostali, kar je bil lep po
vod nekaterim škodljivim elementom 
za opravljanje. Letos is tem nimamo 
težav. Da pa bodo opravljene tudi še 
mnoge druge, zgoraj navedene napake 
in pomanjkljivosti, je nujno, da uprava 
zadruge in vsi njeni pošteni člani res
no nastopijo proti vsem izkoriščeval
cem in škodljivcem. Le na tak način 
bo- zadruga žela popoln uspeh in bo la
hko žela popoln uspeh in bila mnogim 
drugim za vzgled. 

Zakaj je odkup žita in sena 
v okraju Kranj-okolica slab 

Kakor smo že objavili, Je bil plan 
odkupa žita izpolnjen do 20. t. m. le 
60%. Vzrokov temu je dovolj. V prvi 
vrsti nosijo veliko krivdo K L O - i sami, 
ker so pri delu preveč popuščali. Tako 
so n. pr. posplošili, da Je pridelek po
bila toča tudi v krajih, kjer toča sploh 
ni padala 4n so zniževali in popravljali 
plane. Drugi so zopet postavili premalo 
odločno čas oddaje žita in tako se je 
odkup zavlekel, namesto, da bi mu 
KLO- i posvetili vso pozornost. 

Najslabše zanimanje za odkup žita je 
pokazal K L O Trebija, kateri kljub več
kratnim opominom od strani operative 
odkupnega podjetja, ni izdal poziva za 
oddajo. Navedeni K L O Je zaradi nezani-
manja članov odbora slab tudi pri dru
gih odkupih in gospodarskih nalogah. 
Z izdajo pozivov je odlašal tudi K L O 
Lučine z izgovorom, da je predložil 
OLO-u predlog za znižanje plana in so 
zaradi tega čakali. K L O Trata — kolo
dvor je pridelovalcem pojasnjeval od
kup žita tako, da so isti razumeli, da 
oddajo lahko toliko, kolikor pač mo
rejo. Poverjenik za kmetijstvo pri K L O 
Velesovo pa je že v teku odkupa brez 

Naši pionirji na počitnicah v Izoli 
Ze več kot štirinajst dni uživa druga 

izmena pionirske počitniške kolonije v 
Izoli lepe, proste in prijetne ure ob na
šem sinjem Jadranu. Prve dni so se 
otroci držali bolj obale, kajti vode jih 
je bilo kar nekam strah. Navdušenje za 
plavanje in čofotanje po vodi pa je bo-
ječnost z vsakim dnem bolj preganjalo 
in danes skoro ni pionirja, ki bi ne znal 
plavati. Nekateri so postali celo dobri 
„podvodni plavači". Morja in sonca jim 
ni nikoli dovolj. 

Pionirji dobro ;vedo, komu morajo 
biti hvaležni ža prelepe počitnice, ki jih 
uživajo ob morju. Nikoli ne bodo po
zabili teh lepih dni. Živo se zanimajo 
za morske živali in rastline in se spo
znavajo s številnimi prirodnimi pojavi, 
kar jim bo v jeseni pri učenju v šoli 
mnogo koristilo. Vedo tudi to, da je v 
njihovi bližini začrtana krivična meja, 

ki nas loči od Trsta in tržaških Sloven
cev. Boli jih ta krivica, a prepričani so, 
da bo prišel čas, ko bo popravljena in 
bomo združeni z našimi brati. 

V času našega letovanja so napravili 
tudi več izletov po bližnji okolici. Tako 
sc obiskali in si ogledali Portorož, kjer 
niso pozabili stopiti tudi k našim naj
mlajšim DID-ovcem iz Tiž'ča, 'ogledali 
so si tudi solarne in starodavno mestno 
obzidje v Piranu. Bi l i so tu^i v Val
doltri, kjer so se S pionirji, ki letujejo 
'am, vse popoldn: skupaj kopali 

Tako Jim prijetno minevajo dnevi 
počitnic. Kar prehitro gredo in kar 
kmalu bo tu čas odhoda. Tega dne se 
že sedaj vsi bojijo. A l i nič zato! Saj sa
mi pravijo: »Vrnili se bomo domov in 
se vse leto prav pridno učili, drugo leto 
pa spet v kolonijo, kjer nam bo prav 
tako lepo, kot sedaj v Izoli!" 

