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Delovna s i l i In naš petletni plan 
V stari Jugoslavii i n sploh v kapita

lističnih državah je bilo in je vpraša
nje, kje dobiti delo, da bi družinski oče 
lahko preživljal svojo družino. P r i nas 
pa je vprašanje, kje dobiti delovno silo. 
Ka j t i posebne naloge, k i j ih pred nas 
postavlja petletni plan v izgradnji kapi
talnih gradenj, je vse bolj pereč i n ne 
trpi odlaganja. Odprli so se namreč novi 
rudniki in dogradili smo veliko novih 
tovarn, v katere pritekajo za naše rude 
in naš les vedno novi stroji iz inozem
stva. Še več objektov pa je v gradnji, 
tako da se v Sloveniji postavlja naloga, 
da vključimo v gradbinstvo do konca 
leta na teh delih vsaj 20.000 delavcev, 
da bi tako lahko izpolnili plan. Z zapo
slitvijo l judi iz našega podeželja bomo 
lahko dobili to silo, k i bo realizirala te 
naloge. Nov klic našega človeka iz vasi 
k delu na gradilišča, v tovarne in rud
nike pomeni za vse delovne ljudi nove 
Jugoslavije velik korak naprej v soci
alizem. 

Osnovni v i r delovne sile je naše po
deželje. N a podeželju prevladuje mali 
kmet, k i dela na borih krpah zemlje in 
sam sebi ne nudi možnosti za dostojno 
preživljanje, še manj pa skupnosti p r i 
naša kakšno korist. Po drugi strani pa 
vaški kulaki še vedno zaposlujejo veliko 
delovnih moči, hlapcev in dekel, k i so 
podvrženi staremu kapital is t ičnemu iz-
koriščevanju. Te ljudi je nujno potrebno 
prepr iča t i in j ih odtegniti takšnemu na
č inu življenja, da zažive življenje spo
dobno socialističnega človeka. Teorijo, 
da ni delovne sile na naši vasi, so raz
vi ja l i in še trde prav ti kulaški elemen
ti, k i so obenem tudi glavni zavirači 
socialističnega napredka naše zemlje. T o 
njihovo trditev je zadnja frontna akcija 
v mesecu gozdarstva povsem izpodbila 
i n nasprotno dokazala, da je naša pot 
iskanja delovne sile popolnoma pravilna. 

Za samega vaščana pa pomeni njegov 
premik iz vaškega životarjenja v indu
strijsko produkcijo popoln prelom z sta
r i m zaostalim tokom življenja in vkl ju
čitev v aktivno borbo za boljše življenje. 
T a odločitev je nujna in je edino pra
v i lna za izboljšanje življenjske ravni 
vsega našega delovnega ljudstva. Vs i 
moramo sodelovati v tej vel ik i bi tki za 
zmago in dograditev socializma pr i nas, 
kajti socializem pomeni boljše življenje 
za vse delovne ljudi in se gradi za vse. 

K o govorimo o novi delovni s i l i pa ne 

smemo pozabiti tudi na okolnost, da je 
še veliko število naših žena, k i niso 
vključene v proizvodnjo. Iz izkušenj pa 
vemo, da je žena dobra delavka. Da 
bomo pa žene pritegnili v produkcijo, 
je nujno potrebno, da naša podjetja in 
ustanove poživijo ustanavljanje otroških 
jasli, oz. da se za že obstoječe bolj za
nimajo. Kaj t i večkra t je krivda prav v 
tem, da žene ne gredo v proizvodnjo, 
ker poedina podjetja ne polagajo dovolj 
pažnje otroškim ustanovam. 

Tej akciji, k i se je začela te dni po 
vsej naši državi, da se dobi čim več de
lovne sile, je treba posvečati največjo 
pozornost, da se bo pravilno na prosto
voljni bazi izvedla v življenje. Nihče 
nima pravice postajati ob strani i n gle
dati kako nekateri trosijo vse svoje sile 
za uresničenje največjih zgodovinskih 
ciljev delovnega ljudstva naših narodov. 
Delati po sprejetem planu in ga izvršiti 
je dolžnost nas vseh. To je naš največji 
moralni zakon in največja moralna dolž
nost vsakogar. 

Do sedaj smo v našem okraju na tej 
podlagi dobili 281 l judi, k i so se prosto
voljno javi l i na delo za kapitalno iz
gradnjo. Naša naloga pa je še mnogo 
večja i n nenehno moramo stremeti za 
tem, da jo vse bolj poživljamo i n se bo
rimo za njeno' izvršitev. Zato ni prav, 
da se poedini štabi za nabiranje delovne 
sile, K L O in ostale množične organiza
cije vse premalo zanimajo za to široko-
potezno akcijo. So slučaji kakor n. pr. 
v Tržiču, da se tisti, k i je odgovoren za 
to, izgovarja s preobilico dela ter to 
nalogo prestavlja na drugega. To odla
ganje odgovornosti' traja že več dni, 
sama akcija pa pr i tem trpi i n je uspeh 
tako rekoč minimalen. 

Zapisali smo že, da je naše podeželje 
še vse premalo zaposleno. Z prepr iče
valnim delom krajevnih aktivistov, z 
dobrimi štabi pri K L O , bodo marsikateri 
hlapec ali dekla, naš bajtar, pa tudi 
sinovi in hčere malih in večjih kmetov, 
začeli razmišljati ali bi šel ali ne. A l i 
bi zapustil krpo svoje zemlje in odšel v 
industrijo. A l i bi zapustil vaško življe
nje i n pričel novo? Marsikomu bo ob 
tem razmišljanju težko, težko se bo odtr
gal od starega sveta in starega življenja. 
Toda potrebno je! Ravno sedaj je po
treba največja in tokrat se je treba od
ločiti in stopiti odločno v vrsto aktivnih 
graditeljev socializma. 

R a z p i s v o l i t e v l j u d s k i h i n š p e k t o r j e v 
Od 1. do 10. julija 199 se bodo na ob

močju okraja Kranj vrši le volitve l jud
skih inšpektorjev. Sekretariat IOOF do
ločuje po spodaj navedenih datumih 
konference, na katerih se bodo izvedle 
volitve. Po pravi lniku je treba volitve 
z dnevnim redom objaviti na vidnem 
mestu 10, dni pred volitvami. Med tem 
časom naj vodstva osnovnih organizacij 
L F izvršijo vse tehnične priprave za 
volitve (določijo prostor konference, p r i 
pravijo skrinjice in listke, v kolikor 
konferenca sklene, da bodo volitve 
tajne). 

1. julija 1949: B rn ik i , Gorice, Kokrica, 
Mavčiče, Orehek. 

2. julija 1949: Kovor, Podbrezje, Pre-
doslje, Stara Loka, Sv. Ana, Sv. Kata
rina, Duplje. 

3. julija 1949: Šenčur, Šenturška g., 
Trata—kolodvor, Trboje, Trstenik, Vele-
sovo, Križe. 

4. julija 1949: Visoko, Voglje, Zabnica, 
Železniki, Z i r i . 

5. julija 1949: Bukovica, Gorenja vas, 
Davča, Cešnjica, Cerklje. 

6. julija 1949: Hotavlje, Javorje, Je
zersko, Kokra , Leskovica, Log, Lučine. 

7. julija 1949: Martinj vrh, Poljane, 
Puštal , Reteče, Selca, Sora, Sorica. 

8. julija 1949: Savodenj, Trebija, Za l i -
log, Zminec Zg. Luša. 

9. julija 1949: Besnica, Bitnje, Leše, 
Naklo, Preddvor, Smlednik. 

Sekretariat IOOF -— Kranj. 

K a | so pokazale revizije 
potrošniških naleasnic 

2e od meseca marca t. 1. naprej se 
vrše revizije upravičencev do potrošni
ških nakaznic, k i pa že v samem za
četku niso prinesle tistih uspehov kot 
bi j ih morale predvsem zaradi tega, ker 
si naše krajevne organizacije in organi 
oblasti niso b i l i povsem na jasnem, kaj 
hočemo in moramo doseči z revizijo ži
vi lskih nakaznic. 

