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Nedeljska m n o ž i č n a prostovoljna delovna akcija v gozdarstvu 

Naši frontovci postavljajo neomajne temelje socializma 
Nad tritisoč delavcev je opravilo 24.600 prostovoljnih ur dela 

V nedeljo, dne 29. maja, so se vršile 
v kranjskem okraju množične akcije ne
deljskih prostovoljcev na področju gozd
nega gospodarstva. Iz Kranja je odšlo na 
pomoč brigadam 1.313 frontovcev in si
cer pod Storžič, Podbrezje in Drulovko, 
k i so opravili 12.826 ur prostovolj. dela, 
v Škof j i L o k i je bilo 1.100 prostovoljcev, 
v Tržiču pa 682 na nedeljski akciji. 
Število prostovoljcev iz mesta Kranja pa 
bi bilo lahko še mnogo večje, če bi orga
nizacija prevoza bila urejena na širši 
podlagi. Mnogo prostovoljcev se je raz
šlo, ker ni moglo dočakati kamionov za 
prevoz. Razen tega je ta dan delalo tudi 
2365 prostovoljnih delavcev v zadruž
nem gozdnem gospodarstvu. 

Škofja Loka, 29. maja. 
Na čast II. kongresu enotnih sindika

tov je OF s sodelovanjem K S S progla
sila nedeljo 29. maja za udarniško, t. j . 
organizirala je široko zasnovano prosto
voljno delo, k i je zajelo celotno škofje
loško območje. Te prostovoljne akcije 
se je iz organizacijskega centra Škofje 
Loke udeležilo 1100 irontovcev, k i so po 
zbranih podatkih napravili nad 8000 
prostovoljnih delovnih ur. Tej akciji se 
je pridružila še naša ljudska vojska, k i 
hoče doprinesti svoj delež k ustvaritvi 
pogojev za boljše življenje našega de
lovnega ljudstva. 

Od celotnega števila je delalo 523 
frontovcev na cestah t. j . posipanje, pr i 
prava gramoza, dovoz in popravilo mo
stov. Delovno področje je zajelo ceste 
Trata—Suha, Trate—Predilnica, Trata— 
Sv. Duh in Stara Loka—Železniki; po
pravilo mostu Visoko. Gozdnih del, t. j . 

.poseka, spravila lesa na dovozno pot, 
dela na zbirnih lesnih skladiščih se je 
udeležilo 417 frontovcev. V organizaciji 
pregleda krompirišč je sodelovalo 100, 
na drugih delih pa 50 frontovcev. 9 ka
mionov in 48 konjskih vpreg. 

Med najboljšimi se je izkazalo 250 
frontovcev delovnega kolektiva podjetja 
„Jelovce", k i je napravil 1685 prosto
voljnih ur pri sekanju, spravljanju lesa 
v Blegašu, Jelovici i n z delom v pod
jetju. Ta kolektiv je razžagal in posekal 
108 prm hlodovine, prenesel iz nedostop
nih globeli 362 plm. lesa. Planinska sku
pina 19 frontovcev je pripravila k poti 
30 prm hlodovine, olupila 16 prm in raz
lagala 6 prm. Delovni kolektiv v gra
mozni jami skupno 100 frontovcev je s 
4 kamioni in 5 konjskimi vpregami do-
vozil na ceste 75 m 3 peska, 25 m : ! zemlje, 
20 m[i gramoza in odkril 100 m : i jame. 
Učinek celotnega dela je po površnih oce
nitvah nadvse zadovoljiv. Razpoloženje 
frontovcev najboljše. Organizacija sama 
je bila dobra. Nekatere napake se bodo 
v bodoče odpravile. Tako n, pr. je bilo 
pri delitvi malice pomotoma izpuščeno 
23 frontovcev trg. podjetja O Z K Z , k i so 
delali v posebno težkem Pušta lskem te
renu in spravili na dovozno po 30 prm 
in posekali 20 prm hlodovine. 

Po končanem delu je kulturna sku
pina, k i so jo tvori l i člani ljudskega odra 
in pevski zbor gimnazije, priredila na 
zgodovinskih tleh Dražgoš pevski kon
cert ter predvajala igro „Jurček gre na 
Triglav". S tem se je splošno razpolo
ženje še znatno dvignilo. 

Frontovci škofjeloškega območja de
lajo in ustvarjajo, delajo, ker j ih je k 
delu pozval naš maršal tov. Tito, ker so 
si svesni, da se le z delom ustvarja, utr
juje socializem kot cilj našega prizade
vanja. 
Tržič, 29. maja. 

V nedeljski akciji množične pomoči za 
izvršitev plana v gozdarstvu je OF me
sta Tržiča organizirala 682 prostovoljnih 
delavcev. Delali so na raznih področjih 
v državnem gozdnem gospodarstvu pri 
Puterhofu: v Fevči, Medvodnici, Bez-
govci, Žabjaku, Dolžanki, Plani, na žagi 
Puterhof in Krofelno. Naredili so skup
no v 4774 urah: 757 m 8 lesa je prenese
nega na 890 m dolžine pota, stolkli in 
zmleli 70 m : i gramoza in z njim posuli 
kamiensko cesto v dolžini 1200 m, zgra

di l i 2 nova mostiča preko Bistrice, oči
sti l i 2,5 ha jase, naredili zadružen če
belnjak za 128 panjev in uredili 100 m 2 

prostora za kulturne priredbe gozdni 
brigadi. S kamioni je prevoženega ta 
dan 40 m 3 hlodovine in 59 prm obdela
nega lesa na 8 km oddaljeno postajo 
Tržič, dočim so vozniki prepeljali na tej 
poti 11 m 3 hlodovine. Po končanem delu 
je pred grajščino v .Puterhofu prirejen 
brigadirjem in prostovoljcem nedelj
skega dela kulturen program, k i ga je 
izvedlo S K U D Ivan Cankar z godbo na 
pihala, harmonikaši in gimnazijski pev
ski zbor iz Tržiča. Prostovoljcem se je 
na kraju na udeležbi zahvalil i n pouda
r i l velik pomen pomoči gozdarskemu 
planu sekretar O F mesta Tržiča, nakar 
se je razvilo ljudsko rajanje pod gra
dom. 

Borba naš ih brigad ga izpolnitev piana v gozdarstvu 

Šest frontnih brigad je v štirinajstih dneh 
posekalo 6.200 m3 lesa 

Posamexne desetine presegajo n o r m o sa 5G do 60 , 
Stražišče pri Kranju, 27. maja. 

V Gozdarski direkciji so se zbraii 
komandant]e frontnih brigad na posve
tovanje. Iznašajo .svoje uspehe, težave in 
izkušnje. Dobivajo od operativnega šta
ba navodila in nasvete. Pravi bojni štab 
zaseda. Pripravljajo se novi ofenzivni 
plani, delajo načrti za izboljšanje dela 
in življenja v brigadah. Oglasijo se tudi 
resne krit ike o hibah, k i j ih je treba ta
koj odpraviti. Tako n. pr. komandant 
prve frontne brigade „Staneta Rozmana" 
tov. Černilec ve povedati: v Dolžanki 
merilec Gozdne uprave v Puterhofu 
vsak dan redno premeri zgotovljeno delo. 
Poročilo pa odnese s seboj v dolino, češ 
da se ne more tako hitro izračunati efekt 
dela. Brigada ostane tako več dni, ne da 
bi vedela za uspeh svojega dela. Gozdna 
uprava se pri tem izgovarja, da ni po
trebna takšna naglica, ker se drugače 
človek lahko zmoti. To oportunistično 
stališče pa nikakor ne drži in je vredno 
vsake obsodbe, kajti brigadirji morajo 
sproti vedeti za učinek svojega dnevnega 
dela. 

Brigada je v tem tudi sama kriva, ker 
ni vodila statistike o učinku dela in se 
je preveč zanašala na podporo Gozdne 
uprave v Puterhofu. Komandantje so se 
nadalje sporazumeli, da bodo zmanjšali 
število osobja v kuhinjah in štabu in s 
tem pojačali produktivnost v samih br i 
gadah. Končno so sprejeli obsežne plan
ske obveznosti, k i so zajete v 20. točkah. 
Med drugim, katera brigada bo napra
vi la najboljši pregled dela, spisek in po
litični sestav svoje brigade, kdo dela in 
kolikšen je njegov učinek. Zaostrili bodo 
borbo za vsakdanji dnevni plan in naj
boljšim desetinam predajali prehodne 
zastave. Prav tako bodo posvetili veliko 
pozornost kvaliteti dela in kulturno-
prosvetnemu delu. Pridobivali bodo 
stalne delavce v brigado. Te obveznosti 
so sprejeli in napovedali tekmovanje za 
bazensko zastavo Bled—Kranj. 
Nedelja . . . 