Slovenca iz okolice Trsta na obisku 
T tovarni .JmieLs v Kranju 

Številne delegacije, ki prihajajo se
daj v Jugoslavijo, da se na lastne oči 
prepričajo o resnici in našem delu, se 
kaj rade ustavijo tudi v tovarni Inteks 
v Kranju. To podjetje so obiskali že 
Norvežani, angleške in francoske de
lovne žene ter številne druge delega
cije iz tujine. 

Vsekakor pa je bil najprisrčnejši 
obisk skupine Slovencev iz Trsta. To 
delegacijo je ob njenem prihodu v to
varno v imenu sindikalne organizacije 
pozdravil tov. Tone Križnar, ki jo je 

potem tudi povabil, da si ogleda obrat 
sam. Skupno so hodili po velikih svet
lih dvoranah, kjer pri predilniških stro
jih delajo naše predilke s strogo umer
jenimi gibi. Ob pogledu na to je stara 
Istranka, ki je pustila vse svoje mlade 
moči kot perica v velikem Trstu, 
vzkliknila: „Srečni ste, tako srečni! 
Toliko nam imate pokazati. Mi vam 
vsega tega ne bi mogli. Sedaj vemo od
kod to blago, katerega smo tolikokrat 
občudovali!" Starejša intelektualka, ki 
je opazovala vezalko niti na osnove 

vednosti OLO-a odpisoval gotove koli
čine za oddajo. 

Od vseh KLO-ev sta pri odkupu žita 
najboljša K L O Brniki, k i je izpolnil 
plan 88% in K L O Hotavlje, ki je do 
20. t. m. izpolnil plan 100%. Oba K L O 
sta bila zainteresirana za čimprejšnjo 
izvršitev plana. 

Manjšo krivdo slabega odkupa žita 
bdsttfo tudi odkupne stanice, posebno 
KZ Križe, ki ni izstavljala potrdil o 
prevzemu žita, niti ni imela evidence 
kdo Je žito že oddal, ter zato ni mogla 
opozarjati za oddajo ' tiste, ki še niso 
žito oddali 

Imamo pa tudi primere slabe oddaje 
pri nekaterih predelovalcih, med katere 
bi spadali posebno: Bohinc Jože, Trbo-
je 69 IV. velikostna skupina — oddal 
od 1250 kg le 193 kg žita; Milar Franc, 
Voklo 36 IV. velikostna skupina je od
dal samo 240 kg rži in 35 kg ječmena, 
dočim mora oddati še 886 kg pšenice; 
Rozman Ivana, Dragočajna 12, III vel. 
sk. oddala samo 266 kg, namesto 890 kg 
žita; Kepic Jože, Praprotna polica 11 
III. vel. sk. oddal 338 kg, namesto 980 
kilogramov žita. Omenjeni pridelovalci 
so tudi pri ostalih oddajah zelo slabi. 

Odkup sena Je bil do 20.t. m. izpol
njen le 22%, kar Je zakrivilo podjetje 
za odkup, k i ni postavilo o pravem času 
odkupnih stanic, niti ni poslalo na teren 
operative, ki bi pripravila odkup sena. 
Tako so seno odpeljale razne tovarne 
in podjetja: Kot iz Ziri 70.000 kg, prav 
tako pa tudi od drugod. Kjer pa so od
kupne stanice odkupile seno, niso bile 
poslale stiskalnice za prešanje tega v 
bale, na drugi strani pa je podjetje mo
torno stiskalnico posodilo drugam, med
tem ko sta bili ena motorna in ena roč
na stiskalnica pokvarjeni in ni bilo ni
kogar, ki bi j u predčasno dal v popra
vilo. 

Veliko KLO-ev pa se je postavilo na 
stališče, da se na njihovem področju 
zaradi slabega pridelka seno ne bo od
kupovalo, namesto, da bi pri odkupu 
sodelovali. Nasprotno, pa nekateri K L O 
tudi za odkup sena zelo skrbijo in po
magajo odkupnemu podjetju, da ga 
prevzame čim več, pri čemer so se iz
kazali kot najboljši K L O - i : Ziri, Go
renja vas in Zalilog. 

statve, pa je v začudenju obstala in 
rekla: „Glej, kakor da bi igrala harfo!" 
Zopet druga je oprezno pogladila bla
go, ki je teklo iz statve z besedami: „To 
bo žamet!" 

Kar težko in s solzami so se ločili 
naši delavci in gostje Slovenci iz oko
lice „svobodnega Trsta". Stisnili so si 
roke in se poslovili z obljubo", da bodo 
v svojih krajih dostojno izpričali res
nico o Jugoslaviji in njenemu delov
nemu ljudstvu, ki si z lastnimi silami 
gradi lepšo bodočnot. 