Šele ukrepi v mesecu aprilu i n maju 
so zagotovili kljub precejšnjim napa
kam i n pomanjkljivostim, k i so se do
godile, tisti uspeh in učinek, k i b i ga 
morali s politiko razdeljevanja živilskih 
nakaznic zagotoviti že v samem začetku 
revizij. Danes, ko je delo že v precej
šnji meri opravljeno (vendar pa še ne 
končano), je naš namen, da na tem me
stu ugotovimo njegove rezultate, pred
vsem pozitivne strani, kakor tudi sla
bosti organov, k i so odgovorni, da bi 
delo pravilnejše potekalo i n brez poseb
nih težav za tiste potrošnike, katerim 
zagotovljena preskrba v vsakem primeru 
pripada. 

Od pričetka revizije do danes se je 
število oskrbovancev v zagotovljeni pre
skrbi znižalo za 60%, kar predstavlja v 
okrajnem merilu precejšnjo število po
trošnikov, k i so kakorkoli neupravičeno 
prejemali živilske nakaznice. V tem so 
vštet i zlasti: nezaposlene osebe, k i so se 
imele možnost vključiti v kakršnokoli 
zaposlitev, nadalje ljudje, k i imajo mož
nost preživljanja iz domačih virov ali 
imajo sredstva, k i j im omogočajo priživ-
ljanje izven fondov garantirane pre
skrbe itd. 

Seveda bi bilo napačno gledati ta 
dejstva samo s te strani, oziroma misli t i 
samo na to, koliko smo prihranili držav
nih blagovnih zalog. Nasprotno, te re
zultate je potrebno gledati predvsem v 
luči zagotovitve delovne sile in njene 
mobilizacije za izvršitev najvažnejših 
planskih nalog. Ta smer je bi la poudar
jena vseskozi in po tej se je morala 
revizija v glavnem vršit i . 

No tudi v tem smislu je revizija do
segla uspeh in sicer se je doslej nanovo 
vključilo iz področja okraja Kranj od 
meseca marca dalje okoli 1000 l judi v 
razna podjetja, ustanove itd. Ta številka 
je brezdvomno dokaz pravilnosti revi
zije, vendar pa dokaz tudi v tem, da 
rezervna delovna sila še od daleč ni 
izčpana ter da se v mnogih primerih 
zaposluje tam, kjer ni težišče izvršitve 
osnovnih planskih nalog. Nadalje se re
zultati revizij pokazali, kje se še naha
jajo rezervne delovne sile in dale mero-
dajnim organom napotilo, kam je pred
vsem usmeriti njihovo delo, da bo mo
bilizacija delovne sile čim uspešnejša. 

Imamo še vrsto primerov, k i potrju
jejo to, da je delovne sile še dovolj. V 
Poljanski dolini se n. pr. nahajajo na 
malih kmečkih posestvih številni odrasli 
člani družin, k i se brez vsake škode za 
kmetijstvo lahko zaposle i n katerim bo 
ta zaposlitev le v korist njih samih i n 
skupnosti. Pa tudi v mestih i n bogatej
ših kmečkih predelih ( K L O Cerklje, 
Brniki) so še številni ljudje, k i b i se 
lahko zaposlili a l i pa so že zaposleni p r i , 
takih delih, k i za naše plansko gospo
darstvo niso bistvene važnosti . 

Popolnoma logično je, da se pr i tako 
obširnem in dolgotrajnem delu kot so 
revizije živilskih nakaznic lahko zgo

dijo napake i n da čestokrat nastopijo 
tudi objektivni razlogi, k i ovirajo docela 
nemoten potek. Teh primerov je bilo 
precej, vendar pa moramo ugotoviti, da 
je bilo ogromno število napak nepotreb
nih i n da bi se dalo to delo opraviti 
dokaj laže ter brez večjih pogrešk, ako 
bi vsi činitelji, k i so b i l i p n revizijah 
poklicani sodelovati svojo odgovorno 
delo tudi pravilno opravili ali pa dali 
potrebno pomoč. 

Oglejmo si sedaj samo nekaj teh po
manjkljivosti in napak, k i bi morale izo
stati ter bi bile s tem marsikaterim po
trošnikom prihranjene številne težave 
in pota, k i so mu bile prizadejane bodisi 
iz malomarnosti, nevednosti pa tudi 
brezvestnosti. Prav tako pa napake, k i 
so bile storjene od strani nekaterih po
trošnikov iz istih razlogov. 

Mnogi krajevni i n mestni ljudski od
bori so kot organi oblasti v začetku re
vizij dokaj slabo razumeli pomen i n 
važnost teh. Šele ko so uvideli nujnost 
in ko so docela spoznali svoje naloge, 
je šlo delo dobro naprej. Prav tako je 
bilo zelo vidno, kje pr i reviziji sodelu
jejo polit ične organizacije i n kje ne, kar 
se je najbolj videlo i n občutilo na te
renu samem. Lepe uspehe v pravilnem 
delu so pokazali zlasti K L O - j i : Ziri, B i t 
nje, Sv. A n a i n Puštal , medtem ko je 
bilo pomanjkanje sodelovanja občutiti 
predvsem v K L O - j i h : Trstenik, Trata— 
kolodvor itd. 

Ko t najtežja pomanjkljivost pri vsem 
delu se je pokazalo zamujanje rokov. 
P r i izdelavi statistik o upravičenosti 
prebivalcev do garantirane preskrbe 
smo v nekaj primerih ugotovili skrajno 
slab odnos nekaterih ljudskih odborni
kov, kakor tudi uslužbencev do potroš* 
nikov. Tako je bilo n. pr. treba za osnov
ne podatke, k i so bi l i nujnega značaja 
za delitev nakaznic v mesecu juniju, 
sezname terjati od odgovornih organov 
dan za dnem i n je šla stvar celo tako 
daleč, da so morali uslužbenci OLO-ja 
iskati odgovorne osebe po K L O - j i h , j ih 
privesti v Kranj al i pa delo sami opra
vi t i . To pa vse zaradi tega, da je bilo 
delo lahko pravočasno izvedeno, ker bi 
v nasprotnem primeru vse prebivastvo 
okraja še dalj časa čakalo živilske na
kaznice kot je že moralo'. Take primere 
smo imeli v K L O - j i h : Predoslje, Besnica, 
Kokr ica itd. Istotako izredno otežkoča 
pravilne revizije površnost i n počasnost, 
s katero posamezni krajevni ljudski od
bori in podjetja izpolnjujejo sezname 
potrošnikov. Naj navedemo samo nekaj 
primerov izmed mnogih: 

Gozdna uprava Tržič je za svoje de
lavce poslala seznam namesto 16. 5. šele 
24. 5. t. L, zaradi česar je stotine gozd. 
delavcev prejelo nakaznice namesto 1. 
šele 11. junija 1949. 

Tovarna športnih čevljev Ziri je do
stavila sezname namesto 15. 6. šele 19. 
6. t. L, istotako Gorenjska predilnica in 
tkalnica na Trati. 

Tovarna Iskra Kranj je kljub ponov
nemu opozorilu, k i je bilo dano odgo
vorni osebi, poslala sezname šele 20. 6. 
t. 1. namesto 15. 6. 49. 

Tovarna' „Zimopreja" Stražišče pa 
tega n i storila ni t i do 20. 6. t. 1., t emveč 
jo je bilo potrebno terjati še naknadno, 
da j ih je dostavila 21. 6. t. 1. Prav tako 

(Dalje na drugi »tranifr 
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Naše frontne brigade so izpolnile zadano nalogo 

Polletni plan gozdarstva jje izpolnjen 4 uspeh n a š i h frontnih brigad 
Do prihodnje nedelje bomo naredili š e t isoč kubikov - izjavlja noro formirana elitna brigada „Borisa Kidriča" 

»Polletni plan gozdarstva je izpol
njen!" To veselo sporočilo, k i je v zad
njih dnčh prišlo* v svet, je zgovorno 
spričevalo našim gozdnim frontnim 
brigadam, k i so k temu največ pripo
mogle. Tudi kranjske brigade seveda. 
Še celo prav krepko. In prav je, da se 
piše o njih. O njih, k i so postali junaki 
dela, k i morda še pred kakim mesecem 
niti sanjali niso o tem. Pa se pogovo
rimo o njihovih uspehih. * 

Kranj, 23. junija. 

