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Zasedanje plenuma Okrajnega odbora 
Osvobodilne fronte v Kranju 

Izvoljen je Izvrš i ln i odbor Osvobodilne fronte v Kranju 
V nedeljo dne 3. aprila so se zbrali k 

zasedanju delegati osnovnih frontnih 
organizacij, k i so sprejeli plan dela za 
leto 1949. in izvoli l i okrajni izvršilni 
°dbor. Konferenca je zopet pokazala 
v el iko strnjenost Fronte s Partijo in od
ločno voljo po izvedbi vseh nalog, k i 
jih pred članstvo postavlja Glavni od
bor. Mlad i J j udje, k i so bi l i v večini, so 
dokazali, da se zavedajo velikega po
l e n a preobrazbe naše vasi pri nadaljnji 
socialistični graditvi naše domovine. 

Politično-organizacijsko poročilo, k i 
Sa je podal sekretar okrajnega odbora 
° F tov. Zaletel Slavko je prikazalo na
pore v preteklem letu in dalo smernice 
*a delo v prihodnosti. Porast delavstva 
v času po osvoboditvi je odločilno izpre-
^ e n i l strukturo prebivalstva v okraju. 
T ako se nujno kaže potreba po hitrejši 
^konstrukci j i vasi. da bo celotno go
spodarstvo skladno in uspešno. Reakcija 
^ more zavreti naglega razvoja našega 
kmetijstva, kljub vnašanju nazadnjaške 
Miselnosti med kmečko prebivalstvo. 
•Predvsem je potrebno postaviti okoli 
Kranja vrsto ekonomij, k i bodo .zalagale 
industrijska središča z zelenjavo. Kmeč-
ko-obdel ovalni zadrugi „Mladi vrh" in 
'»24. december" naglo napredujeta. Mlad i 
v r t i ima že danes 61 goved, 14 koz ter 
§radi hlev za 30 glav živine. 24. decem
ber pa šteje 72 govedi, 8 plemenskih 
syinj in 12 konj. Snuje se določeno ste
blo novih obdelovalnih zadrug v okraju. 

£>anes se gradi v okraju 29 zadružnih 
^°rnov. Poleg tega pomagajo člani fron-

tudi p r i drugih gradnjah. Politično 
r a z gibanost pri volitvah delegatov in v 
0 s riovne frontne organizacije je prepr ič-

dokaz pravilnostim poti ljudske 
l r o n t e pod vodstvom K P J . Nove član-
^ e izkaznice bodo priznanje delovnim 
^anom OF ter opozorilo za boljšo de
javnost tistim, k i še ne vlagajo vseh sil 
z a izgradnjo boljšega življenja. Člani, 
ki so se izkazali za nevredne, izkaznic 
n e bodo prejeli. 

Tov. sekretar je opomnil na važno 
f^ c lJo, k i jo vrše frontne organizacije, 

0 je na zbiranje odpadkov. Nekatere 
0 rganizacije so v tem dosegle že lepe 
T^Pehe. Najvažnejša akcija je pač udej-
stvovanje v „Tednu gozdarstva". Od so-

elovanja članov OF v vel ik i meri za-
*si izvedba letnega plana našega gospo

darstva. 
Od m ev Informbiroja ni povzročil 

/riede *ned našim ljudstvom. K P je do-
aZala svoje delo za ljudske množice 

^ ko v času predaprilske Jugoslavije, 
o°J- v borbi, v času obnove in prvega 
^odobja graditve socializma. Ravno tako 
QJ^° tudi v bodoče izvrševali sklepe 
j K K P J v dobro vseh delovnih ljudi 
u Spslavije i n mednarodnega gibanja 

J l{askih množic. 
V a ktf-vilni diskutanti so po poročilu to-
p 0

r i S a sekretarja poudarjali škodljiv 
y

 m e n Informbiroja za delavska gibanja 
a f * l m P o r i a l i s t i č n i h državah. Vohunska 
v r a v Bolgariji je tipičen primer po-
Sp a V e elementov, k i so sodelovali pri 
P r 0 r G m a n ^ U r e s o l u c i J e Informbiroja 
j u

 1 C K K P J , z agenti zapada. Narodi 
soslavije pa bodo šli vztrajno po poti 

socializacije v novo življenje, čeprav 
morajo pr i tem premagovati še težave, 
k i j ih povzročajo vodstva demokrat ičnih 
dežel. 

Tov. Mršek, sekretar okrajnega komi
teja K P S je govoril o organizacijskih 
nalogah OF v okraju. Potrebno je redno 
sestajanje vaških in krajevnih OF od
borov ter -razpravljanje o vseh krajev
nih problemih. Organizacijo množičnih 
sestankov je treba izboljševati, prav 
tako morajo nekateri odbori izboljšati 
odnos do važnih akcij, kot sta odkup 
mesa in udeležba v gozdnem gospodar
stvu^ 

Zastopnik J A je vzporejal napredek 
industrije z razvojem kmetijstva, č e 
hočemo dvigniti življenjski standard, 
moramo kmetijstvo postaviti na višjo 
stopnjo. Vzporedno s tem moramo dvi
gati tudi politično znanje naših ljudi. 
Poslednji dogodki v Bolgariji dokazu
jejo, da gre naša Partija pravilno pot. 

Minister tov. Fajfar Tone je govoril 
o atlantskem paktu in vojnohujskaški 
propagandi. Imperialisti se ne boje voj
ne, ker vedo, da j ih socialistične dežele 
ne izzivajo. Boje se pa revolucionarnih 
gibanj v lastnin državah, zato se oboro-
žujejo in hočejo zatreti dviganje l jud
skih množic. Tudi pri nas nekateri z 
užitkom poslušajo radio postaje Budim
pešte, Londona in drugih podobnih od
daj. To so tisti ljudje, k i so tudi med 

vojno poslušali oddaje ter po njih obra
čali svoj plašč. T i trošniki alarmantnih 
vesti so se postavili ne samo v vrste 
oportunistov, temveč odkrito na stran 
izdajalcev domovine in socializma. 

K e r se zadruge ustanavljajo na pode
želju in ne v centrih, morajo predvsem 
domači aktivisti razviti vso dejavnost. 
Skrb za razvoj zadrug pa pada na vse 
člane OF, zato naj gredo z lastnim 
vzgledom naprej v socializem. 

Zatem je član Izvršnega okrajnega 
OF odbora tov. Bertoncelj podal plan 
dela za leto 1949. Plan predvideva ve
like naloge na področju ideološke vzgo
je, kmetijstva, ljudske inspekcije, k u l 
ture in prosvete, organizacije, ter celot
nega udejstvovanja OF sploh. 

Plan je bi l po nekaterih dopolnitvah 
soglasno sprejet. 

Volitve so dokazale enotnost volje 
navzočih delegatov. Izvoljen je b i l nov 
Izvršilni odbor, k i bo sprovel v življenje 
vse naloge, k i so bile sprejete na konfe
renci. 

Delegati so poslali resolucijo Izvršil
nemu odboru O F Slovenije ter C K K P S 
v Ljubljani z obljubo, da bodo vse poli
t ične in gospodarske naloge zvesto iz
polnili . 

Fronta je enotna in čvrsta. Mirno in z 
zaupanjem v vodstvo K P J gradi boljše 
življenje za vse delovne ljudi. 

a Svetal wx-gled poiv 
prostovoljca 

MIlan Sir menic, 60 invalid iz NOB-e napoveduje 
teUmovanje v časi IIF. kongresa JLFJ 

V štabu delovnih brigad pr i IO OF 
mesta Kranja se je zglasil tovariš Mi lan 
Stamenič, delavec v tovarni čevljev. To
variš je 60%-ni invalid in .mu manjka 
desna noga. Izjavil je, da napoveduje 
tekmovanje v čast III. kongresu F L J 
vsem članom Ljudske Fronte v prosto-
voljnjem delu. Doslej je na gradiliščih 
opravil že preko 80 ur prostovoljnega 
fizičnega dela. Do III. kongresa j ih bo 
opravil še 70, a po kongresu in do konca 
leta pa še 170 ur. To je največja obveza, 
katero so frontovci doslej dali svoji or
ganizaciji v kranjskem okraju. 

Milan Stamenič nam je svetal vzgled 
požrtvovalnosti in dokaz, da so naše 
ljudske množice trdno strnjene okrog 
svoje Fronte, prav v času, ko naši sov
ražniki razpihujejo sovražno propagan
do proti nam, in si v težkih pogojih 
gradimo srečnejše življenje — sociali
zem. Fizično nesposoben, invalid iz 

NOB-e, je s svojim dosedanjim prosto
voljnim delom in s tekmovanjem, k i ga 
je napovedal, dokazal privrženost stvari 
Ljudske Fronte in dokazal, da mu no
bena žrtev ni pretežka v borbi za iz
gradnjo socializma. V N O B - i , kjer je 
žrtvoval svoje zdravje in fizično spo
sobnost je b i l hraber, dvakrat odliko
van borec in v izgradnji socializma je 
prav tako požrtvovalen in neutrudljiv 
graditelj. 