Sestanek na l i i c g a š u 
MED SELŠKIMI IN 

POLJANSKIMI GOZDARJI 
Na zgodovinskem ozemlju med Selško 

in Poljansko aoimo, Kjer so se med 
narodnoosvobodilno boroo bile težke 
borbe z Nemci, so se zorali selški in po
ljanski gozdarji ter ostali njihovi tova
riši iz Jezerskega, Tržiča in Preddvora, 
da bi se temeljno pogovorili, kako bodo 
°dsiej gospouanii z našimi'gozdovi. ž.a 
te naši davni predniki niso imeli razu
mevanja in so te gozdove samo iZKon-
rišcali. Po pripovedovanju starih Po-
ijancev in onih iz Železnikov, kakor tu
di iz zgodovinskih virov, je bil Bicgaš 
se pred 100 leti brez lastnika. Se danes 
So namreč vidni prepričljivi dokazi, da 
Je bilo res tako. Pred 3(JU leti je bil 
&legaš posekan na golo, kakor pravimo 
m to prav zaradi tega, ker ni imel last
nika. Kdor je le imel čas in sekiro, je 
hodil sekat v goro in prodajal drva. 
Blegaš so smatrali za nekako srenjsko 
lastnino, a v srenji ni bil nihče zadol
žen, da bi se brigal za gozdarstvo. Ta
kratna deželna gosposka je sicer hotela 
obdavčiti kmečke posestnike iz doline 
nribovskih področij, toda dosegla ni ni-
C(-.sar. Selci in Poljanci so načelno od
ganjali plačilo kakršnega koli davka v 
Svezi z Blegašem, češ, „Blegaš je naš in 
nihče ga nam ne more odnesti!" 

Ta drugače zmagovita bitka dolincev 
m hribovcev poljanskega in selškega 
Področja z deželno gosposko pa je ven

darle imela strahotne posledice. Golo-
sečja na Blegašu je namreč katastrofalno 
vplivala predvsem na geološke razmere. 
Veliki hudourniki so se razvili na vseh 
pobočjih in ob času neurja odnašali o-
gromne mase plodnega humosa, kame
nja, odpadkov lesa itd. v doline ter 
povzročale dolincem velikansko škodo na 
njivah in travnikih. Po nekaj desetlet
jih so ljudje le spoznali, da so s takim 
posekom in divjanjem po blegaški hosti 
pravzaprav povzročili samim sebi nena
domestljivo škodo. 

Bežen pogled po blegaških gozdovih 
potrdi trditve o zablodah starih {po
ljanskih in selških kmečkih gospodar
jev, k i so „uspeli" napraviti iz Blegaša 
srenjsko planinsko gmajno. 200 do 300 
let stare, betežne in trhle bukve nam 
danes pričajo o uspešni naravni pomla
ditvi gozda. Sedanje drevje je staro 
približno 80 do 100 let. Kar je ostalo 
iglastega drevja, jelke in smreke, pa so 
izsokali kasnejši lastniki, ker so v prej
šnjem stoletju visoko notirali le-ti dve 
vrsti drevja. 

Na Blegašu je bilo treba na kraju 
samem proučiti pravilen način dela, 
pravilno gozdarsko akcijo, uspešen po
seg v gozd. Iz dosedaj zanemarjenega, 
samemu sebi prepuščenega gozda, je 
treba ustvariti nam in bodočim poko-
lenjem dragocen naraven zaklad. 

„Tu poglejmo žalostni primer gospo
darjenja privatnega lastnika", je pričel 
tov. Apohal, šef GG iz Kranja, „kako 
je pred dvemi leti zaradi pomanjkanja 

gozdarskega znanja posekal na prostoru 
enega ha vso mlado bukovino, staro 
komaj 40 let in kjer bi zdaj lahko naj
lepše redčili. Zdaj je tu sama golota in 
na površini je ostal sam čisti apnenec. 
Koliko truda, prizadevanja in časa bo 
treba, da bomo tu ustvarili novo hu-
mozno tlo in vzgojili nov gozd!" 

Absolvent gozdarske šole, mladi logar 
Janko Lombar iz Smlednika je pa pri
povedoval, kako bomo varovali mladje. 

„Vrh in zgornja tretjina drevesca 
morata biti na svobodi, spodnji 2 / 3 pa 
v senci. Mlado bukev moramo vzgajati 
samo v senci starih bukev." 