Od osmih frontnih, brigad iz našega 
okraja sta prvi že v soboto, 18. t. m. 
izpolnili svojo nalogo brigadi „Toneta 
Tomšiča" v Drulovki in „Lidije Šnet jur-
čeve" pod Storžičem. Prva je bila, kot 

uspeli. Prekoračil i so plan tudi za 15%. 
V sredo, 22. junija sta se obe brigadi 

srečali pred Sindikalnim domom v 
Kranju. Bi lo je okrog poldne. Brigadirj i 
so prišli z zastavami in harmonikami. 
Tu je bi l svečan sprejem, ko so briga
dirji sprejeli delovne frontne značke in 
so j ih mladinke okitile z rdečim cvet
jem. Nato j ih je v okusno okrašeni dvo
rani Sindikalnega doma nagovoril tov. 
Zaletel Slavko, okrajni sekretar OF in 
izrekel priznanje za njihovo delo. O po
menu delovne zmage, o izkušnjah, k i so 
j ih priboril i brigadirji, o trdi borbi za 
izpolnitev gozdarskega plana, pa tudi o 
napakah in pomanjkljivostih pa je go
vori l tov. Drobež Maks. Med drugim je 
poudaril važnost nadaljnjih frontnih ak-

smo že javi l i , proglašena za udarno, 
druga pa je sprejela prehodno zastavo 
gorenjskega gozdnega bazena od Izvrš
nega odbora OF Slovenije. Čeprav je 
bila delovna zmaga že za njimi, ni pre
nehalo delo in tekmovanje, kdo bo naj
boljši. Brigadirj i iz brigade narodnega 
heroja „Toneta Tomšiča" v Drulovki so 
naredili 18% čez plan in s tem za nekaj 
ur prehiteli svoje' tekmece. Pod Storži
čem so delali tudi zadnjo nedeljo. In so 

cij, k i j ih morajo brigadirji kot novi 
ljudje povsem razumeti in k njim pr i 
stopati kot frontni delavci. Najboljši 
brigadirji so nato prejeli v priznanje za 
veliko požrtvovalnost diplome, drugi 
knjižne nagrade, mnogi tudi članstvo 
OF. Brigadirj i so pa na tem zborovanju 
izglasovali tudi nekim dezerterjem ne
zaupanje s tem, da so predlagali čr tanje 
iz članstva OF. Obema brigadama so k 
uspehu čestitali tudi mnogi drugi, med 

ostalimi odred kranjskih pionirjev in 
sindikalna podružnica tov. Inteks, k i j im 
je podarila lepo darilo. Slovesnost pa s 
tem še ni bila zaključena. Brigadirji iz 
obeh brigad so namreč formirali novo, 
elitno brigado, k i bo pod imenom „Bo
risa Kidriča" delala do 3. julija v gozdo
vih pod Storžičem. Vanjo se je takoj 
prijavilo okrog 40 brigadirjev, najbolj
ših frontovcev iz obeh brigad. 

Tržič, 25. junija. 

Udarna brigada „Staneta Rozmana" 
je na svojem težkem terenu v Dolžanki 
končala svoje delo — izpolnila je po
stavljeni plan. Brigadirj i so imeli pred 
razhodom javno zborovanje pred Mest
nim ljudskim odborom v Tržiču, kjer 
sta j ih nagovorila in izrekla priznanje 
za njihov trud tov. Zaletel Slavko, okr. 
sekretar OF in tov. Urbane Štefko, se
kretar M K K P S v Tržiču. Brigadirj i so 
prejeli od Okr. OF odbora diplome in 
razne knjižne nagrade, a 9 novim čla
nom so podeljene članske izkaznice OF. 
Delovni kolektiv tovarne „Tiskanine" iz 
Kranja je najboljšim brigadirjem poda
r i l 10 lepih knjižnih nagrad, A F 2 iz 
Tržiča pa j im je izročila krasen šopek 
rož. Na koncu zborovanja se je 6 briga
dirjev na lastno pobudo priglasilo, da 
se vključijo v stalno delovno silo, 15 
najboljših brigadirjev pa bo odšlo takoj 
na delo v elitno gozdno brigado „Borisa 
Kidriča" pod Storžič. 

Zg. Jezersko, 25. junija. 
Tudi brigada „Staneta Žagarja" je 

danes v Komatevri končala s svojim de
lom. Izpolnila je svojo plansko nalogo 
in prejela na dan ohdoda od IO OF Slo
venije visoko priznanje za svojo požrtvo
valnost pr i delu s tem, da je bila pro
glašena za udarno. To je že tretja bri
gada, k i nosi ta naziv v našem okraju. 
Brigadirji so prejeli razen tega tudi po
samezna priznanja in nagrade. Iz te 
brigade se je 7 najboljših brigadirjev 
prijavilo za delo v elitno brigado „Bo
risa Kidriča". 

(Nadaljevanje s prve strani) 
niso niti do 20. 6. dostavile seznamov za 
svoje delavce: K Z Bitnje, Bukovščica, 
Velesovo, Log, Voglje in Zminec. 

K e r K L O - j i Leše in Trata—kolodvor 
do 19. 6. t. 1. niso dostavili spiskov niti 
telefoničnih poročil za živ. nakaznice, 
zanje nakaznic za julij sploh ni bilo 
mogoče naročiti pravočasno. K L O Sv. 
Katarina, Cerklje itd. pa v so roke prav 
tako zamudili. 

Uslužbenec, k i je odgovoren za izdajo 
živilskih nakaznic pri OLO- ju , je iz se
znamov v juniju izpustil 400 potrošni
kov, ter so vsled tega karte prejeli kas
neje kot ostali potrošniki, uslužbenec 
pri M L O Šk. Loka je iz seznamov izpu
stil 63 potrošnikov itd. 

Cela vrsta je še podobnih primerov 
težjih in lažjih. Nekateri kr ivci so bi l i 
vsled takega poslovanja že kaznovani 
kot n. pr. poslovodkinja K Z Lučine s 
kaznijo din 5.000.—, referent za živil
ske nakaznice pr i OLO- ju z disciplinsko 
kaznijo, kakor tudi drugi. Enako bodo 
tudi v ostalih primerih, v kolikor še 
niso vsi kr ivci kaznovani tako, kot za
služijo. 

Nadalje imamo primere, da posamez
na podjetja zahtevajo nesorazmerno ve
liko število nakaznic, česar nato ne mo
rejo opravičiti . Tak primer se je zgodil 
pri Projektu, kjer so za mesec maj 
zahtevali 70 kom. živilskih nakaznic več 
kot v aprilu, dočim so cd teh mogli 
upravičit i kemaj 19. Še težje pa je to, 
da so razna večja podjetja izkazala, da 
za potrošnike iz drugih OLO-jev izda
jajo 110 kom. živilskih nakaznic v me
secu maju in juniju, dočim so za mesec 
julij izkazali število 441, iz česar sledi, 
da s<0 b i l i prvotni podatki podjetij do
cela nepravilni, ter je bilo radi takšnega 
malomarnega dela prikrajšanih v okraju 
Kr,anj za. živilske nakaznice 331 upra
vičencih ; potrošnikov. ( :

 : 

"Te primere "bi lahko naštevali y ne

dogled. Vendar že naštet i dovolj živo in 
jasno povedo s kakšnimi problemi in s 
kakšnimi l judmi se imajo' naše osredne 
ustanove boriti, da' upravičenim potroš
nikom zagotovo nemoteno preskrbo. 

Ne gre samo za take primere, temveč 
tudi za primere izkoriščanja živilskih 
nakaznic od strani neupravičencev ali 
pa za nemarno razdeljevanje osebam, k i 
j im živilske nakaznice ne pripadajo. 
Gr i lc Valentin, nosač za Dom na K r v a v 
cu je prejemal TD-a živilsko nakaznico; 
k i mu nikakor ne pripada, najmanj pa 
ne zato, ker ima dovolj obdelovalne 
zemlje, da na njej sebe in svojo družino 
preživi. Potrošniško potrdilo mu nihče 
n i podpisal nit i potrdil, K L O pa ga je 
vseeno vnesel v seznam potrošnikov. 
Poleg tega i n neštevilnih podobnih •pri
merov pa jih je še cela vrsta takih, ko 
so potrošniki zaradi gole malomarnosti 
nekaterih uslužbencev prejemali nakaz
nice večjih kategorij kot j im pripadajo. 
Namesto N A V nakaznice so prejemali 
TD, SD, L D ali celo prioritetne itd. Po
trošniška potrdila so bila izpolnjena 
skrajno pomanjkljivo, brez označbe dela, 
nečitljivo, brez žigov itd. 