Sinje modro nebo, k i ga ni kazil niti 

najmanjši oblak, je obetal lepo majni-
škb nedeljo. Kren i l i smo na obisk k 
frontnim brigadam v kranjskem okraju. 
Najprvo gremo k brigadi pod Storžič. 

10 km od Kranja že srečujemo prosto
voljce, k i so se odzvali kl icu OF mesta 
Kranja na pomoč frontnim brigadam pri 
gozdnem delu. Povprašamo prve briga
dirje teh prostovoljcev, koliko j ih je 
odšlo na to delo. 

„Kakšnih 1300 frontovcev nas je bilo", 
pravi vprašani , „in razpoloženje nas 'je 
bilo odlično". 

Drvimo naprej in gost oblak prahu se 
dviga za našim avtomobilom. Ze pred 
Zgornjo Kokro so prostovoljci razpore
jeni na delu. Prinašajo razcepljena po
lena preko Kokre na cesto iz gozda. 
Toda nam se mudi dalje. Zanima nas 
III. frontna brigada „Lidije Šent jur-
čeve", k i domuje in dela nekje pod 
Storžičem. To je kraj, kjer se pričenjajo 
bogati gozdovi. Pred vojno so bi l i t i 
gozdovi last češkega grofa Lamezana, 
k i j ih je imel samo za svoj šport, v njem 
gojil jelene in prirejal lov v svojo za
bavo. Danes so vsi t i zraščeni kompleksi 

Teden iehniUe 
Tudi naš okraj se pripravlja, da prav 

v letošnjem Tednu tehnike pokaže .s ko
liko volje se naše ljudstvo bori, da iz
gradi socializem kljub oviram s strani 
imperialistov in gonji Informbiro]a. V 
Tednu tehnike, k i se bo vršil od 5.—12. 
junija bomo pokazali vsemu našemu 
ljudstvu mogočne uspehe pri izgradnji 
socializma i n razvoju tehnike. Tehnika 
je danes last ljudstva. Čuda in skrivno
sti so postala danes znanje. V Tednu 
tehnike bomo mogočno manifestirali pr i 
pravljenost našega ljudstva, da z ne
zmanjšano silo nadaljuje borbo za uspe
šno izvršitev nalog v tretjem odločilnem 
letu naše petletke, za uspešno izvršitev 
nalog, k i j ih je pred nas vse postavila 
naša Partija. 

Pripravljalni odbor, k i je prevzel na
logo organizirati Teden tehnike v našem 
okraju je pritegnil v posamezne komisije 
zastopnike industrije, obrti, šolstva in 
vse druge ustanove. Poseben poudarek 
Tedna tehnike bo na naši vasi, k i je teh
nično zelo zaostala. Našim kmečkim 
množicam naj Teden tehnike pokaže 
prednost mehanizacije obdelovanje zem
lje, k i naj za vedno izbriše stare pred
sodke do moderne agro-tehnike. Prav 
tako bomo v Tednu tehnike poudarili 
važnost modernega mlekarstva, za kar 
bo največ pripomogla tukajšnja mlekar
ska šola s svojimi strokovnjaki. 

Naloge, k i j ih bomo v Tednu tehnike 
izvršili je tudi v tem, da prikažemo po
men lastnega gospodarstva pri izvrše
vanju plana, izboljšanju tehničnih gozd
nih naprav in izvedbe vseh drugih na
log, k i so v zvezi z gozdarstvom. 

Teden tehnike v našem okraju bo dal 
poudarek tudi pri iskanju novih virov 
surovin, zemeljskih rudninskih zakladov, 
izkoriščanje raznih odpadkov, raznih 
zdravilnih zelišč in njih uporabe. 

V Tednu tehnike bodo vsa podjetja in 
ustanove dalaf predavatelje in strokov
njake za akciJ9 na naši vasi. Šoie in 
delovni kolektivi tovarn si bodo ogledali 
in se seznanili s proizvodnimi procesi v 
naših tovarnah. Na vseh šolah se bedo 
vršila strokovna predavanja, k i bodo 
obravnavala razvoj in pomen tehnike za 
izgradnjo socializma. 

državna last in služijo socialistični zgra
ditvi naše domovine. 
Storžič . . . 

Navpična skalnata stena Storžiča od
seva v srebrnih niansah- v majniškem 
soncu in pod njim so gosti zeleni goz-
-fi £ (Nadaljevanje na drugi strani) 

Frontna brigada „Staneta Rozmana" na Dolžanki pomaga 
gozdarskega plana 

pri izpolnjevanju 



Odločna bitka naš ih brigad za izpolnitev plana v gozdarstvu 
(Nadaljevanje s prve strani) 

dovi, kjer se čuje sekira i n žaga front
nih brigadirjev III. frontne brigade. T i 
frontovci niso poklicni gozdni delavci in 
vendar presegajo normo. To narekuje r i 
tem našega časa in zavest brigadirjev, 
da delajo za potrebe in dosego našega 
plana. Bivališče imajo na mali jasi pod 
samim Storžičem in tu so tudi zgrajeni 
dve baraki, kakršne delajo danes v seri
jah. P rva manjša, kjer je tudi š tab br i 
gade, ima pred vhodom slavolok z na
pisom „Frontna gozdna brigada". Pred 
barako je stenčas s časopisi in članki. 
T u dobimo prve podatke o delavcih, k i 
so se odzvali kl icu Fronte za izpolnitev 
gozdarskega plana. Brigada je podeljena 
na 17 desetin, k i skupaj štejejo okroglo 
200 brigadirjev. Izmed teh je najboljša 
6. desetina, v kateri je 6 Preddvorčanov 
in ena tovarišica in presegajo dnevno 
za 50—60% normo. Ravno dan prej 
so posekali in obdelali 10 m 3 lesa. Z njo 
tekmuje 2. desetina, k i je 28. maja po
drla do 15. ure 20,530 m 3 lesa. Seveda je 
še enkrat močnejša po številu in nor
malno presega normo od 40 do 50%. 
Najslabše so se obnesli Vogelčani, k i 
delajo v 5. desetini, k i do sedaj še niso 
presegli norme. 

Tu dela na pobrunčavanju poti pod 
Storžičem 75 prostovoljcev nedeljske 
akcije in delo se odvija kar zadovoljivo. 
Predvideno imajo, da zgradijo okoli 200 
metrov ceste. Malo više je glavna ba
raka, v kateri spi nad 150 brigadirjev 
stalne brigade. V barakah vlada red in 
čistoča. Brigadirj i spe na enonadstrop-
nih pogradih v dveh vrstah. V brigadir
ski kuhinji že pripravljajo kosilo pridne 
kuharice, ko hitimo na 1500 m visoko 
področje, kjer delajo desetine te b r i 
gade. Tu je gozd tako gosto zaraščen z 
jelkami in smrekami, da še dolgo ne bo 
dovolj izkoriščen ali da bi pretrpel ka
kršnokoli škodo zaradi sečnje. Dela se v 
glavnem na prepotrebnem čiščenju gô -
zda. Brigadirji hite z zadnjim podira
njem smrek v tem dnevu, kajti ta dan 
se dela samo dopoldne in vendar je ve
l iko storjenega. Ogromna skladovnica 
debelih smrekovih debel leži priprav
ljena za odvoz v dolino. Povprašam pr
vega brigadirja, kako mu kaj ugaja 
življenje v brigadi. Po poklicu je mizar 
in je ves zadovoljen, da more koristiti 
v tem odločilnem času svoji domovini. 
Kaj t i Tišler, tako je ime temu brigadirju, 
je nekoč delal za obrtnika oderuha, k i 
je izkoriščal njega i n svojce. Dobro se 
spominja sobotnih večerov, ko je prišel 
debeli gospodar in iz rej ene listnice iz
vlekel denar in dejal velikodušno: „Na, 
to je tvoje." In vendar je Jože vedel, da 
je mnogo več zaslužil in da ga je gospo
dar izkcriščeval. To izkoriščanje se je 
prenehalo z NOB, v katere vrste se je 
sam uvrstil, danes pa dela s polnim po
letom za zgraditev srečnejše bodočnosti 
delovnih ljudi. 'Z veliko "sekiro zamahuje 
v sočna debla smrek, potem zopet s svo
j imi sotovariši žaga, neumorno žaga z 
zavestjo, da ga nihče več za njegovo 
delo ne more izkoriščati, ampak da dela 
za skupnost. 

To je eden od mnogih, k i pod Storži
čem hite s svojim delom kot mravlje, da' 
zgrade svoje srečne domove v sociali
stični državi. 
Puterhof, 29. maja. 