Kaj bomo napravili z robido v jem in 
srobotom, največjim sovražnikom vsake 
gozdne kulture? 

„Pri nas srobot prerežemo v višini 
pol do enega metra visoko," de eden 
najstarejših logarjev, tov. Lotrič iz 
Sele. „Robidovje pa," počasi in s pre-
miselkom nadaljuje, „le toliko očistimo, 
če opazimo, da je prerastlo drevesce, 
da njegov vrh gleda v zrak, ostalo pa 
je še v senci." 

„Poglejmo v sosednji sestoj. Tu je 
treba nekaj ukreniti z nezaželjenimi 
drevesnimi vrstami!" 

„Te je treba polagoma odstranjevati," 
pove izkušeni logar tov. Okorn iz Ve
trna, gozdne uprave Tržič. 

„Tla ne smemo preveč razgaliti, ozi
roma odpreti direktnim sončnim žar
kom," razloži gozdarski strokovnjak 
tov. Urankar iz ministrstva. 

In kdaj pričnemo z redčenjem? 

Ustavili smo se na prostoru, kjer je 
narava sama nakazala za redčenje. Dre
vesa so bila pregosta, eden poleg dru
gega. 

Oglasil se je agilni tov. Potočnik iz 
revirja Blegaš: 

„Tu smo pravzaprav že pričeli z 
„rahljanjem". Porezali bomo vsa pre
visoka drevesa in tista, ki imajo zelen 
samo še vrh. Ta-le, ki pa imajo široke 
košnje, a so nesorazmerno nizka, bomo 
raje obelili, da se bodo posušila, to pa 
zato, ker se ne izplača na tem strmem 
terenu sekati in prevažati. Koristen ho-
mus ostane od njih in pognoji tlo, a 
mlado rastje pod košem bo polagoma 
prišlo na polno sončno svetlobo." 

Prišli smo na južno stran Blegaša. 
Na „Prvo ravan", v partizanski Tivoli, 
prav tja, kjer je imel skoraj dve leti 
štab Oblastni komite. 

Zopet je povzel besedo — to pot za
ključno — tov. direktor GG (iz šole 
gozdarskega strokovnjaka inž. Mirka 
Šušteršiča): 

»Poglejmo dobro! Posamezna drevesa 
se suše, vejice odpadajo, nekatera dre
vesa se razvijajo preveč v višino ali v 
debelino . . . Posekali bomo previsoka in 
predebela drevesa, posekali bomo tudi 
tista, k i komaj životarijo in se bodo 
kmalu posušila. Pustili pa bomo že po
polnoma suha drevesa, da bodo pogno
jila zemljo! Tu v teh divjinah ne bomo 
vzgajali parkov, amptak gozdove, k i 
nam bodo dajali čimveč dolgega teh
nično visokovrednega lesa!" A . 
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TEDENSKA KRONIKA S e m i n t j a 
P O S I K N E M S V E T U 

Predsednik korejske ljudske vlade 
Kim Ir Sen je izjavil ob priliki pote 
obletnice osvoboditve Koreje, da ni 
daleč dan, ko bo cela Koreja dokončno 
osvobojena. Rekel je, da bo odločitev 
padla še v tem mesecu. Navedene iz
jave so popolnoma v skladu z veliko 
ofenzivo, k i naj bi jo sprožila-severno
korejska vojska. Te dni Je v ljudski 
republiki Koreji izvedena popolna mo
bilizacija. 

Središče velikih vojnih operacij je 
še vedno fronta ob reki Naktong. Se
vernokorejska ofenziva ogroža zlasti 
mesto Taegu, važno prometno središče, 
katerega padec bi pomenil zlom celot
ne fronte na reki Naktong. Da bi zadr
žala svoje položaje in ustavila severno
korejsko ofenzivo, je izvedla ameriška 
vojska te dni močan protinapad z vse
mi razpoložljivimi sredstvi in ima v 
tem trenutno nekaj uspehov. Ta napad 
je bil dosedaj eden izmed največjih in 
najbolj krvavih v korejski vojni. 

Japonsko prebivalstvo se je v zad
njih petih letih povečalo za 11 milijo
nov ljudi. Do leta 1952 bo Japonska 
štela 100 milijonov prebivalcev. 