Po vzgledu tovariša Stameniča š tab 
delovnih brigad poziva vse članstvo O F 
mesta Kranja, da se odzovejo pozivu k 
tekmovanju in prav v dneh pred pr i -
četkom III. kongresa L F J na gradiliščih 
manifestirajo svojo voljo in zvestobo 
OF, k i nas je vodila v najtežjih dneh 
naše zgodovine. — 

Iz štaba delovnih brigad OF 
mesta Kranja 

Pred s p o m l a d a n s k o setvijo v kranjskem okraju 
Čim je ogrelo toplo pomladansko son

ce premrlo zemljo, je nastopilla doba za 
izvršitev spomladanske setve. To je 
naše največje delo v sedanjem času za 
izpolnitev plana na naši vasi, k i bo za-
sigurala delovnemu ljudstvu prehrano. 
Zaradi lažjega pregleda in sodelovanja 
s terenom je bila v okviru poverjeništva 
za kmetijstvo pri OLO- ju sestavljena 

okrajna setvena komisija, v kateri so 
zastopani člani množičnih organizacij, 
poverjeništva za kmetijstvo, kmetijskega 
odseka O Z K Z ter napredni kmetje iz 
terena. Ta komisija šteje skupno 21 čla
nov. Setvena komisija, katere člani so 
zadolženi za kontrolo krajevnih setvenih 
komisij, se sestaja tedensko. Na prvem 
sestanku je pregledala plane spomla

danske setve, k i so bil i poslani K L O -
jem. T i plani se razlikujejo v glavnem 
v tem, da je povečana površina oljnim 
rastlinam in K L O - e m v vrtnarskem ra
jonu površina vrtnih kultur. Planska 
površina oljnih rastlin je za vsak K L O 
strogo obvezna, ker nam daje eno izmed 
najvažnejših prehranbenih artiklov — 
maščobo. 

Žalostna ugotovitev na sestankih 
okrajne setvene komisije je dejstvo, da 
se najslabše udeležujeta teh sestankov 
člana kmetijskega odseka O Z K Z - j a tov. 
Brečko Jože in Dolenc Milan, k i se iz
govarjata, da nimata časa. Vsekakor je 
nujno, da se delo okrajne setvene komi
sije poživi, ker le tako bo zmogla izvr
šiti veliko nalogo, to je, realizacijo pla
na pomladanske setve. 

Z a delo K L O v setveni kampanji je 
tudi sestavljena setvena komisija, k i ji 
načeluje poročevalec za kmetijstvo. 
Ugotavljamo pa, da K L O - j i niso razu
meli važnosti setvenih kampanj ter ne
kateri niso sestavili setvenih komisij, 
dočim so drugi zbrali v setvene komisije 
nedelavne ljudi — večje kmete, k i j im 
ni pri srcu izpolnitev spomladanske 
setve, ter samo jadikujejo, da so pre
velike površine oljnih rastlin, ali pa, da 
nimajo časa. Zato se nekatere setvene 
komisije sploh ne sestajajo, ne vodijo 
evidence o setvi ter s tem v zvezi sploh 
ne poznajo problemov, k i se pojavljajo 
v teku setve: n. pr. pomanjkanje semen, 
pomanjkanje vprežne živine, pomanjka
nje delovne sile itd. Nujno je, da K L O 
kot celota pregleda delo setvene komi
sije ter ga na vsak način poživi. V pri 
merih nedelavnosti članov, naj bi te 
nadomestili iz vrst manjših kmetov, ka
terih interes je, da se izpolni plan po
mladanske setve. 

Delo setvene komisije je obširno, 
vendar pa je njena najosnovnejša na
loga izpolnitev celotnega plana pomla
danske setve, posebno pcT plana oljnih 
rastlin, za katere imajo kmetovalci to
liko izgovarjanja. V navodilih, k i so j ih 
dobili K L O , je bilo naznačeno, da naj 
za setev obremenijo večje kmetovalce, 
k i razpolagajo z zemljo. To so nekateri 
izvršili in poslali sezname kmetovalcev, 
dočim K L O Brn ik i , Duplje, Kokrica, 
Podbrezje, Savodenj in Voglje tega niso 
storili. Važno in nujno je, da setvene 
komisije to pregledajo in objasnijo kme
tovalcem nujnost pridelovanja oljnih 
rastlin, obenem pa obrazložijo ugodnost 
pri oddaji. Vsak pridelovalec namreč 
dobi za vsakih 100 kg oddanega sončnega 
semena, 10 kg olja, za vsakih 100 kg od
danih bučnih peška pa 14 kg olja. Po-
verjeništvo za trgovino OLOrja preko 
kmetijskih zadrug vrši kontrahažo olja
ric; p r i tem delu naj tudi pomaga setve* 
na komisija. Omenjene ugodnosti bo 
pridelovalec dobil le pri kontrahiranih 
količinah. 

Druga važna naloga setvenih komisij 
pa je dosega plana za pridelovanje se
men. Naši kmetje vedno povprašujejo 

,za semena, toda da bi j ih sami pridelo
vali po njihovem mnenju ni mogoče. 
Vedno še mislijo, da bomo uvažali se
mena za drag denar, čeprav se lahko 
sami pobrigajo za to pridelovanje. Rav
nokar zadruge sklepajo pogodbe za pr i 
delovanje semen, korenja, repe, pese in 
trav. K L O - j i oz. njihove setvene komi
sije naj p r i tem nudijo vso pomoč, da 
bodo planske količine realizirane. 

(Nadaljevanje na drugi strani) 



(virsAlnrski teden - m a š a i o l i k a laisiojza 
Na pobudo Gozdnega gospodarstva 

Kranj se bo vrši l p rv i Gozdarski teden 
v letošnjem letu od 18. do 26. aprila. 
Glede na ogromni plan, k i je postavljen 
našemu gozdarstvu, se je pokazala nuj
na potreba organizirati od časa do časa 
Gozdarske tedne okrajnega merila in v 
teh tednih s pomočjo množičnih organi
zacij, z intenzivnim, organiziranim de
lom na terenu nadomestili primanjkljaj 
delovne sile v gozdni proizvodnji. 

Za čim boljšo organizacijo je b i l osno
van Štab za organizacijo Gozdarskega 
tedna v katerem so razen predstavnikov 
Gozdnega gospodarstva Kranj tudi po
verjenik za gozdarstvo pr i O L O Kranj , 
predstavniki Gozdarskega avtopodjetja, 
O Z K Z , Podjetja za promet z lesom, sin
dikatov in drugih množičnih organizacij. 

' N a prvem sestanku delovnega štaba, k i 
se je vršil 31. marca, so b i l i sprejeti na
slednji sklepi: 

Osnovna naloga gozdarske proizvod
nje je posek, torej bo prva naloga v 
Gozdarskem tednu dobiti večje število 
prostovoljnih sekačev. Zaradi tega po
ziva štab delavstvo in nameščence v to
varnah in podjetjih, posebno take, k i so 
b i l i že kdaj v gozdni proizvodnji, da se 
v času Gozdarskega tedna stavijo Štabu 
na razpolago. Za čas dela v gozdu od 
18.—26. aprila bodo prejemali plačo kot 
ostali gozdni delavci, razen tega tudi 
hrano, k i pripada gozdnim delavcem. Če 
se bo javilo vsaj 10 prostovoljcev iz 
vsakega podjetja, takih, k i so res voljni 
delati na terenu, bo uspeh gozdnega 
tedna zagotovljen. Ostalo zavedno delav
stvo bi pa doprineslo svoj delež za i z 
vedbo gozdarskega plana na ta način, 

da bo z nadurnim delom nadomestilo 
izpadek delovnih ur radi odsotnosti 
prostovoljcev pri gozdnih delih. 

Druga važna naloga bo prevoz lesa do 
kamionske ceste. Ta bo organizirana v 
Gozdarskem tednu z mobilizacijo vozni-, 
kov, k i ga bo' izvršilo poverjeništvo za 
gozdarstvo pr i OLO. Šoferji Gozdar
skega avtopodjetja bodo pa z vsemi raz
položljivimi vozil i prepeljali mase lesa 
na skladišča Lesno-industrijskih obra
tov in nakladalnih postaj. 