Prva brigada „Staneta Rozmana", ki 
dela na Dolžanki, kako dobro uro hoda 
od bivše grajščine veleposestva bivšega 
barona Borna, je tudi močno razgibana 
celota. Njen komandant Černilec Stanko 
je znal prepričat i svojo ljudi o potrebi 
izpolnitve gozdarskega plana tako, da 
brigadirji ne odnehajo s svojim delom 
niti ob nedeljah. To je zasluga tudi par
tijske organizacije, k i ima v tej brigadi 
močno celico. Brigadirji imajo po delu 
redne študijske sestanke, kjer se pogo
varjajo o zboljšavi dnevnega plana, o 
političnih dogodkih in kmečko-obdelo-
valnih zadrugah. Brigadirj i se močno 
zanimajo za vse dnevne naloge in imajo 
že kar lepo urejeno brigadno življenje. 

V nedeljo, 29. maja so do 13. ure 
izvršili okoli 100 brigadirjev 70 m 3 po
seka. Presegajo dnevno normo povpreč
no 20%). Stanujejo v planinskih kočah, 
kjer so si uredili zelo udobno bivališče. 
Frontna brigada na Dolžanki je kar za
dovoljna z oskrbo. Tudi z brigadnim 

življenjem so zelo zadovoljni in so si 
uredili življenje tako, da je po delu 
vselej tudi nekaj zabave. Brigada, k i je 
kot prva napovedala vsem ostalim front
nim brigadam v kranjskem okraju tek
movanje, kdo bo najboljši, stremi za 
tem, da odnese prvenstvo. 
Podbrezje, 29. maja. 

To nedeljo so našo V . frontno brigado 
„2agar Staneta" obiskali pevci S K U D 
,.France Prešeren" iz Kranja, k i so br i 
gadirjem ob 10. dopoldne priredili uspel 
koncert narodnih in partizanskih pesmi. 
Brigada šteje 50 frontovcev, k i v efektu 
dela ničkaj ne zaostajajo za ostalimi 
brigadami v našem okraju. Karakter i 
stičen je nastop njihovega komandanta 
tov. Proja Ivana, ko je na vprašanje, 
ali potrebuje še kaj novih moči, da br i 
gada izpolni svoj plan, odgovoril samo
zavestno: „Ne, ni treba. Opravil i bomo 
sami predčasno". 

Tokrat so delali do prihoda S K U D - a 
pet ur in je 44 brigadirjev opravilo 
57,214 m 3 lesa. Brigada dosega dnevni 
plan in vedno bolj napreduje. Polaga 
veliko važnost na dobro kvalitetno izde
lavo in je v tem morda ena najboljših. 
Brigadirj i se tudi tu zavedajo, zakaj se 
gre in vedo, da nazadnje ne bodo med 
zadnjimi. 

Breg, 29. maja. 
Brigada „Toneta Tomšiča" v Drulovki 

ima 50 brigadirjev, k i so v 14 delovnih 
dneh izvršili okoli 900 m 3 poseka lesa. 
Do danes so izpolnil i 50% postavljenega 
plana, v čestitki k 57-rojstncmu dnevu 
maršala Tita pa so svečano obljubili, da 
bodo postavljeni plan tudi presegli. 

Življenje II. frontne brigade poteka 
redno in uspešno. Brigadirji so zado
voljni i n veseli. Borba za gospodarski 
plan uspešno poteka, k i ga ne bomo 
samo izvršili, temveč tudi presegli. V 
brigadi so redni tedenski množični se
stanki vseh brigadirjev, kakor tudi se
stanki L M S . 

Brigado je v nedeljo dne 22. maja. 1949 

Tekmovanje, katerega je napovedal 
aktiv L M S Predilnice i n tkalnice Tržič 
in aktiv kmečke mladine Sv. Ana osta
l i m aktivom v okraju je zajelo skoro 
vse mladinske aktive. Ljubezen do Tita 
so hoteli mladinci in mladinke dokazati 
z delom. O ljubezni do Tita nam pričajo 
neštevilne resolucije, svečani mladinski 
sestanki z dobro izbranimi sporedi, novo 
obveze, novo postavljene proizvodne 
mladinske brigade, preseganje norm. 

V tovarni „Inteks" v Kranju, Tržiški. 
predilnici in tkalnici itd. je vedel sle
herni mladinec, da se tekmuje za Titov 
rojstni dan, hoteli so biti najboljši med 
najboljšimi, rezultat ni izostal. 

V tržiški predilnici in tkalnici je na ta 
dan preseglo normo 242 mladincev in 
mladink. Brigada, katero vodi trikratna 
udarnica Mimica Šepetavec, najmlajša 
odlikovanka z „Redom dela", je na ta 
dan presegla normo, za 23,5%, brigada 
Grguraš Barice, katera je bila na ta dan 
postavljena, je presegla normo za 15%, 
vseh ostalih 5 brigad je na ta dan pre
seglo normo od 6—8%. Tudi pri udar
niškem delu niso zaostali. Kl jub nalivu 

Obljuba je izpolnjena! Na 57. rojstni 
dan maršala Tita so frontovci Planine 
otvorili nov DID „Cilke, Tatjane-Odar-
jeve" v Kranju. (Življenjepis te svetle 
borke pr inašamo danes v podlistku. Op. 
ur.). Tej svečanosti so prisostvovali šte
vi lni predstavniki ljudske oblasti in 
množičnih organizacij, pred katerim so 
pionirji iz DID-a Primskovo in Kranja s 
pionirskim pevskim zborom osnovne šolo 
v Kranju podali pester i n bogat kulturni 
program. Predtem so bi l i pozdravni go
vori. V imenu O L O poverjeništva za 
prosveto je pozdravila mladino in starše 
ter j im čestitala k novemu DID-u tov. 
Laznikova. Izpred sind. podružnice „In
teks" je govoril tov. Križnar , k i je po
udaril med drugim sledeče: 

obiskal pevski zbor iz Dupelj. Tudi na 
udarniško delo so se pripeljali tega dne 
kamionom 18 udarnikov iz Škofje Loke. 
Nakladali so les na kamione, zaradi sla
bega vremena pa niso mogli udarniki 
sekati smrek. Dopoldan ob 10. uri so se 
brigadirji-udarniki iz "Škofje Loke skup
no z vaščani iz Brega zbrali v Gasilnem 
domu. Kulturno prosvetni referent, to
variš Bozovičar Tine je otvoril in po
zdravil vse navzoče ter dal besedo to
varišu Hribarju, k i je podal kratek po
litično gospodarski pregled ter analizi
ral, kakšne velike važnosti so frontne 
brigade. 

Po končanem referatu je pevski zbor 
iz Dupelj zapel 15 narodnih pesmi. Nato 
so šli udarniki delat. Popoldan je bila 
prosta zabava. 

Naša brigada se sestoji iz 5 desetin, v 
katerih so zelo marljivi delavci, k i ka
žejo velike uspehe in se zavedajo iz
gradnje socializma. 

Iz prve desetine moramo pohvaliti tov. 
Bernika Štefana, k i kljub svoji starosti 
daje vzgled ostalim tovarišem. V drugi 
desetini je najboljši Urbane Franc. Po
hvali t i moramo tudi strokovnega delav
ca Dacerja Toneta, k i dela ves dan s 
60 kg težko motorno žago. Do sedaj je 
izmed vseh najboljša tretja desetina, 
kjer se je posebno izkazal tov. Šumi 
Janez. V 4. desetini je najboljši Podlip-
nik Janez, v 5. desetini pa daje vzgled 
delavcem Bogataj Juri j . Ne smemo po
zabiti tudi našega krojača Volčiča Fran
ca, k i s svojo vedrostjo dviga veselo 
razpoloženje v brigadi. 

Lahko pa kritiziramo tovariša Ruparja 
Janeza, k i je kljub opominom svojih so-
tovarišev nediscipliniran pri delu. Upa
mo, da se bo ta tovariš v najkrajšem 
času poboljšal. Pozabiti ne smemo tudi 
naših strokovnjakov Tavčarja Toneta in 
tov. Zormana, k i nudita brigadirjem vso 
pomoč. 

Dne 23. maja. so nas obiskali tovariši 
IO OF iz Ljubljane. Tovariš komandant 
Bertoncelj Franc j ih je peljal od dese-

je bilo napravljenih 203 udarniških ur. 
Dobro, zelo skrbno so se pripravil i za 
Titov rojstni dan, z delom so dokazali, 
da ljubijo Tita navzlic vsej gonji In-
formbirojevskih plačancev. 

Tudi mladina v „Inteksu" se je pr i 
pravila na ta dan. Skoro sleherni mla
dinec in mladinka je na ta dan presegel 
ali dosegel normo. Napravil i so 232 pro

stovoljnih delovnih ur, pripravil i skup
no s sindikalno podružnico svečano aka
demijo z dobro izbranim sporedom in še 
bi lahko naštevali , kako- so se priprav
l jal i za Titov rojstni dan. 