V Maocelungovi Kitajski živi 432 
milijonov prebivalcev, ako pa prište
jemo sem še prebivalce Formoze in T i 
beta, pa dobimo kar 500 milijonov pre
bivalcev. Koreja pa, o kateri se danes 
toliko govori, šteje okrog 30 milijonov 
prebivalcev, od tega Severna 10, Južna 
pa 20 milijonov 

Nedavni požar v Milanu, velikem in
dustrijskem središču severne Italije, je 
popolnoma uničil tovarno ) papirja. 
Gmotna škoda znaša preko pol milijar
de lir. 

Po ostavki Plastirasove vlade v Gr
čiji, Je dobil mandat za sestavo nove 
vlade liberalni voditelj Sofoklej Veni-
zelos, ki pa je v hudih škripcih glede 
sestave koalicijske vlade. 

Posledice zadnje vojne v zahodni 
Nemčiji so strašne. Po zadnjem popisu 
živi v zahodni Nemčiji 1 milijon 440.000 
vojnih invalidov, 1 milijon vojnih 
vdov in 1 milijon 400.000 vojnih sirot. 

Objave 
Državni tekstilni tehnikum v Kranju 

obvešča vse, ki se žele usposobiti za 
vodilno tehnično osebje v tekstilni in
dustriji, da je vpisovanje v prve let
nike za šolsko leto 1950/51 podaljšano 
do nadaljnjega. 

' Za vpis je potrebna nižjesrednješolska 
predizobrazba z nižjim tečajnim izpi
tom. 

Nadalje se obvešča, da se vrše po
pravni, predmetni, privatni m završni 
izpiti od 4. do 12. septembra 1950. 

Sprejemni izpiti in dopolnilni izpiti 
pa 13 in 14. septembra t. 1. Kandidati 
za katerekoli izpite mprajo najpozneje 
do 2. 9. 1950 vložiti na upravo šole 
prošnjo, kolekovano z din 10.— in na
vedbo, za kateri izpit in katere pred
mete žele polagati. 

Dijaški dom z menzo bo odprt od 
I. IX. 1950 dalje. 

Vsi oni dijaki, ki žele prejemati šti
pendije oz. so oddali nepopolne prošnje 
morajo iste oddati, oz* izpopolniti naj
pozneje do 1. IX. 1950 v upravi šole. 

Redni pouk za šolsko leto 1950/51 
prične 15. septembra. 

Podrobnejša navodila so razvidna na 
šolski oglasni deski. 

Uprava šivalnice in popravlJalnice v 
Kraniu obvešča vse stranke, ki so v 
lanskem letu dale v delo podjetju ka
kršnokoli blago za obtoke ali slično, da 
istega do 15. septembra t. 1. dvignejo, 
sicer jim bo blago zapadlo. 

MANIFESTIRAJMO TUDI PRI VPISU 
II. LJUDSKEGA POSOJILA NEZLOM
LJIVO ENOTNOST NAŠIH NARODOV! 

USTANOVITEV 
OKRAJNE OBRTNE ZBORNICE 

Obrtniki iz naših dveh okrajev so ime
li 13. t. m. občni zbor, na katerem so 
ustanovili obrtno zbornico za oba okra
ja Kranja. Z velikim zadovoljstvom so 
pozdravili novi obrtni zakon, ki ga je 
izdala zvezna vlada in s tem dala po
udarek važnosti našega obrtništva za 
dvig življenske ravni našega delovnega 
človeka. Novo ustanovljena zbornica bo 
obrtnikom našjh dveh okrajev velik 
pripomoček za pravilen razcvU socia
lističnega obrtništva, ki bo pazilo tudi 
na kvalitetno izdelavo in s tem doka
zalo svojo zrelost. Da Je naša lokalna 
obrt na precej visoki stopnji, je potr
dila tudi nedavna II. republiška raz
stava lokalne industrije v Ljubljani. 

Diskusija je pokazala tudi dosedanje 
zapostavljanje naših obrtnikov, saj je 
bila velika večina iz njihovih vrst vzeta 
v industrijo.»Zadnja statistika nam pri
kazuje, da je skoraj prav tolikšno šte
vilo delavnic kot je obrtnih delavcev. 
Zelja obrtnih mojstrov je t u d i , da bi 
se že enkrat uredilo to, da bi imeli u-
čenci v gospodarstvu strjen pouk v šoli, 
ker bi s tem pridobili dosti več na zna
nju. Obrtna zbornica bo skrbela za to, 
da se poveča in izboljša kader v našem 
obrtništvu, tako d a bo res kos vsem 
nalogam, ki stojijo pred njo. 