Gozdarski teden bo dosegel svoj višek 
v nedeljo 24. aprila, ko se bo na vseh 
železniških nakladalnih postajah nakla
dalo vagone z lesnimi sortimenti za iz
voz. Istočasno se bodo pa vršila tudi 
razna gozdno-kulturna dela, kot po
gozdovanje in čiščenje gozdnih kultur. 
O vsčh izvršenih akcijah v Gozdarskem 
tednu se bo vodila evidenca, da bo 
možno oceniti uspehe vseh naporov in 
bodo podatki objavljeni v časopisju. 

Štab za organizacijo Gozdarskega 
tedna pr i Gozdnem gospodarstvu Kranj 
apelira na vse uprave podjetij in mno
žične organizacije — zlasti na sindikate 
— kranjskega okraja, da s svojo pod
poro in sodelovanjem podprejo napore 
gozdarstva. Zavedati se moramo, kako 
važno nalogo ima v letošnjem letu rav
no gozdarstvo in da dobimo za les — 
ki je iskan izvozni artikel — devize, za 
katere dobimo iz inozemstva prepotreb-
ne strojne naprave za izgraditev naše 
industrije. Zato je Gozdarski teden — 
kot je poudarjeno že v naslovu — naša 
velika naloga, k i jo bomo tudi častno 
izvršili. P. A . 

Občni zbor Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug v Kranju 

Gradbeno podjetje „Projekt" tekmuje na čast 11. kongresu ZSS 
Člani sindikalne podružnice „Projekt" 

Kranj , so sprejeli na rednem občnem 
zboru tekmovalne obveze na čast II. 
Kongresu ZSS i n pozivajo tudi ostala 
gradbena podjetja, da sprejmejo čim 
več tekmovalnih obvez, k i nam bodo 
pripomogle k izpolnitvi i n prekoračenju 
plana v tretjem planskem letu Titove 
petletke. 

Tekmovalne obveze so naslednje: Da 
bodo stanovanjske stavbe Iskre na P l a 
nini v Kran ju dogradili 5 dni pred ro
kom; kovinske delavnice bodo dodelane 
7 dni pred rokom; za gradnjo stanovanj 
naših delavcev i n nameščencev bo na
pravil vsak član v tekočem letu najmanj 
100 ur prostovoljnega in efektivnega 
dela. Kulturno-prosvetna ekipa bo imela 
najmanj 5 nastopov po gradiliščih in na 
vasi. Vzgoji l i bomo 5 normircev i n 5 
skladiščnikov za potrebe našega pod
jetja. Za izboljšanje kvalitete dela bomo 
organizirali kontrolno ekipo, k i bo pre
gledala storjeno delo. Delovno disciplino 
bomo zboljšali za 40% ter odpravili 
neopravičene izostanke. Izvajali bomo 
sklepe IV., V . , V I . plenuma ZSJ . K o v i n 

ske delavnice se obvezujejo, da bodo 
spravile v pogon en polnojarmenik (ga-
ter), k i je b i l do sedaj popolnoma ne
uporaben, da ga bodo popravili in po
stavili v Podnartu, kjer bo obnovljena 
žaga. 

Te tekmovalne obveze sprejemajo 
gradbeni delavci v odgovor na klevete 
Informbiroja in vseh tistih, k i poskušajo 
ovirati izgradnjo socializma v naši dr
žavi in da prikažejo neomajno zaupanje 
in zvestobo naši voditeljici K P J i n na
šemu vodji i n učitelju maršalu Titu. 

NAŠE NAROČNIKE 

ki so z naročnino v zaostanku, opozar
jamo na položnice, ki smo jih priložili v 
številki, da nam čimprej nakažejo dol
žno naročnino, ker jim bomo sicer mo
rali list ustaviti. Kdor je to že storil 
naj prihrani položnico za drugikrat. 
Pripominjamo k temu, da se list plata 
vnaprej, kar naj vsak upošteva, da ne 
bo neopravičenih in nepotrebnih rekla
macij. 

Uprava "Gorenjskega glasa" 

Da bo mogoče vse to spremljati, je 
ministrstvo za kmetijstvo uvedlo opera
tivno evidenco spomladanske setve. V ta 
namen so b i l i poslani vsem K L O - e m 
obrazci i n navodila za poročanje o po
teku setve. Ta poročila pošilja krajevna 
setvena komisija, ne pa administratorji 
ljudskih odborov, k i nimajo dejanskega 
vpogleda čez teren. Operativna evidenca 
je nujno potrebna za pravilen potek 
pomladanske setve in vendar teh poročil 
ne pošiljajo niti K L O - i nit i setvene ko
misije, saj so do sedaj poslali poročila 
poverjeništvu za kmetijstvo pr i O L O 
samo naslednji K L O - j i : Trata-kolodvor, 
Sora, Stara Loka, Zg. Luša, Sorica, Zab-
nica, Škof j a Loka, Trboje, Jezersko in 
Smlednik. 

P r i setveni kampanji je važno, da 
K L O - j i posvečajo vso skrb in pažnjo 
ekonomijam kmetijskih zadrug. Tega 
do sedaj še ni bilo opaziti saj so ekono- # 

mije samevale zapuščene. Setvena komi
sija oz. celotni K L O , je odgovoren, da bo 
vsak kos zemlje obdelan in posejan, še 
bolj se pa ta odgovornost pomnoži za 
socialistični sektor kmetijstva. Zato mo
rajo biti K L O - j i , skupno z odborom 
kmetijskih zadrug operativni vodje set
venih del na zadružnem polju. 

P r i tem je obsojanja vreden postopek 
odbora kmetijske zadruge v Logu, k i je 
dobila od agrarne reforme posestvo za 

ustanovitev ekonomije. Ta zadružni od
bor je na svoji seji sklenil, da ekonomije 
ne mara z izgovorom, da se boji stro
škov. V i d i se, kakšni elementi tvorijo 
ta odbor, da so sovražniki ljudstva, sov
ražniki socializacije v kmetijstvu. Nujno 
je, da zadružni člani vržejo iz odbora 
take ljudi ter postavijo na njihova me
sta take, k i j i m bo delo za boljšo bodoč
nost čast in ponos. Jasno je, da je tega 
kr iv tudi K L O , k i je sedaj pred vpra
šanjem, kdo bo to zemljo obdelal in po
se j al. 

Poleg vseh teh napak in slabosti pa 
nekatere setvene komisije dobro delajo. 
Zgled drugim naj bo setvena komisija v 
Zabnici, k i je sodelovala pr i sprejetju 
plana spomladanske setve ter razrezu 
na kmetovalce. Istotako tudi dobro 
vodi operativno evidenco o tej setvi ter 
pošilja poročila na poverjeništvo za 
kmetijstvo. Poleg te setvene komisije je 
še nekaj drugih, k i dobro delajo. Po
trebno je, da j ih posnemajo vsi, ker le 
s tem si bomo zagotovili boljši standard 
vsega delovnega ljudstva. 

Naši kmetovalci naj s prav takšnim 
poletom sprejemajo borbo za izvršitev 
100% plana spomladanske setve, kakor 
to delajo naši delavci v industriji, ker 
le s tem se bo pokazala tista povezava 
med mestom in vasjo, k i jo nakazuje 
naša Partija. P. S. 

Dne 3. aprila 1949 je imela O Z K Z v 
Kranju redni letni občni zbor, k i se ga 
je udeležilo 55 delegatov K Z . 

Občnemu zboru so prisostvovali tudi 
tov. Krmelj Maks, predsednik Republi
ške zveze K Z Slovenije, Por Janez, 
ljudski poslanec skupščine L R S i n Tro-
jar Ivan, predsednik O L O v Kranju. 