Da zmore precejšnje uspehe tudi ak
tiv, kjer je malo mladine, je dokazal 
aktiv Tovarne kos in srpov v Tržiču. Vs i 
mladinci so presegli na ta dan norme od 
10 do 21%, udarniških ur so napravili 
183, dasiravno je samo 32 mladincev in 
mladink v aktivu, zakuril i so kresove, 
pr ipravi l i akademijo in pritegnili na 
proslavo še s tarejše člane sindikata. 

Lahko bi še naštevali uspehe ostalih 
delavskih aktivov, že iz rezultatov teh 
treh aktivov pa je razvidno, s kako 
vnemo so se lot i l i tekmovanja skoro vsi 
delavski aktivi v okraju. 

„Delovni kolektiv naše tovarne, k i je 
prevzel patronat nad tem DID-om, se 
jasno zaveda, da je s tem prevzel veliko 
nalogo varuha, k i mu je bdeti nad uspe
šnim delovanjem, nenehnim procvita-
njem tega doma in skrbeti zato, da bodo 
otroci v tem domu zdravi, srečni in ve
seli, medtem ko se bodo njihove matere 
lahko brezskrbno posvečale izvedbi T i 
tovega petletnega plana". 

V i m e n u uprave je pozdravila navzoče 
tov. Vidovičeva, k i je izrazila frontov
cem Planine tole: 1 

„Posebna zahvala gre terenskemu od
boru OF še zato, ker je s svojo zamislijo 
in ustanovitvijo DID-a mnogo prispeval 
k dvigu socialnega gospodarstva 

tine do desetine in j im razkazal potek 
dela. Kl jub temu, da so naši nasprotniki 
širili lažne vesti glede prehrane, ugo
tavljamo, da je hrana zadostna in dobra 
in to zaradi marljivosti in vestnosti naše 
kuharice in ekonoma Brodarja Ivana, k i 
stalno skrbi, da dobimo vse kontingente, 
k i pripadajo brigadi. 

Pohvalit i moramo tov. Vidmarja Jo
žeta, k i se je obvezal, da bo ves čas de
lovne akcije prostovoljno dovažal bri
gadi potrebščine. V brigadi imamo gra
fikon, na katerem vsak dan ugotavljamo 
rezultate brigade. Brigada je dobila 
prehodno zastavico, s čimer se bo poži
vilo tekmovanje med desetinami. Pre
pričani smo, da bomo v kranjskem 
okraju med prvimi in najboljšimi front
nimi brigadami pri izvrševanju plana v 
gozdarstvu. 

Kranj, 29. maja. 
Tudi frontna brigada v Jelovici, k i je 

začela pred tednom dni z posekom v 
gozelu je vedno boljša in njeni briga
dirji uspešno rešujejo dnevni plan. Pred 
kratkim je obrazovana še šesta frontna 
brigada pri Sv. Ani nad Tržičem, ki 
šteje okroglo 45 brigadirjev. Skupno 
dela v vseh šestih brigadah v kranjskem 
okraju na izvršitvi plana v gozdarstvu 
550 brigadirjev, k i so v štirinajstih dneh 
naredili: hlodovine 2.981,985 m 3 jam
skega lesa 1764,685 m : ! celuloze 1200,287 
kubičnih metrov in tesanega lesa 170,590 
kubičnih metrov* kar skupno iznaša 
6.200 m ! lesa. To je prav čeden uspeh, 
če se vzame, da je skoraj Vi brigadirjev 
pred kratkim začela z delom. Tek
movanje, k i se bo vršilo med brigadami 
bazena Kranj—Bled za prehodno za
stavo bo vsekakor še bolj poživelo in 
razgibalo borbenost naših brigad, k i ne 
bi hotele zaostati pred frontnimi b r i 
gadami jeseniškega okraja. Vsekakor 
smo prepričani po doseženih dosedanjih 
uspehih, da bodo naši brigadirji še bolj 
zaostrili borbo za dosego plana i n s tem 
dosegli nove zmage pri izvrševanju 
plana v gozdarstvu. 

Med kmečkimi aktivi je Martinj V r h , 
mala hribovska vasica, k i je dosegel na 
ta dan lep uspeh. 10 mladincev je oralo 
na zadružni ekonomiji in je napravilo 
120 prostovoljnih delovnih ur. 

Ne zaostaja aktiv Savodenj, kjer so 
mladinke in mladinci pomagali pri i z 
polnjevanju gozdarskega plana Kmet i j 
ski zadrugi in posekali 15 m 3 jelove 
hlodovine, poleg tega pa napravili še 
30 ur pri zadružnem domu. Prav na 
Titov rojstni dan so sprejeli v organiza
cijo 2 dosedaj še neorganizirani mladin
ki . Ob kresu so manifestirali s pesmijo 
za Titov rojstni dan. 

Mladinski aktiv Sv. Ane je napravil 
67 prostovoljnih delovnih ur pri zadruž
nem domu. Pr ipravi l i so manjšo akade
mijo in baklado. Tudi v Preddvoru, 
Križah in ostalih mladinskih kmečkih 
aktivih so tekmovali za Tita — z delom 
so proslavili njegov rojstni dan. 

Med delavskimi aktivi so dosegli v 
tem enodnevnem tekmovanju: 

1. mesto: -aktiv L M S „Bombažne pre-
. dilnice in tkalnice Tržič". 

2. mesto: Ak t iv L M S tovarne „Inteks" 
Kranj . , 

3. mesto: Ak t iv L M S „Tovarne kos i n 
srpov" Tržič. 

Med kmečkimi aktivi : 
1. mesto: Ak t iv L M S „Martinj V r h " 
2. mesto: Ak t iv L M S „Savodenj" 
3. mesto: Ak t iv L M S „Sv. Ana" , i 
V medmestnem tekmovanju v pogledu 

udarniških ur med Kranjem, Škofjo L o 
ko in Tržičem je dosegel Kranj 1. mesto 
s 1.745 udarniškimi urami. 

Tako mladina kranjskega okraja iz 
dneva v dan dokazuje, da ne odstopa od 
poti, katero je začrtala K P J , z delom, s 
socialističnim tekmovanjem dokazuje, 
da je resnica na naši strani, na strani 
Jugoslavije. Mladina dokazuje z delom 
zaupanje do Tita — do Partije ker je 
prepričana, da bo pod takim vodstvom 
zgrajen socializem, pa naj v to verujejo 
avtorji resolucije Informbiroja ali ne. 

3 950 prostovoljnih delovnih ur — darilo mladine kranjskega 
okraja maršalu Titu za rojstni dan 

Odprt je tretji DID T Kranju 



Iz naših krajev 
Škof ja Loka 

POŽIVITEV DRUŠTVENEGA ŽIVLJE
NJA V ŠKOFJI LOKI 

Društveno življenje je zadnji čas, v 
drugače ne posebno razgibani Škofji 
Loki , poživelo. V mesecu maju so bila 
ustanovljena tr i nova društva, k i so se
daj že v polnem razmahu in delu v izvr
ševanju zadanih nalog. 

Novo ustanovljeni SKUD razvija delo 
po sekcijah v vseh smereh kulturnega 
in političnega življenja ter .spravlja 
gospodarstvo sindikalnega doma v red. 

Strelska družina je imela preteklo 
soboto že prvo ostro streljanje, medtem 
ko se Avto društvo pripravlja na otvori
tev šoferske šole. OF razvija široko pro
pagandno akcijo med članstvom za vstop 
v delovne brigade za sečnjo lesa. Poleg 
tega se njeni člani udeležujejo po več
krat na teden prostovoljnega dela na 
lesnih skladiščih. Preteklo nedeljo se je 
večja skupina frontovcev udeležila dela 
v Drulo.vki, t. j . priskočilo na pomoč 
tamkajšnji delovni brigadi. 

Celo Zveza borcev se je po petih me
secih prebudila in njen množični sesta
nek je vkljub slabi udeležbi že po svoji 
živahni diskusiji pokazal, da društvo 
stopa v novo fazo dela. Iz poročil funk
cionarjev je bilo pa vendarle posneti, da 
krivda dosedanje nedelavnosti leži na 
nediscipliniranosti članov odbora, k i se 
niti na ponovne pozive ne udeležujejo 
odborovih sej. Take nedisciplinirane od
bornike, k i druš tveno življenje zavirajo, 
je treba zamenjati z bolj delovnimi in 
zavednimi. Na tem množičnem sestanku 
je bi l sprejet tudi sklep, da se postavi 
spomenik kot trajen spomin padlim 
borcem in talcem za svobodo. 