V ponedeljek 21. t. m. se Je v Kra
nju ob vrnitvi iz dela na gradilišču 
študentovskega naselja v Zagrebu u-
stavila tržaška mladinska delovna bri
gada, ki je obiskala pionirsko počitniš
ko kolonijo iz Trsta, katera domuJe v 
tukašnji osnovni šoli. Nad 40 tržaških 
mladinskih brigadirjev je ostalo na ko
silu pri njih, nakar so popoldne z vla
kom odšli dalje v Kranjsko goro, kjer 
bo brigada imela še počitniško tabore-
nje pred odhodom domov. 

Bivši upravnik Javnih zgradb MLO v 
Kraniu, SvctclJ Pavel, obsojen na tri 
leta odvzema prostosti. — Pretekli po
nedeljek je bila pred okrožnim sodi
ščem v Ljubljani kazenska razprava, 
na kateri se Je zaradi raznih utaj ljud
skega premoženja in uporabe gradbe
nega materiala v zasebne namene in 
svrho prekupčevanja moral zagovarjati 
bivši upravnik javnih zgradb MLO-a v 
Kranju, Pavel Svetelj, ki ga je sodišče 
spoznalo za krivega in ga obsodilo na 
tri leta odvzema prostosti s prisilnim 
delom. MLO-u v Kranju bo razen tega 
moral povrniti škodo v znesku 27 tisoč 
995 dinarjev ter prisvojeni lestenec, 
štedilnik in peč, kar je vzel iz javne 
zgradbe. Obsojeni .ie proti obsodbi vlo
žil pritožbo na višje sodišče. 
^ Kdo razgraja in vpije po noči po na
ših ulicah. Kaljenje nočnega miru v 
Kranju ie prišlo že kar grdo v navado, 
ki jo bo treba nujno odpraviti, na ta« 
ali oni način-. Tako je napravil v nede
ljo ob polnoči strašen kraval na Tito
vem trgu Petrič Ivan, star 40 let, doma 
iz Stražišča, samo zato, ker ga je pa
trola L M zbudila iz spanja, ki si ga .ie 
naj del na tratoarju pred gostilno „Pri 
Petrčku". Vpil je in razgrajal na ves 
glas ter pri tem še zmerjal organe L M , 
ki so mu hoteli le dobro. Čebuli Jože 
iz Savske ceste 12 pa je zasačen na 
glavnem trgu, da vrši malo potrebo, 
začel prav tako v tem času „sproščati 
svoje glasove" nad dobrohotnim opo
minom, ker je bU pač primerno okajen. 
V Stražišču D r e d pisarniškimi prostori 
Tliskanine, obrata II. pa je frazgrajal 

NOGOMET" 
KOROTAN : ODRED 6 : 1 (4 : 1) 
V nedeljo, 20. t. m. sta se srečali na 

-igrišču ŠK Korctana v Kranju domače 
ligaško moštvo z enaJEtorico odreda iz 
Ljubljane, ki nastopa v slovenski re
publikanski li«i. V prvem polčasu tek
me so igralci ŠK Korotana prikazali 
pravo vzorno igro, pretkano s tehnič
nimi finesami in veliko borbenostjo. 
Vodili so že z 4 : 0, nakar so gostje zni
žali rezultat po dosojeni enajstmetrov
ki. V drugem polčasu Je bila igra bolj 
mlačna, čeprav so "bili domači v stalni 
premoči. Odred iz Ljubljane ni tokrat 
za našega uigranega, ligaša predstavljal 
resnega nasprotnika in je odšel pora
žen iz Kranja z visokim rezultatom 
6 : 1 (4 : 1). 

vinjeni Ziherl Anton, doma iz Zgornjih 
Bitenj 30, k i Je v nedeljo ob 23. uri v 
svoji vihravosti tudi razbil okno na 
omenjeni zgradbi. B i l je v društvu še 
nekega tovariša, ki pa menda ni bil 
toliko vinjen kot hudoben, ker jo je 
pravočasno še popihal, da se ne ve kdo 
Je bU. , 

Spominski dnevi 
28. avgusta 1942 — napad gorenjskih 

partizanov na tovarno in občinski ter 
poštni urad v Kropi. 

1. septembra 1939 — napad Nemčije 
na Polj.'ko, začetek II. svetovne vojne. 