Poročilo upravnega odbora je podal 
tov. Babic Andrej. Iz njega je med dru
gim razvidno, da smo imeli v kranjskem 
okraju v preteklem letu 56 samostojnih 
kmetijskih zadrug, k i so štele 8070 glav
nih članov in 33.000 potrošnikov, kar 
pomeni 100% uspeh. Prometa je bilo 
skupno za 117 milijonov ali 81% dose
ženega plana. Kmetijskih pridelkov po 
vezani ceni je bilo odkupljenih v vred
nosti 51 milijonov dinarjev. Letošnji 
plan pa predvideva, da bomo imeli 59 
kmetijskih zadrug z 68 poslovalnicami, 
nadalje množično pridobivanje članstva, 
znatno povečan blagovni in odkupni 
promet, organizacijo 27 zadružnih po
sestev in izgraditev 30 novih objektov 
vštevši zadružne domove, delnih obnov 
pa bo 24, povečano bo število kadra in 
tečajev za njegov strokovni dvig. K r e 
ditni plan O Z K Z za to leto znaša 27 mi 
lijonov .dinarjev. V gozdarstvu je plan 
izvršen z 82%, ker je ostalo okroglo 
20.000 m : } hlodovine v mrtvih conah, ker 
za spravilo ni bilo letos snega. Ta za
ostanek se bo- nadoknadil v letošnjem 
letu. Udejstvovanje na kmetijskem pod
ročju pa kljub zadostnemu številu stro
jev in drugega orodja ni povsem 
zadovoljivo. Tako n. pr. ima K Z Mav
čiče traktor, k i ga pa sama iz nerazum
l j iv ih razlogov ne uporablja. V sadjar
stvu je bilo lanske jeseni čiščenje in 
škropljenje sadnega drevja, k i je naj
boljše opravljeno na področju -Škofje 
Loke, dočim so severni kraji pri tej 
važni akciji odpovedali. Na območju 
zveze obstoja 53 živinorejskih odsekov. 
Po statist ičnih poročilih je stanje živine 
narastlo v preteklem letu za 1797 glav, 
ali povprečno za - 8%. Tudi v trgovini je 
dosežen viden napredek. 

V diskusiji, k i se je razvila po vseh 
opravljenih formalnostih, je bilo opaziti, 
da mnogi delegati niso zreli za čas, v 
katerem živimo in delamo za skupnost. 
To je vredno posebne pozornosti, kajti 
ljudje stare miselnosti i n izkoriščeval-
skih nagnenj ne bi smeli biti delegatje 
kmetijskih zadrug, kar se je tokrat po
sebno jasno občutilo. Tako so b i l i po
sebno glasni v graji ukrepov ljudske 
oblasti. V tem se je posebno izkazal de
legat K Z Kranja, k i je svoje sebične 
namene v preteklem letu izkazala na 
način, k i ni razumljiv delovnemu člo
veku. Podelila je vsem svojim funkci
onarjem TD karte, na katero niso bi l i 
upravičeni , kakor tudi denarne nagrade 
za nadurno delo prav tako svojim od
bornikom, četudi so manj delali kakor 
drugi. Tako so prejeli le-ti po 2.000 din 
povrh svoje plače. Delegat iz Šenčurja 
pa je zapustil zbor, ko se je pričelo 
razpravljati o kmečko-obdelovalnih za
drugah in s tem dokazal svojo ne
zavednost. 

Govori l i so še tov. Rozman, dosedanji 
predsednik O Z K Z in Troj ar Ivan, pred
sednik O L O . Tov. Krmelj Maks je v 
ostri k r i t ik i obsodil oportunistični po
stopek nekaterih delegatov in na to na
zorno izložil predvojno stanje našega 
kmetijstva, k i je zamiralo, ker je bilo 
podložno kapitalu. Nato je nakazal 
smernice in delo našega zadružništva v 
povojni dobi in razvil pregledno sliko 
rekonstrukcije našega kmetijstva za 
dvig naše vasi. Poudaril je veliko' vlogo 
in zaslugo Partije pri tem delu in po
sebno podčrtal važnost ustanavljanja 
zadružnih ekonomij in kmečko-obdelo
valnih zadrug, zato bo treba mobilizirati 
vse sile, da s tem čim bolj utrdimo naše 
gospodarstvo in da na terenu organizi
ramo in pridobimo naše kmete za skup
no obdelavo zemlje. 

Nato so bile volitve za O Z K Z . V 
upravni odbor so prišli: Babic Andrej, 
Ka lan Maks, iz kmečko-obdelovalne za
druge „24. december", Štibelj Silvo, iz 
obdelovalne zadruge „Mladi vrh", Ra -
kovec Janez iz Selc, Kura l t Franc iz 
Zabnice, Zbontar Anton iz Zaliloga, 
Hočevar Tine iz Zapog. Kot namestniki 

upravnega odbora so bi l i izvoljeni: Mrak 
Janez iz Poljan, Potočnik Maks iz Hota-
velj, Šubič C i r i l Hotavlje. V nadzorni 
odbor Por Janez, Cerklje, Resman Ivan, 
Naklo in Tišler Janko, Duplje. Namest
nik tov. Jeglič Mej ko, Podbrezje. Za 
delegate na Republiško skupščino pa so 
izvoljeni: tov. Babic Andrej, Kalan 
Maks in Zbontar Anton. Za zadružnega 
tožilca je izvoljen tov. Gros Slavko iz 
Dupelj. 

P r i zaključku občnega zbora je spre
jeta delovna resolucija, k i je bila od
poslana vsem zadrugam na območju 
kranjskega okraja. 

Delovna resolucija se glasi: 

V zvezi z resolucijo II. plenarnega 
zasedanja Centralnega komiteja Komu
nistične partije Jugoslavije in z ozirom 
na sklepe konference kmetov-zadružni-
kov v Beogradu ter v zvezi z delom 
Osvobodilne fronte za socialistično pre
obrazbo kmetijstva, sprejemamo zadruž
niki okraja Kranj, zbrani na rednem 
občnem zboru Okrajne zveze kmetijskih 
zadrug v Kranju, sledečo delovno reso
lucijo: 

Socialistična graditev naše dežele na
preduje z ogromnim tempom v naši 
težki in lahki industriji, kar nam je 
trden porok mirnega razvoja našega 
narodnega gospodarstva. Naša nova in
dustrija nam bo v najkrajšem času spo'-
sobna nuditi za dvig našega kmetijstva 
in življenjskega standarda posameznika 
dovolj kmetijskih strojev, gnojil, obleke, 
obutve, skratka industrija je v največji 
fazi gradnje socializma, gradnje boljše 
bodočnosti vsega delovnega ljudstva. 
Gradnja industrije pa riam narekuje in 
omogoča preobrazbo našega kmetijstva 
iz drobnih razbitih posestev v mogočno 
socialistično gospodarstvo. Kmetijstvo 
na našem teritoriju pa ne sme zaostajati 
za napredkom industrije, še manj pa za 
socialističnim razvojem kmetijstva V 
ostalih republikah in okrajih FLRJ. Da 
nam pa bo mogoče razvoj socializacije 
kmetijstva dohiteti in ga približati osta
lim republikam je potrebno: 

1. Da smo sami uverjeni, da je kme
tijsko zadružništvo edina mogoča oblika 
razvoja kmetijstva, da bo s tem kmet 
zadružnik šele resnični gospodar zemlje, 
da bo v Kmetijsko-obdelovalni zadrugi 
mogoče doseči večje hektarske donose, 
poceniti proizvodnjo, oprostiti delovno 
silo in bolj s pridom uporabljati kmetij'-
ske stroje iri da bo s tem kmet-zadruž-
nik koristil sebi in skupnosti. 

2. Da bomo vsi delegati, navzoči na 
današnjem občnem zboru OZKZ, s svo
jim delom prikazovali in na konkretnih 
gospodarskih prilikah poučevali članer 
ki jih zastopamo ter s tem pridobivali 
nove člane za Kmetijsko obdelovalne 
zadruge. Z današnjimi sklepi bomo na 
terenu seznanili vse organizacije in vsa 
kmečka gospodarstva. 

3. Na teritoriju vsakega Krajevnega 
ljudskega odbora, oziroma vsake mo5; 
nejše gospodarske vasi, bomo formiral' 
posebne komisije, sestavljene iz pred
stavnikov organizacij in oblasti. Naloga 
teh komisij je seznaniti prebivalstvo 
kraja z naprednim socialističnim gospo-
darstvom. 

4. Ugotovljeno je, da je pripravljenost 
posameznih kmetov večja ali manjša 
glede ustanovitve zadružnih ekonomij v 

vsaki vasi in da se zaradi premajhnega 
zanimanja odborov Kmetijskih zadrug 
in množičnih organizacij zadružne eko
nomije še niso razvile na zadovoljivo 
višino. Zavedamo pa se, da je razvoj 
socialističnega gospodarstva v kmetij' 
stvu nujen, zato se zavezujemo, da bo
mo izkoristili vse prilike in organiziral' 
zadružne ekonomije povsod tam, kje* 
ne bo Kmetijsko-obdelovalne zadrugi 
to je na področju vsake vasi. 