Zelo agilno pa je postalo zadnji čas 
Planinsko društvo, katerega člani in tudi 
nečlani se že tri nedelje udeležujejo pod 
vodstvom tov. Cofa udarniškega dela v 
pripravljanju stavbenega materiala za 
gradnjo novega planinskega doma na 
Ljubniku. Kl jub vremenskim oviram je 
posekanih že nad 36 dreves,/ k i ga voz
niki iz Škofje Loke, Virmaž i n Sv. Duha 
brezplačno dovažajo na gradilišče. 

Športno in fizkulturno društvo pa sta 
organizirala Titovo štafeto, k i je prispela 
iz Železnikov in Žirov točno ob času. 
Štafeto je v imenu gornjih društev po
zdravil tov. Savnik Tine, v imenu komi
teja in sindikalnih organizacij pa tov. 
Cerar. Pozdrave štafeti je izrazila tudi 
vojska po svojem zastopniku. Štafetni 
palici sta lepo izdelani, posebno iz Zirov, 
katero glavo tvori v miniaturi izdelan 
športni čevelj kot simbol Žirovske kot
line. Tisočglava množica je vzklikala 
pozdrave maršalu Titu. V. K. 

Preddvor 
PRED TITOVIM ROJSTNIM DNEVOM 

V PREDDVORU 
Na predvečer rojstnega dne našega 

voditelja maršala Tita so se zbrali k 
proslavi člani OF in mladina. Prisostvo
vali so akademiji, na kateri so sodelovali 
vaški godci, mladinke in pionirke. M l a 
dinke so skladno izvajale simbolične 
vaje po pesmi „Oj le šumi gozd zeleni". 
Veseli godci so zaigrali nekaj poskočnih, 

Mirni Malenšek — Konic: 

Cilka - Odar Tatjana 
Cilka Odarjeva se je rodila 19. no

vembra 1919 kot hči kmečkodelavskih 
s taršev v mali vasici Brda pr i Radov
lj ici . Težko bi bilo reči, v čem se je 
njeno življenje razlikovalo od življenja 
drugih vaških otrok. Rodila se je kot 
najmlajši otrok družine, v kateri se je 
rodilo osem otrok, k i pa so razen treh 
vsi pomrli. Kakor vsi vaški otroci je tudi 
ona pasla krave, delala je na polju, se 
veselo podila in igrala po lepi, idilični 
vasi pod temnozeleno Jelovico. Toda, ko 
je začela hoditi v ljudsko šolo, se je po
kazalo, da je nadarjena in pridna učen
ka. Zato so se starši vkljub težkim 
gmotnim razmeram odločili in jo dali v 
gimnazijo v Kranj . 

Tako, mlado gimnazijko, sem spoznala 
tudi jaz. Še danes mi je živo pred očmi 
deklica visoke, vitke postave, z rahlo 
kodrastimi lasmi in z odkritosrčnimi 
rjavimi očmi. Vsak dan se je vozila z 

medtem ko so pionirke zapele nekaj 
pesmi. 

Po programu je sledilo razdeljevanje 
OF legitimacij. O njih pomenu in važ-
nosti je govoril predsednik OF odbora 
tov. Kaš t run Tone. 

8tara Loka 
Preteklo nedeljo je organizacija A F Z 

Trata—kolodvor uprizorila igro v 'treh 
dejanjih „Pastorka", k i je v polni dvo
rani gledalcev doživela lep uspeh. Pa
storka, 10-letna Milenka Bozovičar, je 
občuteno in pravilno odigrala svojo 
vlogo pastorke ter je navduši la in osvo
j i la srca gledalcev. Cisti dobiček te upri
zoritve so žene namenile za darila, nji
hovim najmlajšim — za Novoletno jelko. 
Posebna zahvala za izvedbo igre in po
žrtvovalnost gre tov. Poldi Bozovičar, 
zavedni članici organizacije A F 2 , ki j i 
nikoli ni preveč, če je treba prijeti za 
delo v odboru. 

Žene, pridružite se tudi ve tej zavedni 
tcvarišici. Ne stojte ob strani, temveč 
pomagajte pri gradnji boljše bodočnosti 
z delom in nasveti. 

Poljane 
KULTURNO - PROSVETNA SKUPINA 
OZKZ JE BILA MED ZADRUŽNIKI 
MLADEGA VRHA IN 24. DECEMBRA 

V POLJANAH 
Na pobudo sindikalne podružnice naše 

Zveze se je nedavno osnovala kulturno-
prosvetna skupina s ciljem, da poživi 
prosvetno delo v naših obdelovalnih za
drugah in ostalih društvih na terenu. 
Ustanovili smo tudi folklorno skupino, 
k i je že v živahnem razmahu. 

Na našem sestanku smo se odločili, 
da gremo v prvi vrsti gostovat med naše 
prve zadružnike Mladega vrha in 24. de
cembra. Dne 22. maja smo priredili aka
demijo v čast 57. obletnici rojstnega dne 
našega Tita. 

Sam program je potekel zadovoljivo 
in živahno, največjo pozornost so vzbu
dil i štirje pari folklorne skupine, saj so 
morali po dolgotrajnem ploskanju svojo 
pestro točko ponoviti. 

Tako smo ponovno dokazali vsem kle
vetnikom naše Partije, da je Tito naš in 
da ostane v srcih slehernega delavca 
ponosne Jugoslavije. 

Ne smemo pozabiti omeniti tudi to, 
da je 36 članov mladine in sindikata 
dalo v šestih dneh 327 udarniških ur v 
lesni produkciji za Tita — domovino —• 
Partijo. 

Stroga pa pravična kazen za saboterja 
graditve socializma na vasi 

Objave 
Okrajni ljudski odbor — poverjeništvo 

za trg. in preskrbo Kranj sklicuje eno
dnevni seminar za evidentičarje vseh 
poslovalnic državnih trgovskih podjetij, 
industrijskih in gozdnih magazinov, 
kmetijskih in potrošniških zadrug. 

Seminarji se bodo vršili v sledečem 
redu: 

za področje Kranja in okolice: 
7. junija 1949 v vel ik i dvorani OLO-ja 

ob 8. uri zjutraj; 
za področje bivšega okraja Šk. Loka: 
8. junija 1949 v Kulturno-prosvetnem 

domu Šk. Loka — Spod. trg. ob 8. uri 
zjutraj; 

vlakom iz Radovljice v Kranj . Že pred 
šesto uro zjutraj je morala na pot na 
več kot uro oddaljeni kolodvor in to 
poleti in pozimi, v mrazu in vsakršnem 
vremenu. Vkl jub težavam, s katerimi se 
je morala boriti, pa je bila vedno na
smejana, vedno dobre volje in vsi smo 
jo radi imeli. B i l a je tudi v gimnaziji 
dobra učenka, celo mnogo boljša od di 
jakinj iz meščanskih družin, k i so imele 
vse gmotne udobnosti pr i študiju. Pred 
seboj je imela cilj, za katerega se je bo
rila, hotela je postati učiteljica, vzgoji
teljica slovenske mladine. 

Kot bi bilo včeraj se spominjam, ko 
mi je to prvič povedala. Sedeli sva nekje 
v drevoredu ob Savi in lep pomladni 
dan je bi l . Pogovarjali sva se, kaj bi 
radi postali. Takrat mi je prvič razodela, 
nekako v zadregi, da hoče biti učiteljica. 

„Veš, tako rada imam otroke," je 
rekla. 

Dovršila je malo maturo in zdaj bi bi l 
čas, da bi šla na učiteljišče. Toda izka
zalo se je, da se j i ta želja ne bo mogla 

Dne 30. maja 1949 se je vršila pred 
okrožnim sodiščem v Kranju javna raz
prava proti Kuraltu Francu, tkalskemu 
mojstru iz Zabnice, ki se je zagovarjal 
zaradi požiga poslopja zadružne ekono
mije, k i se je v tej vasi osnovala par dni 
pred tem. 

Kol ikor ostrejše oblike zavzema borba 
za socializacijo našega kmetijskega go
spodarstva, kolikor aktivneje se bori 
delovno ljudstvo za uničenje ostankov 
kapitalizma na vasi, toliko ostrejši je 
odpor sovražnikov socializma, sovražni
kov delovnega ljudstva, k i y onemoglem 
besu skušajo z raznimi sovražnimi in 
brezsmiselnimi parolami odvračati ljud
stvo od poti, k i jo je začrtala Komuni
stična partija Jugoslavije. Kakšne parole 
in klevete razširjajo ti sovražniki soci
alizma, je danes že vsakomur znano. 

Sovražniki socializma, vaški mogoč
neži in špekulanti , pa se ne omejujejo 
samo na sovražne izjave, s svojim upli
vom, k i ga imajo še ponekod na male in 
srednje kmete, skušajo načrtno zavirati 
razvoj socializma na vasi in ga skušajo 
ovirati tudi z odkritimi zločinskimi 
sredstvi. To je jasno pokazala razprava, 
k i se je vršila proti Kufal tu Francu. 