Tudi sami potrošniki so čestokrat 
k r iv i težkim posledicam, k i se očitujejo 
pr i razdeljevanju nakaznic. Nepravo
časna dostava potrdil, slabo ali pa sploh 
neizpolnjeno potrdilo, samovoljne izpre-
membe kategorij so bi l i čestokrat povod 
številnim kaznovanjem, k i so bila izre
čena v takih primerih. Mnogokrat kra
jevni ljudski odbori sploh niso v stanju 
izdelati seznamov živilskih nakaznic, ker 
j im potrošniki ne dostavijo pravočasno 
potrošniških potrdil in seveda vsled tega 
za ves okraj ni mogoče napraviti zbirnik 
seznamov, na podlagi katerih se nakaz
nice zahtevajo. 

Vse take in podobne, pomanjkljivosti 
zelo. ovirajo odnosno sploh onemogočajo 
pravilno revizijo .potrošniških nakaznic 
in s tem., preskrbo prebivalstva.;-Proti 
takim pomanjkljivostim in primerom 

kot smo j ih navedli zgoraj, se bo v bo
doče tudi najstrožje nastopalo, ker ne 
moremo več trpeti tega, da bi upravi
čeni potrošniki vsled vsakovrstnih ma
lomarnosti in brez lastne krivde bi l i 
kakorkoli prizadeti. Množične organiza
cije, organi ljudskih inšpekcij, zlasti pa 
sindikalne organizacije bodo v bodoče 
morale tem stvarem polagati vso pažnjo, 
da se bodoi take napake sproti odprav
ljale. Le na tak način bodo revizije 
rodile zaželjene rezultate.-

A k o sedaj sumiramo vse uspehe in 
neuspehe, k i »so bi l i z dosedanjimi revi
zijami živilskih nakaznic doseženi, bomo' 
ugotovili, da smo kljub neštevilnim na
pakam, k i so se dogajale iz zgoraj na
vedenih vzrokov, dosegli učinek, k i je 
bi l postavljen kot cilj in da so revizije 
imele tisto vsebino, k i so jo morale 
imeti. To je razvidno predvsem v tem, 
da smo: 

1. dosegli znaten porast delovne sile, 
2. zagotovili, da garantirana preskrba 

kmečkemu prebivalstvu ni ovira za 
prehod na socialistično proizvodnjo, 

3. onemogočili trošenje živilskih fon
dov tistim, k i j im ne pripadajo. 

4. krajevni organi oblasti se ob pod
pori množičnih organizacij stvarno 
čutijo odgovorne za pravilno izved
bo nalog, k i so j im -bile postavljene 
v tem pogledu. Akt iv iz i ra l i pa smo 
na teh vprašanjih tudi širok krog 
ljudi, k i so s svojim sodelovanjem 
pripomogli k uspehu. 

Vse to dokazuje pravilnost smeri, k i 
so jo revizije živilskih nakaznic zavzele. 
V kolikor pa to otežkočajo posamezni 
nesramneži in brezvestneži, pa se bo z 
njimi obračunalo tako, kot j im gre. V 
tem' smislu bo potrebno delati še naprej 
in toliko časa, dokler ne bo razdeljeva
nje živilskih nakaznic potekalo tako, kot 
zahtevajo od nas izvršitve nalog naše 
petletke in naši delovni ljudje, k i se za 
izvršitev teh-nalog vsakodnevno borijo. 

I. Š 

Kranj, 27. junija. 
Danes se je vrni la po 38 dnevnem 

delu Jelovška brigada iz Selške doline. 
Brigada od vseh ostalih brigad edina n i 
povsem izpolnila postavljeni plan, ker 
je bila politično slabo podprta. V njej 
so gozdni delavci, k i j im ni šlo v račun, 
da se rušijo stare norme, imeli glavno 
besedo. Čeprav brigada kot celota ni i z 
polnila plan pa so ga posamezne čete i n 
najboljši iz teh čet so nagrajeni od OO 
OF. Tudi iz te brigade je nekaj briga
dirjev odšlo pod Storžič, a mnogi mislijo 
na vključitev v produkcijo. 

Pod Storžičem, 26. junija. 
Sonce obliva ozko sotesko Kokre, ko 

hitimo po beli cesti navzgor. Vse više in 
više. Storžič se s svojimi skalami dotika 
neba in opreza nad zelenimi gozdovi, k i 
ga obdajajo od vseh strani. Od daleč 
odmeva razposajeni glas harmonike, po
mešan s hrupnim klarinetom. Kaj , da 
smo že dospeli? 

Da, res. P r i prvem bivaku se je na
mestila elitna brigada „Borisa Kidriča". 
Nedelja je in zraven tega poldne. Delo 
je že končano. Od štirih zjutraj do 
opoldne so danes delali najboljši iz 
vseh frontnih brigad. T i brigadirji ho
čejo po dobljenih izkušnjah pokazati, 
kaj vse premore predan frontovec. To 
za odgovor vsem obrekovanjem in kle
vetam Informbiroja. Da bodo vedeli, kaj 
vse naš človek zmore in stori za izgrad
njo socializma pri nas, ko trde, da ga ne 
gradimo. 

Brigada je v nepopolnih treh dneh s 
35 brigadirji posekala in obdelala 165 m' } 

lesa. Izven nje pa so se našli ljudje, k i 
so j i začeli metati polena pod noge. Tako 
brigada ni prejela v teku teh dni nobene 
hrane. Še več! Odnesli so j i m tudi vse 
boljše orodje — le nekaj slabega so j im 
pustili. 

„Jeste nam norme!" 
.,Norci, zakaj le delate, ko ste že iz

polnili plan!" take in enake slišijo od 
poklicnih delavcev, ki imajo seveda 
oporo v upravi G G in Gozdni direkciji, 
čeprav bi j im bi l i lahko hvaležni, da j im 
pomagajo izpolnjevati plan. Delo so j im 
odkazali uro daleč naravnost v hrib, 
samo da j im bo teže. Zraven pa so 
gozdovi, k i rabijo nujno čiščenje. 

Brigadirj i so zavedno prenašali vse te 
težave in spotikanja. Res tožijo: „Če bi 
bila hrana boljša, še bolj bi podirali? 
Pa kaj češ, če v trebuhu stalno nekaj 
k ru l i in te spominja na potrebo. Vrag 
j ih odnesi!" 

Hudujejo se na Bogataja, Zcrka in 
Repcelja, ki so od Gozdne direkcije od
govorni za preskrbo in orodje. Saj so 
dobro seznanjeni s tem, da so ljudje 
gori pod Storžičem in da delajo, da po
kažejo najboljše uspehe izbrane elite 
frontovcev. In to dokazujejo z vsakim 
delom bolj in bolj kljub vsem zapre
kam. Kl jub slabi hrani, orodju in tež-

'kemu terenu! To je njihov odgovor In-
formbirojevcem! 

Komandant brigade tov. Praprotnik 
nas podrobno seznanja z usponi dela 
brigade. Imajo tri čete. Skoraj vse so 
enako udarne. Vseeno pa ie doslej naj
boljši efekt dosegla prva četa, k i i i je 
komandir tov. Tavčar Anton. V osmih 
urah presega normo za 68%, v dvanaj
stih urah dnevnega dela pa naredi za 
206%. 

Toda tudi druga in tretja četa ne od-
jenjata v tem tekmovanju s prvo Tako 
se zgodi, da druga prehiti prvo četo in 
da i im ie tretja tik za petami. Tu po
veljujeta tov. Kare l in Ivan Kavčič, ki 
imata prav tako izbrane udarne ljudi. 
Večji del so vsi komunisti. Zato j im 
lahko zaupamo, ko praviio: „Do prihoda 
nie nedelje bomo tisoč kubikov nare
di l i ! " 

In vse to se šteje že za drugo polletje 
izvrševanja plana v gozdarstvu! 

Živeli zavedni borci brigadirji „Borisa 
Kidriča!" 

Danes so obiskali elitno brigado „Bo
risa Kidriča" člani moškega pevskega 
zbora iz Dupelj, k i so opoldne priredil i 
brigadirjem koncert slovenskih • naroda 
nih in partizanskih pesmi. 
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Neve kmečko-obdelovalne zadruge v našem okraju 
V vaseh našega okraja se je močno 

razgibalo gibanje za novo obliko za
družništva. Po dosedanjih osmih že 
ustanovljenih obdelovalnih zadrugah je 
samo v prejšnjem tednu nastalo prav 
tolikšno število novih kmečkoobdeloval-
nih zadrug. 