5. Zavezujemo se, da bomo z vsem* 
množičnimi organizacijami nudili vS<* 
pomoč že ustanovljenim zadružnim eko' 
nomijam in Kmetijsko-obdelovalnim »a" 
drugam. Nadalje, da bodo te do časa p 0 ' 
sejane, preko leta pa z vso skrbnosti0 

negovane, da bodo tako na socalistrf' 
nem sektorju gospodarstva najbolj*? 
uspehi. Vse delo bomo normirali, uvedi' 

(Nadaljevanje na tretji strafl" 



U s p e l i iovarme gum 
„Sava" v Mvanju 

izdelkov 

Plan I. četrtletja prekoračen za odstotkov 
Ze na svojem občnem zboru sindikal

ne podružnice, se je delovni kolektiv 
zavezal, da bo do konca februarja uve
del v tovarni brigadni sistem dela, ter 
Postavil notranji plan. Vse nriprave so 
bile v teku meseca izvršene v vseh pro
izvodnih oddelkih, v pomožnih delavni
cah, v službi delavske preskrbe in po 
Pisarnah. Postavljene so bile brigade in 
sPrejete individualne ter grupne obvez
nosti za notranji plan. 

Uvedba brigadnega sistema dela je 
znatno pripomogla k pravočasni izpol
nitvi vseh planskih nalog v I. četr t let ju 
letošnjega planskega leta. Tako je po
javitev brigade in obveznosti za izpol
nitev notranjega plana omogočila kljub 
znatnemu pomanjkanju električnega 
t o k a , da je bi l plan v oddelku za izde
lavo regenerate izvršen predčasno. B i l a 
Je tudi znatno dvignjena produktivnost 
dela, kar kaže dejstvo, da je bila pov
prečno za vso tovarno norma prekora-
C e na za 4% in sicer po postavitvi novih 
tehničnih norm. P r i tem pa je treba 
Poudariti, da je v letošnjem letu pri 
vseh sprejetih obveznostih po notranjem 
Planu poleg dosedanjega preseganja pla
na, postavljen glavni pogoj kvalitetne 
l zdelave gumijastih izdelkov. 

Pr i delu v brigadah dajejo zglede 
ndarniki in dvakratni racionalizator tov. 
Pelcl Jože, mojster v cevarni, k i p r i 
pravlja že tretji predlog za racionaliza
cijo pr i izdelavi tehničnih cevi po teko
čem traku. S pravilno razmestitvijo 
strojev in njihovih naprav pa bo v fco-
v a rn i „Rekord" v Rakovici pri Beogradu 
dana možnost za dosego znatnih p r i 
hrankov pri materialu. Poleg imenova
nega pa tudi ostali racionalizator j i nu
dijo delavstvu vso pomoč, kar je velike 
v ažnost i pr i izvedbi planskih nalog. 

P r i izvrševanju vseh „planskih nalog, 
Pri postavitvi notranjega plana, uvedbi 
bfigadnega sistema dela, štednji s suro
vinami i n dvigu kvalitete proizvodov pa 

je pokazala močna povezanost i n mo-
oilizatorsko delo Partije in sindikata. 
Veliko je še težav, k i j ih ima podjetje 

zaradi delovne sile, vendar pa akt ivi
stom ni bilo mogoče tega vprašanja re
šiti v popolni meri. 

Podjetje je pred kratkim ustanovilo 
svojo menzo, k i danes že popolnoma od
govarja svojemu namenu tako kalorično 
kakor količinsko. Zaradi zboljšanja pre
skrbe pa se uprava podjetja bori za čim 
boljše i n pravilnejše plansko delo na 
ekonomiji, na kateri je plan setve že 
izveden. 

Kulturno življenje se je v letošnjem 

letu znatno izboljšalo, kar dokazujejo 
redni nastopi pevskega zbora, dramat
ske grupe in malega orkestra. S tem so 
zainteresirali delavstvo, tako da se v 
veliki meri vključujejo v prosvetno delo. 
Redni študijski sestanki pa seznanjajo 
delavce z vsakodnevnimi nalogami pri 
izvedbi plana in političnimi dogodki. 

Veliko pozornost posveča tovarna 
učencem v gospodarstvu, k i j ih je 42 
in so vsi v gumarski industrijski šoli. 
Imajo svoj internat, učilnico in menzo. 
Tudi mladina v podjetju je od prvih 
pri izpolnjevanju nalog. Tako je v čast 
tekmovanju za IV. Kongres L M S spre
jela obvezo pri konfekciji veloplaščev 
in dala prva pobudo za postavitev no
tranjega plana. 

ff Tekstilindus" v 
prvega 

je presegel plan 
četrtletja 

Z uvedbo brigadnega sistema dela in 
postavitvijo brigad, k i j ih ima podjetje 
12, je uspelo kolektivu, da je presegel 
plan prvega četr t let ia v vrednosti za 
4,5% in po količini za 4%. 

Postavljanje brigad je prinesel velik 
tekmovalni razmah med delavce. Vsako
dnevna borba poedincev in brigad za 
naslov najboljšega delavca in brigade, 
je ponoven dokaz, kako važnost ima br i 
gadni sistem dela pri izvrševanju po
stavljenih nalog. 

Partija, sindikat in uprava so s pra
v i ln im sodelovanjem umele rešiti vpra
šanje postavitve notranjega plana, kar 
je podjetju pripomoglo, da je plan pr
vega tromesečja uspešno zakl juči la 
Vsemu delovnemu poletu pa so na čelu 
udarniki in racionalizatorji. S svojimi 
izboljšavami pr i strojih, p r i barvanju 
blaga itd., so podjetju prihranili velike 
vsote denarja. Zgled vsemu delavstvu 
so tovariši Smuc Aleksander, Porenta 
Janko, Teran Srečko, Pegan Janko, 
Kavčič C i r i l , Golobic Miro, Stanovnik 
Jože i n Debevc Franc. V s i našteti z za
vestjo in največjo voljo prenašajo svoje 
znanje na delavstvo in so mu v veliko 
pomoč. 

A k t i v je še danes v vel iki borbi za 
zboljšanje življenjskega standarda de
lavca. Vendar pa so že ustanovili čev

ljarsko in krojaško delavnico ter žensko 
šivalnico. Za zboljšanje prehrane pa bo 
brez dvoma pripomogla vzorno urejena 
ekonomija, k i je vse planske naloge in 
priprave za pomladansko setev izvedla 
100%. Ekonomija bo v kratkem času 

preskrbljena že z prvo po vrtnino. Tudi 
kulturno življenje podjetja lepo in uspe
šno napreduje. Poznani kvartet je dal 
že veliko nastopov. Prav tako ne zaosta
jajo folklorna skupina, pevski zbor, 
dramski odsek in redni nameščenski se
minarji. Viden uspeh se je pokazal pri 
učencih v gospodarstvu, k i j im mojstri 
vsakodnevno dajejo o njihovem delu 
ocene. Na sestankih pa razpravljajo o 
poboljšanju svojih uspehov in kako 
bodo s skupno pomočjo pomagali tova
rišem, k i v učenju zaostajajo. 

V podjetju so organizirane prostovolj
ne delovne brigade, k i delajo izmenično 
v produkciji i n na gradiliščih. Največ 
pa se udeležujejo dela na ekonomiji. 
Toda vprašanje glede delovne sile je še 
vedno pereče. Z mobilizatorskim delom 
poedinih članov sindikata i n Partije je 
podjetju uspelo, da je pritegnilo v pro
dukcijo 20 novih delavcev z dežele, k i 
j ih je pred tem izkoriščal vel ik i kmet. 
Delovni kolektiv, k i je pred kratkim 
prejel prehodno zastavo za uspehe v 
preteklem letu, pa bo to čast in ponos 
obdržal tudi v bodoče. 

P. A . 

Lesni produkti - najvažnejši faktor v gospodarstva 

točno knjigovodstvo (ažurno). Skrbeli 
Wmo za čim večji življenjski standard 
Posameznih članov, kakor tudi za njihov 
kulturni razvoj. 

6. V letu 1949. bomo v zvezi z gospo
d s k i m razvojem in kulturnim dvigom 
d r u ž n e g a članstva zgradili vse že za-
C e te zadružne domove, v ostalih krajih 
P a Pričeli s pripravami zbiranja gradbe

nega materiala. Dogradili bomo tudi vse 
gospodarske objekte, ki se gradijo v 
zvezi s produkcijo kmetijstva. 

7. Da pa bo možno doseči večje uspe
he, je nujno potrebno, da se takoj za
menjajo vsi odborniki Kmetijskih za
drug in KLO-jev — zavirači in godr-
njači ter razni saboterji razvoja z no
vimi delovnimi kmeti. 