Kl jub temu da je obtoženčeva pretek
lost temna, med okupacijo se je leta 
1944. namreč zatekel iz strahu pred N O V 
pod okrilje gestapa v Kranj in se tam 
skrival, kljub temu da je po osvoboditvi 
vršil propagando in klevetal ljudsko 
oblast, ni sam kot tak predstavljal sov
ražnika socializma konkretno v Žabnici. 
Družil pa se je kot pokvarjenec z ljudmi, 
k i so sovražno razpoloženi do ljudske 
oblasti in živel pod njihovim uplivom, 
poslušal njihove izjave naperjene proti 
graditvi socializma na vasi, klevetanje 
itd. in živel v prepričanju, da so aktivi
sti in agitatorji za izgradnjo socializma 
na vasi ljudje, k i predstavljajo nevar
nost za obstoj kapitalizma na vasi. 

Obteženi Kural t je priznal, da je prav 
med agitacijo za kmetijsko obdelovalno 

za področje Tržiča in okolice: 
9. junija 1949 v dvorani „Runo", Tržič 

ob 8. uri zjutraj. 
Opozarjamo vse poslovodje trgovskih 

podjetij da je udeležba strogo obvezna 
za vso osobje, k i je zaposleno z delom 
planske in operativne evidence po posa
meznih poslovalnicah. 

OLO Kranj 
Poverjeništvo za trg. in preskrbo 

ŠOLSTVO 
Državna glasbena šola v Kranju spre

jema prijave za sprejem novih gojencev 
za šolsko leto 1949/50 od 15. do 30. ju 
nija. Podrobnosti so razvidne iz šolske 
oglasne deske. Ravnateljstvo. 

Din 100.000 lahko zadeneš s srečko 
državne razredne loterije FLRJ, k i stane 
din 50.—. Žrebanje bo 8. junija. Srečko 
kupi ali naroči pri Jugoreklam kolektura 
srečk, Ljubljana, Tvrševa ali pri pred-
prcdajalcih. 

Pri zadnjem žrebanju je zadela pre
mijo din 200.000 — srečka, kupljena pri 
nas. 

izpolniti. Tista leta so bila tako težka, 
da j i starši niso mogli izpolniti želje in 
jo poslati na učiteljišče. To so bila leta 
velike brezposelnosti, ko so dan za dnem 
prihajali brezposelni in trkali na vrata 
za miloščino, ker nikjer niso dobili dela. 
Danes, ko vsepovsod manjka delovnih 
rok, si to komaj še moremo predstav
ljati. Tudi danes komaj še razumemo, 
da je ostala pridnemu in nadarjenemu 
dekletu nedesežna tako skromna želja, 
kot je želja postati učiteljica. Morala se 
je ustaviti na pol poti in prijeti za delo 
na polju, na travniku, v gozdu, ker ni 
mogla dobiti službe. 

Njen prvi poskus, da bi dobila službo, 
v kateri bi vsaj deloma mogla uporabiti 
svoje v šoli pridobljeno znanje, jo je 
znova moral utrditi v prepričanju, kako 
krivičen je družbeni sistem delovnemu 
človeku. Njeno prvo mesto je bilo na 
občinski upravi v Smledniku. V občin
ski pisarni je delala vestno in marljivo 
šest mesecev. Za delo šestih mesecev pa 
je prejela sramotno plačo — 300 dinar-

zadrugo zasovražil kmeta Kural ta Fran
ca iz Zabnice, k i je poleg agitacije za 
K O Z najagilneje zastopal stališče ljud
ske oblasti in se boril proti vaškim špe
kulantom, k i hočejo živeti na račun 
skupnosti. K o pa je Kural t Franc sku
paj z malim kmetom Frelihom vstopil 
zaradi odpora vaških špekulantov, ki je 
bil vzrok, da se ni ustanovila v vasi 
K O Z , v zadružno ekonomijo, je ta nje
gov akt naletel pr i vseh vaških špeku
lantih in saboterjih socializma, k i so 
znani, na silovit odpor. Obtožni pr i 
znava, da je poslušal vso gnilo in sabo-
tersko obrekovanje vaških špekulantov, 
k i je ojačalo njegovo sovraštvo do K u 
ralta osebno, poleg tega pa sploh do za
družnega gibanja. Pod njih uplivom je 
dne 8. maja 1949 v večernih urah pod
taknil ogenj v gospodarsko poslopje ne
kaj dni prej ustanovljene zadružne eko
nomije, k i je do tal pogorelo. 

S tem so vaški špekulanti i n saboterji 
skušali preprečit i socializacijo vasi in 
povzročiti z zastraševanjem ljudstva od
por proti kmetijskim obdelovalnim za
drugam. Dosegli so s tem ravno nasprot
no. Razkrinkali so s tem sami sebe, ljud
ska oblast in njeni organi pa so odkrili 
storilca samega in ga postavili pred 
ljudsko sodišče. 

Obtoženi se je sicer pred sodiščem 
skušal opravičevati , da je zažgal v neki 
duševni zmedenosti, pri čemer pa so 
priče dokazale, da ni nikdar veljal za 
nenormalnega človeka. Prav tako je sku
šal v svoji pokvarjenosti zanikati kleve
tanje ljudske-oblasti na dan 1. maja 
1948, češ da ima slab spomin, kar se je 
pri stavljanju kontrolnih vprašanj izka
zalo za laž, ker je imel obtoženi zelo do
ber spomin in se spominjal vsake po
drobnosti, k i ga ni obremenila. Zločin 
sam je priznal in na vprašanja javnega 
tožilca, zakaj je zažgal poslopje zadruž
ne ekonomije, odgovarja: „Kural t Fran
ca sem smatral za naj agilnej šega borca 
za izgradnjo socializma v naši vasi i n ga 
kot takega zasovražil". Na nadaljnje 
spraševanje, zakaj ni svojih dejanj takoj 
priznal, je klavrno odvrnil: „Zato, ker 
sem se bal kazni". 

Sodišče mu je na podlagi dokazov in 
njegovega priznanja kot družbeno ne
varnemu odmerilo najhujšo kazen, to je, 
obsodilo na smrt z ustrelitvijo. 

Ljudstvo, k i je v napetem pričakova
nju spremljalo potek razprave, je z odo
bravanjem sprejelo obsodbo i n posebno 
še budno pozdravilo govor javnega to
žilca, k i je zahteval za zločinca hudo 
kazen. 

Razprava in odmerjena kazen naj bo 
resen opomin vsem tistim vaškim špe
kulantom in saboterjem v graditvi soci
alizma na vasi, k i bi jo kdajkoli skušali 
ovirati bodisi s saboterstvom pr i obvez
nih oddajah, reji živine, plačevanju dav
kov ali pa celo položili svoje prste na 
socialistično, to je zadružno imovino. 
Proti njim bo naše ljudstvo, k i vidi v 
socializmu boljšo in srečnejšo bodočnost, 
nastopalo najostreje i n ne bo poznalo 
nobenega usmiljenja ter bo vodilo proti 
vsem razbijačem in saboterjem naj-
ostrejšo borbo. 

jev. To je najbolj zgovoren dokaz nera
zumevanja in izkoriščanja kapitalistične 
družbe. 

V težkih razmerah, odvisna od pod
pore staršev, je dočakala čas, ko so 
Nemci pregazili našo domovino. Takrat 
ko se je zganilo srce vsakega rodoljuba, 
tudi Ci lka ni mogla ostati mirna ob 
strani. Že v poletju leta 1941. je zvedela 
od svojega starejšega brata Franca v 
Radečah za osvobodilni pokret. Franc, 
k i je bil med ustanovitelji OF v Rade
čah jo je navdušil za narodno osvobo
dilno borbo, da je poslej mislila samo 
še nato, kako bi pomagala svojemu za
sužnjenemu slovenskemu narodu do svo
bode. Kakor je bila vedno marljiva in 
odločna, se je tudi zdaj takoj vrgla na 
delo za osvobodilno fronto. Začela je 
zbirati sanitetni in drugi material za 
borce v gozdovih in propagirati OF 
med ljudmi. Kako požrtvovalno je delala 
za OF, priča pohvala bohinjskega od
reda, k i jo je prejela za avoje nesebično 
delo leta 1943. (Dalje sledi) 
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F1ZKULTURA IN ŠPORT pri oeiovnm aitcuan je v 
bodoče zagotovljena prednost pri vseh 

Ob pričetku prostovoljnega dela v le
tošnjem letu, je štab delovnih brigad pri 
IO M O O F izdal navodilo, v katerem je 
rečeno, da se vsako delo, katerega nekdo 
opravi prostovoljno v, korist skupnosti, 
smatra kot prostovoljno delo, po ustav
nem načelu: „Kdor skupnosti več daje, 
ima pravico od nje več sprejemati". Da 
bi to navodilo prišlo do veljave, je Štab 
D B , sporazumno z IO MOOF, M L O in 
Poverjeništvom za trgovino in preskrbo 
O L O Kranj , sklenil uveljaviti sledeče 
določbe: 

1. Vsak član OF, kateri se bo izkazal 
s««potrdilom, da je v letošnjem letu opra
v i l več kot 50 ur prostovoljnega dela, je 
opravil več, kot je bila njegova naloga, 
glasom sklepa mestnega plenuma Fronte 
v Kranju, k i je postavil kot osnovo, da 
mora vsak član napraviti v celem letu 
6 ur mesečno. 