Kokrica, 25. junija. 
Na ustanovnem občnem zboru kmeč

ke obdelovalne zadruge „Sloga" je 45 
kmečkih gospodarstev zlilo v celoto 
564,91 ha zemlje, od katere imajo 383 ha 
obdelovalne. Zadružniki imajo 50 konj 
ni 90 glav živine. 

Gorice, 25. junija. 
Danes smo tudi pri nas ustanovili 

kmečkoobdelovalno zadrugo, k i smo j i 
dali ime „Storžič". V zadrugo se je do
slej vključilo 32 kmečkih gospodarstev 
s skupno 544 ha zemlje. Od tega je 273 
obdelovalne. V hlevih imamo 49 konj in 
162 goved. 

Voklo, 26. junija. 
Tu je ustanovljena kmečkoobdeloval-

na zadruga, k i nosi ime „Sava". Na 
ustanovnem občnem zboru je bilo danes 
vključenih v zadrugo 43 kmečkih gospo
darstev, k i imajo skupno 819,49 ha zem
lje, od te obdelovalne 391 ha. Razen tega 
bodo v zadružnih hlevih gojili 319 glav 
živine in imajo 92 konj in 100 prašičev. 
Seveda mislijo vse to povečati in utrditi 
6 tem svoje zadružno gospodarstvo. 

Tako* tov. Zupan Anton, k i je izvoljen 
za predsednika zadruge, upa, da bodo s 
pomočjo okrajnega aktiva v kratkem 
času organizirali dobro zadrugo, k i bo 
dala državi čim več pridelkov in po 
drugi strani dvignila življenjski stan
dard zadružnikov. Zadružno gospodar
stvo bodo preusmerili predvsem na ži
vinorejo in gojenje krompirja. 

Naklo, 26. junija. 
Danes je bi l tu ustanovni občni zbor 

K O Z „Dobrava". Prav za prav je pre
rasla iz ekonomije, k i je bila ustanov
ljena spomladi. V zadrugo je stopilo 49' 

Kranj, 23. junija. 
Osvobodilna frontna mesta Kranja je 

cb kr ivičnem sklepu Sveta zunanjih 
ministrov v Parizu sklicala danes zve
čer veliko protestno zborovanje v vel iki 
dvorani Sindikalnega doma. V dvorani 
in zunaj nje se je zbralo nad tisoč ljudi, 
k i so odločno manifestirali za stališče 
naše vlade, za C K K P J i n za maršala 
Tita, ter obsojali pariški Svet, posebno 
še stališče Sovjetske zveze, k i je prekr
šila svoje zavezništvo do najzvestejšega 
soborcamed drugo svetovno vojno in s 
tem prelomila načela, k i j ih je postavilo 
svobodoljubno človeštvo za ureditev po
vojnega sveta. 

TOVARNA USNJA „STANDARD" V 
KRANJU IZPOLNILA POLLETNI 

PLAN 

V petek, 24. t. m., ob 10. uri dopoldne 
je tovarna Standard v Kranju izpolnila 
v celoti svoj polletni plan. 

V letošnjem letu, po izvoli tvi novega 
sindikalnega vodstva, se je delo kolek
tiva Standard še bolj razživelo. Na se
stankih so člani kolektiva sprejemali 
obveznosti v počastitev raznih kongre
sov. Franc K e r n se je zavezal, da bo 
napravil 1000 prostovoljnih delovnih ur, 
Pavše Ivan 500, povprečno pa je vsak 
član sprejel obveznost za 126 prosto
voljnih ur dela. To je močan dokaz v i 
soke politične zavesti in zaupanja v 
Partijo in njeno vodstvo. 

V mesecu februarju so organizirali 
brigadni sistem dela v obratu. Ustano
v i l i so 15 proizvodnih brigad in 11 br i 
gad za delo izven proizvodnje. Na ta 
način se je ves. kolektiv vključil v br i -
gadno delo. . - • 

družin, kar je okroglo 60% vaščanov, k i 
so vložili vanjo skupno nad 500 ha zem
lje. V tej zadrugi bodo posvetili posebno 
pozornost mlekarstvu in vzreji mlade 
živine. Sedaj imajo 228 glav goveje ži
vine. 

Stara Loka, 26. junija. 
To nedeljo je b i l pr i nas ustanovni 

občni zbor K O Z , v katero se je vk l ju
čilo 29 kmečkih gospodarstev z 300 ha 
zemlje. Od tega je skoraj 200 ha obdelo
valne. V zadrugo so vnesli tudi 123 go
veje živine, 22 konj, 8 volov in okoli 70 
prašičev. V zadrugi je 109 članov, od 
tega polovica zmožnih dela. Zadrugi so 
dali ime „Ljubnik", za predsednika pa 
so izbrali partizanskega borca tov. Ju-
govica Ivana. 

Godešič, 26. junija. 
Na današnji dan so pri nas ustanovili 

K O Z , k i so jo imenovali po Francetu 
Prešernu. V zadrugo je vključeno' 12 
kmečkih družin in ima zadruga 203 ha 
zemlje. Na občnem zboru so se zadruž
nik i domenili, da bodo jesenske pridelke 
že letos zložili, čeprav je do sedaj še 
vsak zase obdeloval zemljo. 

Orehek, 26. junija. 
Tudi v naši vasi je bi l danes ustanov

ni občni zbor kmečkocbdelovalne za
druge, k i je prav tako dobila ime po 
Francetu Prešernu. V zadrugo se je do 
sedaj vključilo 11 kmečkih gospodarstev 
z okroglo 151 ha zemlje. Razen tega 
imajo zadružniki okoli 20 konj in 76 
glav goveje živine. 

Stražišče, 26. junija. 
Danes je bila tu ustanovljena K O Z , k i 

je dobila ime po padlem aktivistu borcu, 
k i je nosil ilegalno ime „Šmarjetski". 
Občnega zbora so se udeležili skoraj vsi 
vaščani, v zadrugo pa je pristopilo 21 
družin, k i imajo 260 ha zemlje. Zadrugo 
bodo utrdil i in v kratkem razširili tudi 
na kmečka gospodarstva v okolici 
Kranja. 

O vsem tem je govoril minister L R S 
tcv. Ivan Regent. Z zborovanja so zbo-
rovalci odposlali resolucijo OF Sloven
ske Koroške, v kateri se zavezujejo, da 
bodo dali vse sile za dograditev sociali
stične Jugoslavije, k i bo nekoč domo
vina tudi Koroškim Slovencem. Pionir
jem na Koroškem pa so poslali pozdrave 
pionirji iz Kranja. 

Protestna zborovanja so so vršila tudi 
v vseh naših gozdnih brigadah, kjer so 
naši brigadirji najogorčeneje protesti
ra l i proti kr ivičnemu sklepu zunanjih 
ministrov v Parizu in manifestirali za 
pravične rešitev naše Koroške. 

Med prvimi so pri izpolnitvi planskih 
nalog — udarniki. Najboljši so Malo-
vrh Janez, Štefe, Rehberger, Pester, 
Hostnik in Debeljak. Tudi disciplina v 
tem delovnem kolektivu je vzorna in le 
tako je uspelo, da je tovarna, k i je imela 
pred kratkim še večino strojev v po
pravilu, z ostro in dosledno borbo in z 
zglednim delom članov kolektiva do
segla in izpolnila 24. t. m. svoj polletni 
plan. 

Čirče pri Kranju, 25. junija. 
Danes je delovni kolektiv okrajnih 

mlekarn v Čirčah izpolnil zadano na
logo, da bo v desetih dneh naložil in 
prepeljal s svojimi tremi kamioni 600 m ! 

lesa. K izpolnitvi tega plana, k i si je ta 
mali kolektiv zadal na pobudo članov 
komunist ične partije je iskreno česti
tati, ker je pokazal zgled, kaj se vse 
zmore ob jekleni volji zavednih fron^. 
tovcev. • ... v •:• • • '« •/ -

MANIFESTACIJSKO ZBOROVANJE 
DELAVSTVA KRANJA OB PRIČETKU 

II. KONGRESA SVETOVNE 
SINDIKALNE FEDERACIJE 

V ponedeljek, 27. t. m , ob 15. uri se 
je vršilo pred Sindikalnim domom ve
liko manifestacijsko zborovanje, k i ga je 
na čast II. Kongresa svetovne sindikalne 
federacije sklical OSS. O pomenu tega 
kongresa je govoril tov. Bore, član Glav. 
odbora ZSS. Med drugim se je dotaknil 
tudi krivične obsodbe in klevetanja 
naše Partije od strani Informbiroja in 
z zgovornimi dokazi prikazal pravilno 
pot našega vodstva, k i je vidna povsod, 
ko gradimo z lastnimi silami socializem 
v svoji deželi. Iz zborovanja je bila od
poslana pozdravna resolucija OF Slo
venske Koroške v vzpodbudo, da naši 
borci onkraj meja vztrajajo v svoji 
borbi do pravične reši tve koroškega 
vprašanja, k i se mora prej ali slej pra
vilno rešiti. Prav tako je bila odposlana 
pozdravna brzojavka II. kongresu sve
tovne sindikalne federacije, k i se vrši v 
Milanu. 