Že meseca decembra preteklega leta 
so se pričela pripravljalna dela za od
kup in sečnjo lesa v nižinskih in višin
skih predelih kranjskega okraja. Lesni 
manipulanti so pričeli s prvimi pripra
vami, da bo plan sečnje lesa v tem letu 
imel zaželene uspehe. Ob zaključku 
prvega tromesečja pa se je pokazalo, da 
poedini niso imeli pravega čuta odgo
vornosti p r i izvedbi tega plana in celo 
dopustili, da ni napredoval a l i pa ga 
pustili prepuščenega samemu sebi. Po 
predpisih bi moral biti plan sečnje za
ključen v nižinskih predelih z mesecem 
marcem, vendar pa še do danes ni b i l 
izpolnjen. Kaj je vzrok temu? Predvsem 
je najosnovnejša naloga bila na samih 
manipulantih, katerim pa b i morali 
K L O - j i z masovnimi organizacijami nu
diti vso pomoč, kar pa se je v vel ik i 
meri pokazalo ravno nasprotno. Tako 
so po nekaterih krajih sami odborniki 
kmetijskih zadrug ovirali delo. Največji 
odpor pa so manipulanti dobili pri več
j ih kmetih, za katere vemo, da so danes 
tudi v vel ik i meri največji nasprotniki 
ustanavljanja kmečko-obdelovalnih za
drug. Po uspehih, k i so bi l i doseženi v 
prvem tromesečju so se najbolje poka
zali kmetski zadrugi Kranj i n Mavčiče. 
Tov. Sire i n tov. Jože, lesna manipu
lanta, k i pa imata poleg tega še dosti 
drugega dela sta z neumornim delom 

pr i odkupu lesa pokazala veliko zavest, 
da bi bilo njihovo območje eno od naj
boljših, kar sta tudi v resnici dosegla. 
Pravilno sta pristopila h kmetom in 
j im prikazala potrebo i n važnost lesne 
proizvodnje. Zelo lepe rezultate so po
kazali tudi kraji Gorenja vas nad Škofjo 
Loko, k i je plan v poseku že izvršila. 
Mnogo so se popravile Križe, k i so bile 
lansko leto med najslabšimi. Prav tako 
dobro poteka odkup v Goricah i n Go-
renjah, vendar pa tudi ti kraji plana še 
niso dosegli. Popolno nerazumevanje i n 
i n nečuta odgovornosti pa je pokazal 
Smlednik, kjer manipulant sam dela ni 
zmogel, a K L O se v tem pogledu sploh 
n i dosti brigal, tako da bo sedaj treba še 
veliko truda, če .bodo hoteli da bo plan 
sploh dosežen. Na istem položaju so 
Sora, Podbrezje in Trstenik. T i kraji 
bodo morali z največjim elanom prijeti 
za delo i n pospešiti sečnjo lesa, kar j i m 
bo tudi pripomoglo p r i izvršitvi plana. 
Nujna je pomoč pr i tem delu vseh K L O -
jev i n masovnih organizacij. Posebno 
pa naj k temu delu pristopijo kmetijske 
zadruge, k i morajo nuditi vso pomoč 
lesnim manipulantom, da plan druge 
dekade ne bo samo dosežen temveč tudi 
prekoračen. 

film 
MLADA GARDA 

Zgodba filma „Mlada garda" je zgod
ba borbe mladih sovjetskih ljudi v 
Krasnodonu po romanu Fadjejeva M l a 
da garda. To je življenje polno ponosa, 
resnosti in požrtvovanja. Vsak posamez
ni mladi sovjetski človek, prikazan v 
tem romanu in filmu, ni neka oseb
nost, postavljena v izjemen položaj, ni 
nek izredni človek, nasprotno, vsi ti ju 
naki filma so bi l i podoba in vzor duše 
s °vje tske mladine. Vzgojeni v Part i j i 
|n borbi pod njenim vodstvom so vzrasli 
l z orličev v orle. Do svojega poslednjega 
diha so jasno videli i n občutili zmago, 

je bila pred njimi. 

V petih mesecih delovanja Mlade 
|arde v zasedenem področju, kjer so 
š Pijonirali nemški tajni policisti, so 
jnladi sovjetski ljudje izvršili vrsto ve
likih dejanj. V počastitev 25-letnice 
Velikega oktobra okrasijo Krasnodon z 
rdečimi zastavami, oni so tisti, k i zažgo 
nemško borzo dela, v kateri Nemci tr-
Pijejo s sužnji, pa prav tako sodijo 
^ d a j a i c a i g n j a t a Fomina, lepijo letake, 
Vojna poročila, izvršujejo sabotaže in 

e* uJejo vojne ujetnike. Toda fi lm ni 
Preprosto ponavljanje romana, temveč 
Je obenem tudi samostojen prikaz ju 
naškega podviga mladih ljudi. Zato so 

izpadle mnoge napake,- k i j ih vsebuje 
roman in katere je prevzel tudi fi lm v 
svoji prvi varianti. V knjigi ni bila pr i 
kazana organizatorska in vodeča vloga 
Partije v borbi sovjetskih ljudi proti 
zavojevalcem. Slabo in neprepričlj ivo je 
bila prikazana herojska borba Rdeče ar
made, k i je uničevala fašistične tolpe. 
Načelna in globoka kri t ika „Mlade gar
de" pa je omogočila, da smo dobili f i lm, 

k i je dostojen prikaz veličastnih in he
rojskih dogodkov. 

F i l m „Mlada garda", k i je posvečen 
slavni tridesetletnici Komsomola, je 
močan ravno v tem, ker se povzpenja v 
njem na največje višine sovjetski člo
vek, očetje-in otroci, zedinjeni v enem 
samem velikem cilju, v enem samem 
velikem smislu življenja. Ta vel ik i smi
sel življenja je v ideji komunizma, k i 

je navdihnil junake „Mlade garde". Ve
like ideje rodijo velike ljudi, nizke ideje 
majhne; kolikor bolj je človek idejen, 
toliko bolj je moralen in kolikor bolj je 
brezidejen, toliko bolj je nemoralen. To 
nam f i lm prikazuje z mogočno silo. V 
krvavem spopadu dveh svetov — dveh 
ciljev, slavi zmago č l o v e k . Premagal 
je tiste, k i so samo spački l judi. 

Sovjetski človek — junak „Mlade 
garde" — je popolnoma zgodovinska 
oseba, zajeta v času, postavljena na do
ločeno mesto, pogojena z realno izvrše
nimi dogodki. Toda on živi tudi v naši 
preteklosti, v naši sedanjosti i n bodoč
nosti, ker so vse te t r i stvarnosti med 
seboj povezane in kakor ena rodi drugo, 
tako tudi slavno pokolenje sovjetskih 
ljudi nadaljuje prejšnje. 

„Mlada garda" je delo sovjetske re
alizma, k i ga je diktiralo samo življenje. 
Prikazati stvarnost v njeni resničnosti, 
v njeni socialistični vrednosti in razvoju 
more samo umetnik, k i socialistično do
življa svet. 

Tako je S. Gerasimovu kot scenaristu 
in režiserju filma uspelo, da je pravilno 
prikazal partijsko vodstvo v borbi sov
jetskih l judi hitlerjanskemu okupatorju 
v pogojih ilegalnega dela i n razkr i l 
vlogo boljševiške Partije v organiziranju 
uničenja fašistov i n osvoboditve sovjet
ske dežele. F i l m „Mlada garda" resnično 
in jasno prikazuje plemenitost sovjet
skih ljudi, visoki moralni l i k junaške 
sovjetske mladine, brezmejno predanost 
domovini, boljševiški Part i j i in neizmer
no premoč nad sovražnikom. 



Izid volitev v seUveiaviai 
IO OF okraja Kranj 

Na zasedanju Okrajnega plenuma OF 
Kranja dne 3. aprila 1949 je bilo izvo
ljenih v izvršni odbor OF okraja Kranj 
39 članov, po katerih so zastopane vse 
množične organizacije in izvoljen sekre
tariat. V sekretariat so izvoljeni tov.: 
Mršek Andrej, Kranj ; podpredsednik 
tov. Trojar Ivan, Ostri vrh; sekretar 
Zaletel Slavko, Tržič; pom. sekretarja 
Kotlovšek Mirni, Kran j : sekretar za agit. 
in propagando Bertoncelj Franc, Škof j a 
Loka; za O Z K Z tov. Babic Andrej, 
Kranj in za O L O Cirk Mi lan , Kranj . • 

Prvo zasedanje mestnega 
plenuma OF V K r a n j « 

Pred kratkim se je vršilo prvo /use
danje plenuma OF mesta Kranja, k i ga 
je otvoril sekretar M K - K P S tov. Brovč 
Andrej, ki je bi l tudi soglasno izvoljen 
za delovnega predsednika. 