2. Vsak član Fronte, k i se bo izkazal 
z veljavnim potrdilom štaba DB, k i 
bodo enotna, bo irnel pred vsemi osta
l imi državljani prednost pr i nakupu 
kakršnih koli artiklov v trgovini, mes
nici, mlekarni in vseh prodajalnah, dr
žavnega, zadružnega in privatnega sek
torja. To se pravi, da je vsak prodajalec, 
kateremu od daleč prostovoljec pokaže 
takšno potrdilo, dolžan prvega postreči 
istega, ter šele nato nadaljevati s po
strežbo ostalih nakupovalcev. 

3. Vsak član Fronte, k i se bo izkazal 
s potrdilom o storjenih 50 urah prosto
voljnega dela, ima prav takšno prednost 
pri nakupu vstopnic za kino, gledališče 
in na vse druge prireditve, brez obzira 
na to, kdo je prireditelj, razen na onih 
prireditvah, za katere veljajo posebna 
povabila. 

4. Vsak prostovoljec, k i bo posedoval 
takšno potrdilo, se bo na zahtevo proda
jalca, moral izkazati še z osebno izkaz
nico. Nabaviti bo mogel blagj le za 
sebe in svoje družinske člane, v kolikor 
je isti njihov oskrbovalec. 

5. Vsa državna podjetja, kakor tudi 
zadružna in privatna, ter ustanove, ki 
se morajo pr idržavat i teh ukrepov, so se 
•dolžna istih točno pr idržavat i . Obenem 
opozarjamo vse organe ljudskih in druž
benih kontrol in inšpekcij, da kontroli-

4. junija se bo vršilo v Kranju veliko 
manifestacijsko zborovanje s predava
njem o pomenu in razvoju moderne teh
nike. — Predvajan bo prvi slovenski 
f i lm „Na svoji zemlji". — Predavanje 
se bo vršilo na Titovem trgu. Ta m a n i 
festacija bo uvod v Teden tehnike. 

5. junija 1949 Žiri — Prevadavanje o 
razvoju moderne tehnike in o prirodnih 
bogastvih naše države; združeno s kino--
predstavo. 

5. junija 1949 Poljane — Predavanje 
o tehniki in mehanizaciji v kmetijstvu 
in o prirodnih bogastvih naše države. 

5. junija 1949 Duplje — Ustanovitev 
avto-moto krožka. 

6. junija 1949 Tržič — Predavanje o 
prirodnih bogastvih naše države. 

6. junija 1949 Križe — Predavanje 
o razvoju tehnike. 

7. junija 1949 Železniki—Selca — Pre
davanje o mehanizaciji lesne industrije 
in razvoj tehnike. 

9. junija 1949 Predoslje — Predavanje 
o mehanizaciji kmečkih del. 

9. junija 1949 Olševek — Predavanje 
o modernizaciji mlekarstva. 

10. junija 1949 Mavčiče — Predavanja 
o mehanizaciji kmečkih del in moder
nem mlekarstvu. — Predvajan bo tudi 
primeren f i l m . , 

10. junija 1949 Kokra — Predavanje o 
modernem kmetijstvu in mlekarstvu 
združeno s predvajanjem filma. Preda
vanje o modernizaciji lesne industrije. 

11. junija Besnica — Predavanje o 
modernem kmetijstvu in o racionalnej
šem izkoriščanju gozdnih rastlin in sa
dežev. 

rajo ta navodila, katera je s posebno 
okrožnico potrdil in odredil IO O L O 
Kranj — poverjenik za trgovino in pre
skrbo. 

6. Vsak prostovoljec s potrdilom o 
opravljenih 50 urah, k i bi morda v kak
šnem trgovskem, ali druge vrste obratu 
ne dobil prednosti glasom teh navodil, 
po kr ivdi prodajalca, ali vodstva dotič-
nega obrata, je dolžan 'zadevo nemu
doma osebno prijaviti v š tabu D B , da 
se morejo takoj podvzeti potrebni ko
raki proti dotičnemu uslužbencu ali pro
dajalcu, k i bi iz kakršnihkoli nagibov ne 
spoštoval te oblastvene odredbe OLO- j a 
in pa navodil, k i j ih je izdal š tab D B 
sporazumno z Izvršnim odborom QF. 

7. Vsak član OF, k i je v letošnjem 
letu že opravil 50 ur, naj se javi v š tabu 
D B na M L O soba štr 2 — pritličje, da 
se mu bo izdalo takšno potrdilo. 

8. To navodilo stopi v veljavo z dnem 
10. junija t. 1. 

Cilj teh ukrepov je, da omogočimo 
tistim delovnim ljudem, k i največ do-
prinašajo v izgraditvi socializma, naba
vi t i vse ono, kar j im je za življenje po
trebno, prej nego delomrznežem in raz
nim malomeščanskim gizdalinom, k i dan 
za dnem pohajkujejo po ulicah našega 
mesta z rekami v žepu in j im za delo ni 
mar. 

Js točasno opozarjamo vse statističarje 
delovnih brigad, da vodijo točno evi
denco o vseh brigadirjih i n storjenem 
delu za vsakega poedinca, da bodo tudi 
v okviru svojih sindikalnih organizacij 
pri delitvi raznih artiklov mogli vršit i 
diferenciacijo med požrtvovalnimi gra
ditelji socializma in pa lenuhi in posto
pači — našimi nasprotniki! 

Točna evidenca je potrebna tudi radi 
delitve znakov o prostovoljnem, delu, k i 
bo objavljena še posebej. Za bronasto 
značko bo potrebno 80 ur, za srebrno 
značko 150 ur, za zlato značko 300 ur. 
Vse prioritete prostovoljcev z nad 500 
opravljenimi prostovoljnimi urami bomo 
objavili naknadno. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Načelnik štaba D B : Komandant: 
Golob Pavle 1. r. Božič France 1. r. 

11. junija 1949 Voklo — Predavanje o-
mehanizaciji kmetijskih del. Predvajan 
bo tehnični fi lm. . • 

12. junija 1949 Trbojc — Predavanje 
o modernizaciji kmetijstva. Predvajan 
bo fi lm. 

12. junija 1949 Smlednik — Predava
nje o modernem' kmetijstvu in kino-
predstava. 

Po vseh vaseh bodo prirejeni v ne
deljo 5. junija množični sestanki s po
ljubno razlago pomena tehnike za izgra
ditev socializma. Predavanja iz raznih 
strok tehnike se bodo vršila po tovarnah 
in šolah, kjer so izdelali načr te za teden 
tehnike. Na vseh šolah v Kranju bodo 
predvajali filme o pomenu in razvoju 
tehnike. Vsa industrijska podjetja K r a 
nja bodo poslala v Tednu tehnike v naše 
vasi ekipe, k i bodo tolmačile in poma
gale ljudstvu pr i reševanju problemov 
mehanizacije kmetijstva. V okviru Dru 
štva inženirjev in tehnikov se bo usta
novil v Kranju krožek racionalizatorjev 
in novatorjev, k i bo s pomočjo višje 
kvalificiranih tehničnih kadrov reševal 
probleme, k i nastajajo pri izvrševanju 
danih predlogov. 

Delovni kolektivi večjih podjetij T i 
skanimi, Škofjeloška predilnica in tkal
nica, Standard itd. ustanavljajo v Tednu 
tehnike brigade za kvalitetne izdelke. 