Dan s r e d n j e š o l s k e 
V dneh 25. »in 26. junija se je vršil v 

Kranju Dan srednješolske mladine, k i 
je imel namen pokazati delo i n uspehe 
med šolskim letom 1948/49 z razstavo, 
fizkulturnimi prireditvami in kulturnim 
nastopom. Dan se je pričel z otvoritvijo 
razstave v soboto, 25. t. m. v stranski 
dvorani Sindikalnega doma, kjer naj bi 
bi l tudi kratek nagovor, k i smo ga pa 
pogrešali. Otvoritve se je udeležil tudi 
sekretar M K K P tov. Brovč Andrej. 
Razstavni prostor so najbolje izrabili 
dijaki tekstilnega tehnikuma, kar je ra
zumljivo, saj so imeli za razstavo največ 
možnosti. Naslednji dan naj bi se začel 
s slovesno povorko na telovadišče in s 
slovesnim delom dneva, kar pa se je 
vršilo nezadovoljivo' in smo pri vseh na
stopih pogrešali predstavnike množičnih 
organizacij, k i bi brez dvoma morali po
lagati večjo važnost na delo srednje
šolske mladine, to je tistega kadra, ocl 
katerega v vel iki meri zavisi pravočasna 
in točna izpolnitev našega plana. Po 
tekmovanju v odbojki, kjer je zmagala 
gimnazija nad tekstilnim tehnikumom s 
pičlo zmago 3 : 2, so sledile lahkoatlet-
ske prireditve, k i po svoji masovnosti 
Še zdaleč niso pokazale zadovoljivih re
zultatov in dokazujejo, da bo treba v 
tem pogledu storiti še mnogo, če ne vse. 
Jasno je, da so odgovorni za fizkulturno 
rast naših srednjih šol voditelji, k i pa 
niso pokazali dovolj odgovornosti, razen 
pr i tekstilnem tehnikumu, kjer je fiz-
kultura kljub vel iki zaposlenosti dija
kov na dostojni višini. Popoldne se je 
vrši la polževa dirka, kjer so bi l i zopet 
uspešni tekstilci, nato pa kulturni na
stop, k i je bi l najzanimivejši del Dneva, 
ne toliko po vsebini kakor po drugih 
okoliščinah. Mnenja smo-, da morajo biti 
naše srednješolske ustanove žarišča ku l 
turne dejavnosti, morajo vzgojiti v naši 
mladini pravi posluh za umetniške vred
note, za tisto umetniško delo, k i pomaga 
graditi našo novo družbeno stvarnost, 
novega socialističnega človeka. Visoka 
idejnost in masovnost naj bosta poleg 
umetniške izvedbe glavni vodili . Prire
ditev je s tega vidika pokazala kaj slabo 
sliko. V glavnem, so bile točke površno 
naš tudi rane in idejno šibkejše. Častno 

Savodenj, 26. junija. 

Dne 26. junija 1949 je bila v Savod-
nju slavnostna otvoritev zadružnega 
doma, kateri je prisostvovalo veliko šte
vilo tamkajšnjega prebivalstva. Tako so 
v veselem razpoloženju proslavili ta 
dan. Ob slavnostni prireditvi je pred
sednik uprave za gradnjo zadružnega 
doma vse navzoče prisrčno pozdravil. 

V imenu vseh množičnih organizacij 
okraja Kranj je pozdravil delovno in 
kmečko ljudstvo Savodnja tov. Praprot
nik Nace, član OOOF in j im čestital k 
tako vel ik i gospodarski zmagi na po-
prišču borbe za gospodarsko in kulturno 
preobrazbi njihove vasi. Obenem j im je 
nakazal v kratkem in jedrnatem referatu 
vse. njihove bodoče naloge v preobrazbi 
kmetijskega gospodarstva za čira prej -

Rado Pavčič: 

Ola aaio-strada 
Vprašaš, kam. 
Odhajamo na avtostrado 
mi mladinci s fakultete. < 
Poglej ponosno to brigado, 
te vesele in mladostne čete. 

Poglej te mlade radostne ljudi, 
te zdrave, jeklene fante in dekleta, 
kako zanos jim iz oči žari, 
kako so srca s srečo jim prežeta. 

Tudi krampov in lopat se ne bojimo, 
čeprav nam mehka je in gladka dlan; 
saj vsako leto z delom jo kalimo. — 
Ko vračamo se, nam obraz je nasmejan. 

Pojdi z nami tudi ti, 
v naši četi bo še zate dela, 
pusti sanje zdaj kjerkoli in skrbi, — 
naša četa Te bo radostno sprejela. 

mladine v K r a n j u 
izjemo in prijetno presenečenje pa je 
pripravil nastop ekonomskega tehni
kuma, k i je s skrbno izdelanim, pestrim, 
množičnim in idejno dognanim progra
mom kljub temu, da *je številčno naj
šibkejši (okoli 100) dal največ točk in 
bi l za delo tudi nagrajen. Popolnoma pa 
je odpovedala gimnazija, k i je številčno 
najmočnejša i n je dala samo eno solo 
recitacijo. Na sploh se nam zdf, da je 
gimnazija prireditev vzela vse premalo 
resno in je nujno poiskati vzroke, saj je 
to edini zavod, ki se ponaša z daljšo 
tradicijo. 

Ob prireditvi pa bi bilo potrebno pr i 
biti še nekaj dejstev, ki naj pomagajo 
k uspešnejši izvedbi v naslednjem letu. 
Prvič je bila organizacija šibka in smo 
mestoma imeli vtis, da so organizatorji 
imeli premalo razumevanja za prizade
vanja in' priprave mladinskih aktivov, 
ki so se vršile v težkih okoliščinah in 
kar gotovo jemlje mladini tisti elan, k i 
je nujno potreben. Zdelo se je mestoma 
celo, da je vse vzeto ad hoc, da se stvar 
„odbije", ne pa, da je to največji praz
nik srednješolske mladine. Zlasti velja 
to za kulturni nastop in razdelitev na
grad, kjer bi pričakovali slovesnejšo iz
vedbo. Seveda je bila morda kr ivda za
radi neugodnega časa — publiko so 
namreč tvorili večinoma nastopajoči, 
ker je bi l istočasno ves Kranj na .— 
konjskih dirkah. Zato predlagamo na
slednji spored: kulturni nastop, otvoritev 
razstave, fizkulturni nastopi, zabava. 
Dalje tudi prostor sam ni bi l ravno po
srečen. Na neakust ičnem gledališkem 
odru se pač ne morejo vršiti naslopi 
mladinskih pevskih zborov! Morda bi 
bilo umestno, da bi se celotna prireditev 
vršila takoj ob zaključku pouka? Z bolj
šim in natančnejšim napovedovanjem 
bi vsekakor krepil i zdravi tekmovalni 
duh med. mladino itd. Problemov, k i so 
se pokazali na tej prireditvi, je še več 
in kažejo na to, da bo prihodnje leto 
treba resnejše in z večjo odgovornostjo 
pristopiti k njeni izvedbi,- če hočemo, da 
bo dosegla tisti namen, k i ga danes 
mora doseči. Brez dvoma so dani vsi po
goji za to. 