EtoiiirM služba 
Od n e d e l j e , dne 27. a v g u s t a 

dalje skozi ves teden ima dežurno služ
bo pri državnem zavodu za socialno 
zavarovanje v Kranju dr. Bežek Josip, 
telefon 353; obiski na domu se dežur
nemu zdravniku prijavijo najkasneje 
do 18. ure zvečer. Po tej uri bo dežurni 
zdravnik obiskoval le bolnike s težjimi 
poškodbami in močnimi krvavitvami. 
— Lekarna: Centralna lekarna T'tov 
trg; trafika: Mačetat Ana, Koroška c. 

K i n o 
„STORŽIČ" K R A N J — od 29. avgusta 

do 4. septembra ameriški film „Gent-
leman Jim". 

„SVOBODA" STRAZIŠČE — od 25. do 
28. avgusta ;— angleški film, „Nik-
laus -Niblev". 

ŠKOFJA L O K A : od 24. do 27. avgusta 
nemški film „Afera Blum". 

TRZIC: od 26. in 27. avgusta, ameriški 
film „Nepozabna pesem", 30. in 31. 
avgusta, sovjetski film, „Daljna ne
vesta". 

I\ove družine 
Med 12. in 19. avgustom so se na 

področju matičnega urada v Kranju 
poročili: Tribušon Milan, Kranj in Sreč-
nik Frančiška, Sv. Ana; Furlan Leo
pold in Črnivec Božidara, Kranj; Jova-
novič Bane in Vukovič Stamena, Ko-
krica; Hrovat Jožef in Hiti Ana, Kranj; 
Kovač Franc in Tomažič Štefka, Gor
nja Lendava; Marn Ivan in Korent 
Terezija, Kranj. 

Skozi sito in re še to 
USMILJENJE, KI NI NA MESTU 
V zadnjem ča?u se Je v Kranju po

javilo več prosjakov, ki zlasti ob tržnih 
dnevih, t. j . ob ponedeljkih in petkih z 
zunanjim videzom popolne zapušČenosti 
in socialne nezaščltnosti, zbujajo usmi
ljenje pri ljudeh in pobirajo milodare. 

Kdor le količkaj pozna socialne pred
pise današnje Jugoslavije, ta ve, da je 
krajevni ljudski odbor vsakomur, ki 
ima odgovarjajoče pogoje, dolžan da Jati 
socialno podporo za skromno in dostoj
no preživljanje. 

Na podlagi tega si je Poverjeništvo 
za socialno skrbstvo OLO-ja Kranj, te 
prosjake pobliže ogledalo in se pozani
malo za njihove dejanske razmere. Pri 
tem je ugotovilo sledeče: 

Znana prosjakinja Barica Antolič, 
stara 63 let, doma iz Pregrada-Krapina 
LR Hrvatska, kateri manjka ena noga, 
je najpreje na Brezjah, sedaj pa že dalj 
časa v Kranju, z molekom v roki pobi
rala milodare. Usmiljene gospodinje, so 
ji videč tako pobožnost in navidezno 
revščino, darovale po dinar, dva, pa 
tudi po deset dinarjev in več. Ta žen
ska v svojem domačem kraju ne dobi 
podpore. Vprašali boste zakaj ne. Pod
pora Ji ni bila dodeljena zato, ker je 
posestnica in domači K L O ve, da pod
pore ni neobhodno potrebna. Doma ji 
torej ni šlo, pa je poizkusila svojo srečo 
v Sloveniji in priznati moramo, da ji 
je tukaj uspelo. 

Še en značilen primer imamo. Na 
cestah se pojavlja tudi razmeroma še 
mlad moški, brez ene roke, ki prav tako 
pobira milodare. Medtem, ko jih Barica 
Antoličeva spravlja v ruto, pa ta ves 
denar, ki ga pobere, še istega dne za
pi je v gostilni. Znano je še to, da po
stane v pijanosti zelo surov, predrzen 
In prepirljiv. 

Opozarjamo vse ljudstvo na to, da 
Je vsakdo, ki je dela nezmožen, star ali 
onemogel in nima nikogar, da bi skrbel 
zanj, popolnoma upravičen do podpore, 
katero na podlagi tega priznanja pre-

_ D r o b n e i n v a ž n e v e s l i 
O D V S E P O V S O D 

Na Jesenicah so v nedeljo imeli ve
liko zgodovinsko slavje. Zvezni mini
ster Franc Leskošek je. izročil jeseni
škim kovinarjem ključe od njihove že
lezarne. 

V Dalmaciji je SinJsko polje največje 
kraško polje, ki ga bodo zdaj z melio
racijskimi deli ob reki Cetini usposobil1 

tako, da bodo pridobili 3.600 ha rodo
vitne zemlje. 