Po temeljitem pregledu dela OF v 
h l u 1948. je tov. Brovč nakazal naloge, 
k i so zadane Fronti za bodoče. Ena glav
nih nalog naj bi bila mobilizacija mno
žic v izgradnjo socializma. Nato so se 
vršile volitve v IOOF. Plenum za mesto 
Kranj šteje 66 članov, izmed katerih so 
bi l i izvoljeni v Izvršni odbor sledeči 
tovariši: Brovč Andrej, Škrabelj Bruno, 
Fende Jože, Torkar Jože, Filipovič Mic i , 
Vodenik Franc, Božič Franc, Škorjanc 
Drago, Vrtovšek Stane, Šparovec Blaž, 
Zavrl Kare l . Sprejeti so bi l i razni sklepi, 
med drugimi tudi, da bo O F Kranja na
pravila v 1949. letu 500.000 ur prosto
voljnega dela. Tako bo napravil vsak 
član OF mesečno 6 prostovoljnih ur 
glede na naloge, k i so pred OF v tret
jem letu prve Titove petletke. 

Napravimo načrt za letošnje 
oddihe delovnih ljudi 

Izkoriščanje letnega dopusta, do kate
rega ima vsak naš nameščenec in dela
vec po zakonu pravico v j e postalo pravi 
problem. Seveda mislimo pri tem na 
pravilno izkoriščanje dopusta, to je od
dih v prirodi, v planinah in ob morju. 
Pravzaprav pa je ta 'problem razvese
lj iv pojav, saj nam pokaže nekaj zelo 
važnega, to je dejstvo, da je postala 
kapaciteta naših hotelov in drugih turi
stičnih objektov premajhna za tako ve
liko množico ljudi, k i imajp vsi mož
nost in sredstva, da se j ih poslužujejo. 
Zmogljivost naših hotelov \c prav malo 
ali nič manjša od predvojne, a ret'lek-
tantov je toliko več, kolikor je ljudi, k i 
so se otresli bede in skrbi za vsakdanji 
kruh. 

Pa še na nekaj ne smemo pozabiti: 
čisto nemogoče bo, da bi mogli svoje 
dopuste vsi delavci in nameščenci izra
biti v času dveh mesecev. To je bilo 
nemogoče tudi s stališča proizvodnje, ki 
je planska i n bi v tem primeru brez 
dvoma bila manjša v teh mesecih. Zato 
je večina podjetij in ustanov dopuste 
svojih delavcev in nameščencev poraz
delila preko vsega leta. Jasno je torej, 
da je treba k rešitvi tega vprašanja pr i 
stopiti z vso resnostjo. Potrebno je bilo 
pokreniti korake, da bi vsem bil ob 
pravem času omogočen oddih, ne da bi 
pri tem nastala kakršna kol i škoda. 

Komitet za turizem in gostinstvo pri 
Vladi F L R J je ob vsej podpori Central
nega odbora sindikatov načel to vpra
šanje. Ugotovljeno je bilo, da je po
trebno izdelati načrt , k i bi predvidel vse 
navedene elemente in postavil naš tur i - ' 
zem na pravo mesto. Načrt bi naj izve
del Putnik, k i je po naravi svojega dela 
edini za to poklican. 

Podružnice Putnika so sprejele smer
nice o gornjih vprašanjih, ki so sledeče: 
V letošnji sezoni je treba pristopiti k 
planskem pošiljanju naših delovnih 
l judi na oddih v turist ične kraje. Vse 
organizacijo tega posla prevzamr preko 
svojih fi l ial in poslovalnic. Putnik bo z 
vsemi državnimi hotelskimi podjetji 
sklenil pogodbe, s katerimi bo rezervira} 
80—90% mest za člane sindikata. Ta 

mesta bodo rezervirana v približno 100 
turist ičnih krajih v vsej državi. Vsak 
član sindikata, k i bo želel i t i na oddih v 
času svojega rednega letnega dopusta, 
se bo prijavil pri najbližji Putnikovi 
poslovalnici. Tu bo dobil na vpogled 
razpored mest in si izbral datum, k i se 
sklada z njegovim dopustom. Sodelo
vanje Putnika in sindikalnih organiza
cij bo moralo bit i tu najtesnejše, saj bo 
delo mnogo lažje, če bodo mesta naro
čile skupno sindikalne podružnice, se
veda po željah vsakega posameznika oz. 
člana. Vsak član bo vplačal pri Putniku 
ali pr i svoji podružnici odgovarjajočo 
vsoto in prejel hotelsko nakazilo (vou-
cher), s katerim ima zasigurano sobo v 
določenem hotelu. Na tem nakazilu bo 
označena tudi številka sobe, tako da pr i 
prihodu v hotel ne bo imel več nikakih 
neprijetnosti ali čakanja. Hotelskih bo
nov bo izdanih prav toliko, kolikor bo 
na razpolago mest za oni termin; na ta 
način je gotovo, da bo gost svoje mesto 
tudi dobil. 

Za člane sindikata iz Slovenije bodo 
na razpolago sledeča mesta: V Sloveniji 
393 ležišč, v Istri i n Hrv. Primorju 578 
ležišč, v Dalmaciji 175 ležišč, v Dubrov-
niškem Primorju 50 in v Črnogorskem 
Primorju 70 ležišč. Na vseh teh mestih 
bo moglo v letošnjem poletju izkoristki 
zasluženi dopust približno 25.000 članov 
sindikata in njihovih svojcev iz Slove
nije. 

Kot že rečeno, bo pri izvedbi tega 
načrta imel levji delež dela sindikat, to 
je sindikalne podružnice, k i j im je itak 
že dana naloga, da skupaj z podjetjem 
regulirajo dopuste in skrbe za pravilno 
izrabo oddiha delovnega človeka. Upra
ve podružnic se bodo morale tega dela 
lotiti z vso pozornostjo, saj bo od nj i
hove požrtvovalnosti in vestnosti mnogo 
zaviselo, ali bodo njihovi člani pravilno 
ali sploh mogli izkoristiti dopust v turi
stičnih krajin, kjer se bodo naužili sve
žega zraka in nabrali novih sil za delo. 

V S t r a ž i š č u so p r i č e l i 
g r a d i l i vodovod 

Na množičnem sestanku OF, ki se je 
vršil dne 31. III. 1949 v Stražišču, so 
predstavniki Mestnega ljudskega odbora 
povedali, da se bo pričel graditi že 35 
let obljubljeni vodovod. Vodovod, k i je 
za stare oblaskiike bila le politična vaba 
in gola obljuba je v ljudski državi po
stala resnica. 

Vsi frontovci so na tem sestanku spre
jeli delovne obveze, a zgled so j im dali 
člani Z B in mladinci, k i so se obvezali 
pri gradnji vodovoda napraviti v leto
šnjem letu po 100 ur. 

V soboto popoldne so zapeli prvi 
krampi in mladinci so v 3 urah skopali 
16 m : i zemlje. 

Mladinci so s tem dokazali, da njihova 
obljuba ni le propagandnega značaja 
temveč žulj evo delo pri gradnji vodo
voda, k i je za prebivalstvo Stražišča 
življenjsko važno vprašanje. Živahna 
diskusija na masovnem sestanku doka-

• zuje, da je prav vse prebivalstvo zainte
resirano in da ne bo preteklo mnogo 
časa do trenutka, ko bo po novo izpelja
nih ceveh pritekla v Stražišče voda. 
Delovni polet v Stražišču je značilen v 
času predpriprav za III, kongres L jud
ske fronte Jugoslavije in zgovorna priča 
o privrženosti borbi za izgradnjo soci
alizma vseh frontovcev Stražišča, k i so 
ohranili svoje borbene tradicije še iz 
časa N O B . 

Visoka politična zavest članov Fronte, 
k i so že in bodo v Stražišču konkretno 
pri gradnji vodovoda pokazali, da so 
pripravljeni kjer koli in vedno graditi 
socializem, bodo istočasno krepko uda
r i l i po vseh omahljivcih, vseh tistih, k i 
nasedajo lažni propagandi in širijo vse 
mogoče klevete. 

OBJAVA MALIH OGLASOV 

Od 15. številke naprej uvaja naš list 
stalno rubriko malih oglasov. Objave 
malih cglasov sprejema uprava lista do 
zaključno vsake sobote za prihodnjo šte
vilko. Cene malim oglasom so iste kot 
pri ostalih tednikih. 