šnjo socializacijo njihove vasi. Za v i 
selo razpoloženje prebivalstva je poskr
bela kulturna skupina O Z K Z in tovarne 
„Iskre" Kranj . Posebno razpoloženje je 
napravila med prebivalstvom folklorna 
skupina O Z K Z , k i je v lepi slogi prika
zala v dveh slikah nekaj narodnih ple
sov. Po končani akademiji pa je l jud
stvo v veselem razpoloženju nadaljevalo 
svojo proslavo še daleč v pozno noč. Vse 
to, kar je prebivalstvo Savodnja doka
zalo z dograditvijo svojega zadružnegn 
doma z lastnimi silami, je zopet velik 
korak k vsem drugim gospodarski. • 
uspehom, ki j ih dosegajo vsakodnevno 
naši narodi. Tako so Savodenjčani skup-* 
no z vsemi ostalimi narodi naše d r ž a v v 

dokazali veliko predanost naši Parti.j-i m 
tovarišu. T I T U in ..zadali -velik udarec 
vsej proti jugoslovanski gonji. 

Borba koroških Slovencev - naša borba! 
Veliko protestno zborovanje v Kranju ~ 

Sredi prve petletke 

_ Iz n a š i h krajev 
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Tržič, 24. junija. 

Frontovci Tržiča so prejšnjo nedeljo 
na delovnih akcijah, k i se j ih je udele
žilo preko 300 frontovcev mnogo pripo
mogli k izpolnitvi plana v gozdarstvu. 

V zgodnjih jutranjih urah so se pr i 
čeli zbirati frontovci pred Mestnim do
mom. Sindikalna godba je z veselo po
skočno muziko prebudila še marsikate
rega zaspanca i n ga pridruži la ostalim 
prostovoljcem. Prve skupine so se ločile 
in odšle na delo za nakladanje in ža
ganje celuloznega lesa na železniško po
stajo, ostale štiri skupine pa so prepe
l ja l i kamioni v Rdečo dolino, da poma
gajo frontnim brigadam pr i njihovem 
izpolnjevanju gozdnega plana. Tam j ih 
je pričakovalo vodstvo gozdne uprave v 
Puterhofu. Organizacija dela je bila 
zadovoljiva, tako da so po preteku nekaj 
minut krenile skupine po 20 ljudi na 
določena mesta s svojimi voditelji. Glav
na dela so bila pr i nakladanju lesa in 
popravilu gozdnih poti za odvoz lesa in 
oglja. Delo je vseskozi potekalo v naj
boljšem razpoloženju vseh frontovcev, 
kljub težkemu delu posebno na popra
v i lu gozdne poti v Zalem potoku. Po 
osemurnem delu so se frontovci zopet 
pričeli zbirati na odhodnem mestu. Iz
vršenih je bilo preko 2.300 ur prosto
voljnega dela. 

Toda ne samo v gozdnem planu tem
več tudi v produkciji se je pokazala ak
tivnost delavstva. Podjetja imajo prav 
tako pred seboj izpolnitev polletnega 
plana. Najtežjo borbo* vodi danes pre
dilnica, k i pa bo po vsej verjetnosti iz
polnila plan v določenem roku. V pre
dilnici je bila udeležba prostovoljnega 
dela zelo zadovoljiva, vendar del delav
stva še vedno ne čuti prave zavesti do 
skupnosti in do izvršitve plana in s tem 
izgraditve socializma. Vendar j ih je 
ogromna večina, k i dela z pravo zavestjo. 

Kranj , 14. junija 1949. 

Mestni ljudski odbor 
Kranj 

Štev.: K-207-1985/49. 

Izvršilni odbor M L O Kranj je na pod
lagi sklepa svoje redne seje, dne 13. ju 
nija 1949, po določilih čl. 38. Splošnega 
zakona o ljudskih odborih in temeljnega 
zakona o prekrških sklenil izdati sle
dečo 

U R E D B O 
o vzdrževanju čistoče in higiene 

na območju mesta Kranja 

Cl. 1 
Prepovedana so vsa dejanja in opu

stitve, k i j ih je mogoče že povprečnim 
zdravim razumom spoznati, da so škod
l j iva zdravju i n žalijo čut snažnosti, ter 
kažejo brezobzirnost proti sostanoval
cem. 

Cl. 2 
Odlaganje smeti in odpadkov je do

voljeno samo na mestih, k i so za to po
sebej določena in sicer: 

V centru (začasno) pod tovarno gume 
„Sava", poleg tega se v centru vrši 
redno odvažanje po smetarju. Smeti za 
odvoz morajo biti pripravljene v zabo
j ih in ne smejo bit i izpostavljene na 
prepihih. 

V St ruževem in na Rupi — jama v 
Struževem poleg Krča. 

V Stražišču — opuščena gramozna 
jama. 

Na Planini — gramozna jama za no
v i m pokopališčem. 

Primskovo — cesta med Šenčurjem in 
radijsko postajo. 

Smeti je treba, v kolikor so gorljive, 
sežgati, sicer pa zravnati, da se ne one
snaži okolica. 

Cl. 3 
Prepovedano je vsako ponesnaženje 

pločnikov, ulic, cest, nasadov in javnih 
parkov, z odmetavanjem papirja, ogriz
kov, olupkov in drugih odpadkov, katere 
se mora odmetavati v zato določene ko-

Preddvor, 23. junija. 

16. junija 1949 je odred „Matija G u 
bec" v Mladinskem domu v Preddvoru 
proslavljal zaključek šolskega leta. P i 
onirji, otroci brez s taršev iz Bosne in 
Hercegovine, so ta dan pregledovali 
uspehe svojega dela — ponosni so bi l i 
nanje, saj vedo, da so n. pr. v tekmova
nju mladih naravoslovcev z odredom v 
Deškem vzgajališču v Smledniku naj
boljši v okraju. 

In še nečesa so se pionirji veselili ta 
dan. Vojaška edinica v Kranju j ih je 
povabila k sebi na obisk. To je pomenilo 
za pionirje v Mladinskem domu največjo 
nagrado za dosežene uspehe. 

Dva oficirja J A sta prišla popoldne s 
kamionom ponje. Ze med potjo se je 
razvilo med pionirji i n oficirjema pravo 
prijateljstvo. V Kranju so si pionirji 
najprej ogledali f i lm Oliver Tvvist. Nato 
so j ih sprejeli oficirji J A v svojem k l u 
bu. Pr ipravi l i so j im večerjo, ves čas pa 
j im je igrala godba J A . Kmalu je postalo 
v dvorani zelo živahno, sleherni pionir 
je hotel dati duška svojemu veselju. 
Zvokom godbe se je pridruži lo petje 
120-ih pionirjev. Med pravim pionirskim 
razpoloženjem je s kratkim nagovorom 
pozdravil pionirje oficir J A . Opozoril 
j ih je na to, da ne smejo nikdar poza
biti, da so padli njihovi starši, bratje in 
sestre zato, da oni lahko danes dosegajo 
take uspehe v učenju, se jih veselijo in 
se tako pripravljajo za gradnjo sociali
stične Jugoslavije. Ob koncu se je tova
rišem oficirjem mala pionirka-Ljubica 
lepo zahvalila za prisrčen sprejem. Šele 
ob 10. ur i zvečer so se pionirji poslovili 
od tovarišev in se odpeljali nazaj v 
Preddvor. Vsak za sebe je obljubil, da 
mora biti odred drugo leto še boljši, saj 
vidijo, da j im ne posveča pažnjo samo 
ljudska oblast, ampak tudi naša ljudska 
armada. 

šarice, k i so postavljene na javnih me
stih. Istotako je prepovedano vsako po
škodovanje javnih nasadov in vseh 
komunalnih naprav. 

Cl. 4 
Prepovedano je izlivati odpadne vode 

na cesto, ali v obcestne jarke, kamor se 
sme izl ivat i le čista voda, ne pa voda 
iz gospodinjstev, pralnic, kopalnic, grez
nic itd. 

Cl. 5 
Greznice so dolžni hišni lastniki dr

žati dobro zaprte, skrbeti morajo za 
odtoke, oziroma dolžni so greznice pra
vočasno izprazniti. 

Cl. 6 
Prepovedano je metati v kanalske iz 

live na cestah predmete, k i j ih more 
zamašiti ter organske snovi, k i služijo 
kot hrana podganam in drugi golazni. 

Cl. 7 
Nedopustno je iz cestnih oken in bal

konov iztepavati preproge i n krpe, po
steljnino in slične stvari. Pravtako je 
nedopustno metati predmete in odpadke 
iz oken, balkonov in teras, na ulice, 
ceste in javne prostore. Nedopustno* je 
tudi izobešanje po balkonih perila, tera
sah in prizidkih, z licem obrnjeno na 
ulice in odprte javne prostore. 