K l u b i in krožki ljudske tehnike bodo 
ustanovljeni pri Industrijski šoli tovarne 
gume v Kranju, Predilnici v Tržiču, 
„Runo" Tržič, povsod pa kjer že imajo 
krožke in klube bodo delo poživeli. O r i 
ginalno zamisel je dala gimnazija v Tr 
žiču, ki priredi „Pionirski dan tehnike" 

O D R E D (Ljubij.) : K O R O T A N (Kranj) 
4 : 2 (2 : 1) 

Nedeljski prvi nastop novoustanov
ljenega ŠK Korotan je bi l povsem uspe
šen. — V lepi prijateljski tekmi je po
meril svoje moči s liga moštvom S K 
Odreda iz Ljubljane, k i je nastopil v 
svoji najmočnejši postavi. Tekma je bila 
živa in lepa. V prvem polčasu so bi l i 
gosti v rahli terenski premoči, dočim so 
v drugem polčasu imeli domači več od 
igre. Tekma se je končala z rezultatom 
4 : 2 (2 : 1) za S K Odred. Gole za Koro
tan je dal Jan 2, za Odred Giorgevski 2 
in Žigon in Keržan po 1. Sodil je Kral j ic 
iz Kranja dobro. 

V predtekmi so za prvenstvo Slovo* 
nije mladinci Železničarja (Ljubljana) 
premagali mladince Korotana (Kranj) z 
visokim rezultatom 5:0 . 

Tekmam je prisostvovalo okroglo 3000 
gledalcev. 

P R I P R A V E Z A III. O K R A J N I T E L O 
V A D N I Z L E T V K R A N J U , 

Čez 14 dni se bo v Kranju vršila ve
l ika fizkblturna manifestacija z nasto
pom, katero že nismo videli od leta 
1947. Lansko leto smo posvetili f izkul-
turne nastope Škofji Lok i in Tržiču, 
letos pa bomo pokazali delo telovadne 
organizacije v Kranju. 

Večja mestna in vaška telovadna dru
štva se marljivo pripravljajo za ta dan, 
ker hočejo pokazati svoj uspeh dela na 
nastopu. Težko pa je z manjšimi telo
vadnimi društvi , katera nimajo dovolj 
strokovnega kadra, da bi lahko ' vodili 
s istematično vadbo po društvih. Kl jub 
temu se bodo 'zaposlila vsa društva na 
ta način, da bodo v fizkulturnem tednu 
imela razna tekmovanja pr i katerih nI 
potrebno, da imajo izvežbane vodnike. 

Program za nastop in za teden fiz-
kulture je zelo pester, v njega so vkl ju
čene vse panoge fizkulture. 

Mali oglasi 
Mestni odbor Rdečega križa v Kranju 

priredi v nedeljo dne 5. junija 1949 po
poldne zabavo na vrtu bivše gostilne 
Peterim na Jezerski cesti. % 

Za jedačo in pijačo preskrbljeho. 
Čisti dobiček je namenjen za počitni

ške kolonije socialno šibkih otrok mesta 
Kranja. 

Članom Planinskega druš tva sporo
čamo, da zamenjujemo začasne legiti
macije v društveni pisarni v Jenkovi 
ul ic i med uradnimi urami od 17. do 
19. ure. Opozarjamo, da so od 1. junija 
dalje veljavne le nove legitimacije s 
sliko in znamkico. 

Planinsko društvo Kranj . 
Mestni odbor Zveze borcev — Kranj , 

Strelska zveza — Ivo Slavec „Jokl", 
priredi za svoje člane v okviru tedna — 
Fizkulture in Tehnike, v soboto, 4. ju 
nija 1949 od 15.—18. ure in v nedeljo, 
5. junija 1949 od 9. do 17. ure ostro 
streljanje. — Vabljeni tudi nečlani zveze. 

Odbor. 
Srečke državne razredne loterije za 

I. razred so v predprodaji. 
Premija v I. razredu din 200.000. — 

Žrebanje bo 8. junija. — Pohitite z na
kupom. Četr t inka stane din 50.—. 

Obveščamo vse koristnike in odje
malce, da smo začeli s produkcijo ledu 
in ga lahko dobijo vsak dan od 7. do 
13. ure. Vinc* Pivo — Kranj . 

Kup im kuhinjsko kredenco in omaro 
za obleko. Naslov v upravi »Gorenjskega 
glasa" Kranj , Ljubljanska cesta 1. 

Prodam 10 A . Z. panjev čebel, skupno 
ali posamezno. Oglasiti: Kompare Janez, 
Orehek 33 pr i Kranju. ' 

z nazornim prikazom raznih panog teh
nike. 

Invalidsko podjetje v Kranju bo pro
glasilo v tem času novatorja, ki je po 
originalni zamisli izdelal peresa k pr i -
penjačem za perilo. 

Že iz bežnega pregleda plana priredi
tev v Tednu tehnike vidimo, da se tudi 
v našem okraju budi zanimanje za raz
voj tehnike. 

Dne 5. junija 1949 se bodo vršili v 
Kranju mnogoboji. Po vaških društvih 
se bodo vršili peteroboji. Za otvoritev 
tedna pa se bo vršilo v Kranju kolesar
sko prvenstvo. 

Dne 6. junija 1949 se bo vršil turnir 
v odbojki, radi tega, da bomo lahko do
bi l i s tem kvalitetno moštvo. 

Dne 7. junija 1949 bomo imeli v K r a 
nju nogometni brzoturnir. 

Dne 8. junija 1949 se bo vršilo atlet
sko prvenstvo v Kranju. Ta panoga 
športa je ravno v našem kraju zelo malo 
razvita, zato moramo polagati prav ve
liko važnost ravno za ta lepi šport. 
Istega dne se bo pričelo tudi I. kolo te
niškega turnirja. 

Zedeuska kemika 
SPOMINSKI DNEVI 

4. junija 1943 — Boj i gorenjskih parti
zanov z napadajočimi Nemci pri Crn -
grobu. 

7. junija 1935 — U m r l I. V . Mičurin — 
sovjetski botanik. 

8. junija 1508 — Rojen Primož Trubar. 
9. junija 1942 — I. bataljon Kokr -

škega odreda napade orožniško po
stajo, pošto in občino v Ve l ik i Lasni, 
zapleni več vojaškega materiala in 
uniči nemško posadko. 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

5. junija 1949 — ima dr. Bežek Josip, 
tel. štev. 353. 

DEŽURNA LEKARNA ' 
5. junija 1949 — ima Okrajna lekarna, 

Prešernova ulica. 
DEŽURNA TRAFIKA 

5. junija 1949 — ima Omahen Krešimir, 
Savski breg. 

DEŽURNA PRODAJA KRUHA 
Vsako nedeljo od 7. do 11. ure ima „Pe

civo" poslov. 4, Majstrov trg. 
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 

KRANJ 
Petek, 3. junija ob 20. ur i — L. Helman 

,,Kobilice". 
Soboto, 4. junija ob 20. uri — L. Ilell-

man „Kobilice", obakrat gostovanje 
Šentjakobskega gledališča, iz Ljub
ljane. 

Sobota, 4. junija ob 20. uri : C. Goldoni 
„Ribiške zdrahe" — gostovanje v Tr 
žiču. 

Nedelja, 5. junija ob 20. uri C. Goldoni 
„Ribiške zdrahe", gostovanje v Tržiču. 

KONCERTI 
V pcnedeljek, 6. junija bo ob 20. uri 

v Prešernovem gledališču nastop gojen
cev Glasbenega tečaja, oddelkov za k i 
taro in klavirsko harmoniko. 

V četrtek, 9. junija bo ob 18. uri v 
Sindikalnem domu sklepna produkcija 
gojencev drž. Glasbene šole oddelkov za 
klavir, violino, klarinet, trobento, v iol in-
čelo, solopetje ter šolski godalni orkester. 

KINO KRANJ 
Od 7. do 13. junija 1949 — „Zlati rog", 

sovjetski film. 
KINO STRAŽIŠČE 

3. do 6. junija 1949 „Dokler bom živel", 
" francoski fi lm. 

KINO ŠKOFJA L O K A 
10. do 12. junija 1949 — »Boj za progo", 

francoski film. 
KINO TRŽIČ 

4. in 5. junija 1949 „Pepelka", sovj.fi lm. 
8. in 9. junija »Nesrečniki", II. del,'fran

coski film. 
SEZNAM POROK V KRANJU 

dne 21. maja 1949 
Kodelja Franc, Kokra i n K e r n Ivanka, 

Kranj—Klane; Grebene Jožef, Mavčiče 
in Pavl in Ana, Kanj, Savska; Koželj 
Alojz, Pšen. Polica in Rezek Marjeta, 
voglje; Bračič Stanislav, Kranj in Eržen 
Angela, Zg. Bitnje; Gorenc Franc, Ore-
hik i n Ozebek Marija, Pševo; Verhovnik 
Janez, Šenčur in Lavtar Marija, Šenčur; 
Eržen Anton, Kranj—Klane in Bizjak 
Pavla, Kranj—Čirče. 

Ob tej p r i l ik i so darovali za socialni 
fond din 2600.—. 

L j u d s k a t e h n i k a 
Program Tedna tehnike v okraju Kranj 

Urejuje urednilki odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredništva in 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 120 J;> 