Htdiutue vesti 
KONCERT PEVSKEGA ZBORA SKUD 

„JOŽE LACKO" IZ PTUJA 
V nedeljo, dne 3. aprila je z izbranim 

sodobnim sporedom gostoval ,v Kranju 
mešani pevski zbor S K U D „Lacko Jože" 
pod vodstvom ravnatelja Glasbene šole 
tov. Jožeta Gregorca. Zapel nam je vr
sto skladb iz literature bratskih naro
dov ter naše sodobne zborovske stvarit
ve. Zbor si je na III. republiški reviji v 
Mariboru osvojil I. mesto med mešanimi 
zbori. Z nastopom v Kranju je ponovno 
dokazal, da je naš najboljši mešani pev
ski zbor. Z preciznim izvajanjem skladb, 
ki so posebno lepo izvenele v pianisimu, 
ter stopnjevanju do klenega fortisima 
je navdušil š tevilne poslušalec do bur
nega aplavdiranja. Za konec je moral 
dodati še nekaj naših najznačilnejših 
narodnih pesmi. Želimo ponovno gosto
vanje Ptujčanov v Kranju, saj so zapu
stili pri nas nepozaben vtis svojstvenega 
prikaza načina izvajanih skladb. 

Tmkultuta iu sfumt 
U S T A N O V I T E V STRELSKE DRUŽINE 

„IVO S L A V E C JOKL" V KRANJU 
Dne 25. marca t. 1. smo tudi v Kranju 

ustanovili svojo strelsko družino, k i bo 
delovala pod okriljem Zveze borcev; 
zato smo jo tudi imenovali po našem 
padlem borcu-partizanu tov. Ivu Slavcu 
iz Strževega. — Ze ob ustanovitvi se je 
priglasilo 110 članov, članic, mladincev 
in mladink. — Družino vodi odbor, ka
teremu predseduje tov. Stanko Likar . 

K o sporočamo javnosti to vest, va
bimo vse zavedne državljane, da pristo
pijo v našo strelsko družino, se izvež-
bajo v strelskem športu ter s tem okrepe 
obrambno moč naše socialistične domo
vine. Prav posebno vabimo h pristopu 
tovarišice, katerih se je doslej prigla
silo le četvero. Poudarjamo, da je dol
žnost slehernega državljana in sleherne 
državl janke ne glede na redno zaposli
tev, starost in druge okoliščine, da se 
nauči ravnati s strelskim orožjem. S 
tem znanjem dvigamo tudi lastno sa
mozavest in zaupanje v lastno moč. 

Ravnajmo se po Titovem naročilu: 
„Delajmo tako, kot da bo sto let mir, 
pripravljeni pa bodimo vsak trenutek 
na obrambo domovine in svobode!" 

Ustanovitev strelske družine bomo 
svečano proslavili s prvo prireditvijo na 
strelišču v Strževem, k i se bo vršila v 
nedeljo dne 10. aprila t. 1. ob 15. ur i 
popoldne. Izvršene bodo prve strelske 
vaje, nakar se bomo v prijetnem tova
riš tvu poveselili in razgovorih o bodo
čem delu. — Vabimo vse članstvo, kakor 
tudi druge naše prijatelje in goste. 

P. K. 

NOGOMET: 
Udarnik (Kranj) • Sobota (Murska Sob.) 

2 : 0 (0 : 0) 
V nedeljski prvenstveni -tekmi I. slo

venske skupine sta se v Murski Soboti 
srečala Udarnik iz Kranja in domače 
moštvo Sobote. Tekma je bila tipično 
prvenstvena in borbena. Igralci obeh 
moštev so se zavedali njene važnosti, 
posebno Da je t a borbenost in požrtvo
valnost bila vidna pri Udarniku. 

V prvem polčasu tekme so imeli do
mači nekaj več od igre, toda vsi njihovi 
napadi so se razbili ob dobri obrambi 
gostov. V drugem polčasu igre je prišel 
Udarnik z napadi in zrelimi kombinaci
jami in pr i tem dosegel 2 gola po Slo-
kanu in Božiču, k i sta mu prinesla dve 
važni točki in lepo zmago na tujem 
igrišču. Najboljši del moštva Udarnika 
je bila obramba, v kateri sta se z odlič
no igro izkazala srednji krilec Razpot-
nih in golman Alaj begovi č. Gledalcev je 
bilo okoli 1000. 

II. skupina: Ločan (Škof ja Loka : 
Krim (Ljubljana) 0 : 5 

Na igrišču K r i m a v Ljubljani je bila 
v nedeljo odigrana tekma med nogomet
nim moštvom Ločana iz Škofje Loke in 
K r i m a iz Ljubljane. Srečanje se je kon
čalo z visoko zmago K r i m a 5 :6 (0:0) 

Sok 
1. IV. t. 1. se je vršil v Sindikalnem 

šahovskem društvu v Kranju brzoturnir 
za prvenstvo v mesecu marcu. Zmagal 
je tov. Pogačnik Joža z 8 in pol točkami 
pred Fajonom ml. (7 in pol) in Destov-
nikom, Cudermanom, Rojšekom, k i so 
dobili 5 točk. 

Mi Vam ie Mtfuta . . . 
. . . da so v Zireh še vedno priljubljeni 

nemški napisi, čeprav bo skoraj minilo 
že štiri leta po osvoboditvi. Velik napis 
„Gasthaus" Kavčič je zato zgovoren do
kaz o naši površnos t i . . . 

. . . da vaški sekretar OF v Smledniku, 
ki je obenem pevovodja cerkvenega 
zbora nima toliko uvidevnosti do aktiva 
LMS, da bi j im nudil v prostorih K u l 
turnega doma prostor za nj.hovo delo, 
da morajo svoje dolžnosti izvrševati in 
sklepati v garderobi, medtem ko se za 
cerkveno petje najde v istem domu 
vedno dovolj prostora . . . 

. . . da K . Z. Javorje nad Poljanam 
plačuje za svoje pisarniške prostore v 
redu najemnino, da pa mora uradnica 
čakati toliko časa pred zaprtimi hišnimi 
vrati, dokler ne pridejo stanodajalci od 
m a š e . . . 

. . . da Vladimir Cegnar, k i ima v 
Kranju trafiko, ljudsko advokaturo in 
službo pr i državnem podjetju tako poj
muje prostovoljna dela, k i j ih žrtvujejo 
člani OF, da je od dramskega odseka OF 
v Stražišču za režijo ene same drame 
iskal 6.000 dinarjev nagrade . . . 

. . . da ob poslopju „Prehrane" v Kra 
nju leži že nad tri mesece polomljen 
hidrant in da zdrobljeno staro železo 
nihče ne opazi, čeprav smo v akciji za 
zbiranje odpadkov . . . 

. . . da imajo trije duhovni kranjske 
župnije štiri velike sobe za svoje po
trebe, v skupni površini 117,7 m 2 , dočim 
na eno tročlansko družino odpade vsega 
20 m- površine . . . 

. . . da ima od postaje Zabnice v vas 
vsak kmet svojo pot in da je teh neko
liko desetin, k i bi skupno vrgle nekoliko 
ha dobre obdelovalne zemlje . . . 

Itdeuska ktotaka 
SPOMINSKI DNEVI 

11. aprila 1944 — Nemci napadejo Polo
žaje naše X X X . Divizije iz Žirov. 
Njihov napad se je spremenil v poraz, 
pri katerem so imeli okoli 15G mrtvih 
in ranjenih. 

11. aprila 1945 — je bila med Z S S R - i n 
Jugoslavijo podpisana pogodba o pri
jateljstvu, medsebojni pomoči i n po
vojnem sodelovanju. 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

V nedeljo 10. aprila ima dr. Bežek Josip, 
tel. štev. 353x 

DEŽURNA LEKARNA 
V nedeljo, dne 10. aprila 1949 ima 

Okrajna lekarna Prešernova ulica. 
DEŽURNA TRAFIKA 

V nedeljo, dne 10. aprila 1949 ima Jakše 
Jožica, Prešernova ulica. 

KINO KRANJ 
Od 8. do 11. aprila 1949 „Kapetan Fra-

kas", francoski film. 
Od 12. do 14. aprila 1949 „Naše srce", 

sovjetski umetniški fi lm. 
KINO ŠKOFJA L O K A 

Od 8. do 10. aprila 1949 „Delo Armanto-
vih", sovjetski umetniški film. 

KINO TRŽIČ 
Od 9. do 10. aprila 1949 „Najdenček", 

sovjetski umetniški fi lm. 
SEZNAM POROK DNE 26. MARCA t. h 

Modec Karol , Pula in Jeraj Marija, 
Britof; Galjot Anton, Prebačevo in M l a 
kar Pavla, Voglje. 

Ob tej pr i l ik i so darovali za socialni 
fond din 750.—. 

Preklicujem izkaznico za kolo kot ne
veljavno, glasečo se na Drnovšek An
drej, Rateče 16, štev. 244.695. 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredniš tva i n uprave: Kranj , Ljubljanska cesta l /II — Tel št 475 — Izhaja vsak četrtek 
Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev. ček. položnice 611-90200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1, Kranj 95 49 A 