Cl. 8 
Hišni lastniki, upravitelji hiš in hiš

niki , so dolžni skrbeti, da bodo pločniki 
in hodniki pred hišami redno vsak dan 
v večernih ali zgodnjih jutranjih urah 
pometeni. Isto so dolžni storiti najem
nik i lokalov, delavnic in obratovalnic, 
pred svojimi obrati in lokali . 

Cl. 9 
Lastniki in upravitelji kavarn, hote

lov, restavracij, gostiln in drugih podob
nih javnih lokalov, kakor tudi podjetij, 
morajo skrbeti, da so stranišča vedno 
snažna in uporabna. 

Stranišča, ki niso prirejena za izpi
ranje z vodo, se morajo večkra t razku-

FINALNA TEKMA ZA MEMORIAL 
„PEPE ZORNADE" 

„Branik" (Maribor) : „Korotan" (Kranj) 
0 : 0 

V nedeljo, dne 19. t. m. sta se sestali 
v finalni tekmi za memorial „Pepe Zor-
nade" v Mariboru pionirski moštvi 
„Korotan" iz Kranja in domači „Branik" 
in igrali nerešeno 0 : 0. Pionirsko moštvo 
iz Kranja je podalo res dobro igro i n 
vse kaže na to, da si bodo naši pionirji 
v povratni tekmi v Kranju pribori l i 
pionirsko prvenstvo Slovenije v tem 
letu«. 

V petek, dne 1. julija 1949 ob 16. uri na 
igrišču Korotana prijateljska nogometna 

tekma med: 
FD „Tekstilce" iz Paračina 

in „Inteks" iz Kranja. 

Mali oglasi 
Dvosobno stanovanje z veliko shram

bo v Radovljici zamenjam z enosobno v 
Kranju. — Naslov v upravi lista. 

Kupimo eno ali dve muli, za prena
šanje tovorov pri gradnji nove planinske 
postojanke na Storžiču. — Ponudbe na 
Planinsko društvo Kranj . 

IZ UPRAVE: Začenši s prihodnjim 
mesecem bomo dostavljali list samo ti
stim, ki imajo poravnano naročnino. 

žiti z razkuževalnimi kemičnimi sred
stvi (klorovo apno itd.). 

Cl. 10 
Vse obratovalnice z živili (kavarne, 

gostilne, menze, mlekarne, prodajalnice 
živil), sploh vsi obrati, kjer se izdelujejo 
in prodajajo živila, morajo bit i higien
sko urejeni in vzdrževani. Povsod mora 
bit i napeljana pitna voda iz mestnega 
vodovoda. Splakovanje kozarcev, stekle
nic in umivanje rok, se mora opravljati 
vedno le v tekoči vodi. 

Osebje obratovalnic z živili mora biti 
zdravniško pregledano, o čemer mora 
vsak tu uslužbeni posedovati zdravniško 
potrdilo. Osebna snaga osebja mora biti 
vedno na višku. 

Čl. 11 
Po vseh lokalih, kjer se obratuje z ži

vi lskimi ar t ikl i morajo na vidnih mestih 
biti izobešena gesla, parole in opozorila 
na higieno in čistočo. 

Cl. 12 
V obratovalnicah z živili, se sme za 

hlajenje živil uporabljati le na higieni-
čen način proizvajan led. Navaden led 
z rek, ribnikov se sme uporabljati le v 
obratih, kjer led zanesljivo ne pride v 
dotiko z živili. 

Cl. 13 . 
Živila ne smemo prevažati z vozili , k i 

niso čista, kjer je vsako onesnaženje po 
vozniku ali vozilu mogoče. Živila kot 
n. pr. meso morajo biti vedno pokrita 
v posebnih zabojih. 

Cl. 14 
Zanemarjanje osebne snage, pomanj

kl j iva čistoča stanovanjskih prostorov 
povzroča širjenje mrčesa in raznih škod
l j iv ih bolezni. Zato je vsaka takšna kr 
šitev, k i spravlja v nevarnost zdravje 
okolice, nedopustna in kazniva. 

Cl. 15 
Vsi lastniki hiš, hišniki in upravniki 

so dolžni, da skrbe za čistočo pločnikov 
pred hišami. V slučaju snežnih padavin 
ne smejo odmetavati snega na ceste, 
temveč ga odstraniti tako, da ga vozijo 
na obrežja rek, sicer se odstranitev iz
vrši na stroške kršitelja, t. j . zadevnega 
hišnega lastnika ali posestnika. 

Cl. 16 
Na vseh javnih cestah in poteh je 

zabranjeno sankanje in drsanje. 

Cl. 17 
Na pločnikih pred hišami ni dovo

ljeno puščati drva in drugo dobavljeno 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

V nedeljo, dne 3. julija — ima dr. H r i -
bernik Ivan, telefon štev. 261. 

DEŽURNA LEKARNA 
Vsako nedeljo od 7. do 11. ure ima 

„Pecivo", poslov, št. 4, Majstrov trg. 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 
KRANJ 

V petek, 1. julija ob 20. uri : I. potrč: 
„Lacko in Krefli", zaključna pred
stava v tej sezoni. 

KINO „STORŽIČ" KRANJ 
Od 5. do 7. julija »Poslednji tabor", sov

jetski fi lm. 

KINO „SVOBODA" STRAŽIŠČE 
Od 1. do 4. julija „Bežno srečanj©", an

gleški film. 

KINO ŠKOFJA LOKA 
Od 1. do 3. julija „Beli volčjak", sovjet

ski fi lm. 

KINO TRŽIČ 
2. in 3. julija „Poslednja etapa", sovjet

ski fi lm. 
6. in 7. julija „Seme v vetru", francoski 

fi lm. 

kurjavo. Ista se mora v roku 12 ur po 
dobavi takoj odstraniti, ter dotični pro
stor očistiti, sicer se čiščenje odredi na 
stroške koristnika dobavljene kurjave. 

Cl. J8 
Lažji prekrški te odredbe se bodo 

kaznovali na kraju samem z izrekanjem 
denarne kazni, k i so odvisna od težine 
prekrška. 

Denarne kazni izrekajo pooblaščeni 
organi po lastnem poudarku, glede na 
okolnosti, v katerih je dejanje bilo 
storjeno. Pooblaščeni organ pozove sto-
.rilca, s predložitvijo kazenskega lista na 
plačilo določenega kazenskega zneska 
na l icu mesta. 

Kazn i se izrekajo v višini od din 10 
do din 50. 

Proti izreku kazni na licu mesta ni 
pritožbe. 

Ce storilec ne more, al i noče plačati 
kazni na l icu mesta, kakor tudi, če je 
povzročena večja škoda kot din 50.— je 
pooblaščeni organ dolžan ugotoviti sto
rilčeve osebne podatke in o prekršku 
obvestiti Mestni ljudski odbor, da izreče 
kazen, po predhodnem zaslišanju sto
rilca, v kolikor njegova kr ivda morda 
ni bi la na licu mesta brezdvomno potr
jena in ugotovljena. Prisi lna izterjatev 
na kraju samem ni dovoljena. 

Cl. 19 
Za prekrške, zoper odločbe vseh čla

nov te Uredbe, k i j ih store otroci in 
mladina do 18. leta starosti, so odgo
vorni starši , oziroma njihovi skrbniki. 

Cl. 20 
Kaznovanje po določilih te Uredbe ne 

izključuje kaznovanja po drugih pred
pisih, v kolikor je storjeno dejanje po 
njih kaznivo. 

Čl. 21 
Po kaznovanju po čl. 20 in 21 te 

Uredbe, bo Mestni ljudski odbor izre
kel kazni zoper prekrške določil te 
Uredbe, na podlagi čl. 38, splošnega za
kona o ljudskih odborih, k i predvideva 
kazen odvzema prostosti, ali prisilnega 
dela brez odvzema prostosti do enega 
meseca dni, ali pa denarno kazen do 
1500 dinarjev. 

Čl. 22 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem ob

jave v lokalnem časopisu, ter na kra
jevni način. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Tajnik IO-MLO: Predsed. IO-LMO: 
(Vodenik Franc) (Brovč Andrej) 

Uvedba 

Urejuje urednički odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Nasloy uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek 
Letna naročnina znala 96 dinarjev — Štev. ček. položnice 511-t0200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1. Kranj 189 49 