22 milijonov 500.000 dinarjev pri
hrankov je bilo letos doseženih z racio
nalizacijami v lesni stroki v Sloveniji-

V Štorah so dogradili plamenično 
peč za vlivanje dvajset tonskih valjev. 

150.000 dinarjev ljudskega posio.Hla 
bo vpisal mladinski pisatelj Branko 
Čopič. Predsednik Zveze književnikov 
Jugoslavije Ivo Andrič pa se je zavezal 
za 100.000 dinarjev posojila. 

V Smederevu gradijo veliko tovarno 
tanke pločevine, s čimer se smederev-
ska železarna naglo razvija v veliko 
železarsko podjetje. 

V tovarni avtomobilov v Mariboru so 
doslej izdelali 611 kamionov domaČe 
proizvodnje. A naslednje leto bodo z 

izpolnjevanjem delovnega procesa pro
izvajali kar po 16 kamionov dnevno. 

Preteklo soboto je v Dubrovniku na 
svečan način začela prva povojna ša
hovska olimpiada, ki bo trajala 20 dni. 
Na olimpiadi sodeluje 18 držav. Vsako 
državo zastopa ekipa 4 najboljših ša-
histov. Med. favorite prištevajo ZDA. 
Nizozemsko in Jugoslavijo. 

NAŠE LJUDSKO POSOJILO 
PRISPEVEK V BORBI 

ZA MIR V SVETU* 

HflaSi oglasi 
Mlado kozo prodam. Naslov v upravi 

lista. 
Prodam lepega plemenskega kozla 

brez rog. Plača po dogovoru. Bajželj 
Jožef, Stražišče 303. 

Prodam malo rabljeno spalnico. 
Franc Držamič, M. B. Zlato polje, 
Kranj. 

Naprodaj imam nekaj skale (velikih 
plošč) za streho. Vprašati upravo „Go-
renjski glas". 

21. avgusta dopoldne izpred Putnika 
vzete bele čevlje (nove), prosim! vrniti 
proti nagradi na upravo lista. Jelovec 
Frančiška, Ziganja vas 45. 

Preklicujem izgubljeno OF izkaznico, 
kolesarsko knjižico na ime Boncelj Je
rica ter 1.500 bonov na ime Gorjanc 
Marija. 

Sprejmem mlinarskega pomočnika za 
takojšen nastop. Plača po dogovoru. 
Alojz Koželj, Hotemaže 20, Preddvor. 

Pozabljen paket s hlačami v vlaku 
Tržič—Kranj, vrniti proti nagradi na 
kavarno Sebenje. pošta Križe. 

Od Bitenj do Škofje Loke izgubljene 
rezervno kolo avtomobila, prosimo vr
niti proti nagradi Okrajnemu avto-
prevozništvu Kranj. 

Potrebujem upravnika za ekonomijo-
V poštev pride pošten kmečki sin aH 
starejši moški, ki Je voljan voditi sa
mostojno gospodarstvo. — Ponudbe na 
upravo lista pod oznako »Gorenjska"-

Ugodno prodam nov pločevinast šte
dilnik. Naslov v upravi lista. Aljančič 
Ignac, Hotemaže 25, p. Preddvor. 

Deklico staro nad 15 let vzamem za 
pomoč v gospodinjstvu. Valant Mihaela, 
Golnik 30. 

V noči 16. na 17. avgusta ukraden 
voziček vrniti v izogib posledicam, ker 
je oseba poznana, Plestenjak Jakobu, 
Stražišče 217. 

Izgubljeno denarnico z denarjem i l | 
dokumenti vrniti proti nagradi Jeric1 

Boncelj, Sp. Duplje 22. 
Preklicujem vse žalitve, k i sem 

izrekla o tov. Šparovcu Blažu, učitelJ u 

predvojaške vzgoje v T T v Kranju. 
— Šparovec Jožica — Kranj. 

jema pri svojem krajevnem ljudske!** 
odboru. Podpora je dovoljna za dostoj
no preživljanje, zato je vsako prosJa-
čenje le izkoriščanje usmiljenih Liud1-

Ljudstvo pa naj presodi, ali je P?" 
trebno, da podpira javno razstavljanie 

te laži socialne nezaščltnosti. 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik: Telatko Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek-
Letna naročnina znaša 104 dinarjev —Štev. ček. položnice 611-90200-7 — Tiska Gorenjska tiskarna, Kranj 42>A5 50 


