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Žetev in mlačev - važno delo vaških 
frontnih brigad 

Kaj storiti, da se še bolj pospeši 
pridobivanje nove delovne sile 

Žetev se približuje svojemu koncu zla
sti na kranjski ravnini, dočim se je v viš
j ih predelih v glavnem pričela. Na polju 
so še jara žita. Žetev ie bila otežkočena 
glede na to, da je bilo žito od zadnjih 
nalivov dežja precej položeno, a je kljub 
temu bogata. Važno vlogo pr i žetvi so 
igrale vaške frontne brigade, k i so pr i 
skočile na pomoč ogroženemu področju. 

Sedaj nastaja drugo važno delo — 
mlačev. Za izvedba te važne naloge bo
do morale frontne brigade vložiti ves 
svoj trud, da se čimprej izvrši s polnim 
uspehom. Dobra stran pri mlačvi je ta, 
da imamo v našem okraju precei močan 
strojni park, t. j , veliko motorjev in ve
l ik ih mlatilnic. Mlatilmce .so v večini 
pri K Z in K O Z . Le manjši del je v pr i 

vatnih rokah, kar pa je treba mobilizi
rati za skupno mlačev v zadrugah, kaj U 
samo s skupno organizacijo bo možno 
izvršiti to delo v pravem času. Posebno 
je to važno za višje predele, kjer nima
jo elektrike, da si skupno organizirajo 
mlačev za celoten K L O ali vas in tako 
dvignejo potreben kontingent benzina 
za motorje. Popolnoma razumljiva jo, 
da mora biti spričo ogromnih drugih del 
v kmetijstvu, mlačev žita kar mogoče 
hitro izvršena, kar bo tudi omogočilo 
pravočasno izvršitev odkupa belih žit. 

Fronta in ostaie množične organizacije 
na vasi morajo biti v tem času zelo 
aktivne in razgibane, da bodo pravilno 
in v pravem času dobro m v vsem pra
vilno dovršile mlačev. 

Praznik žetve v KOZ „Sorško polje" 
Žabnica, 24. julija. 

Kmečko obdelovalna zadruga „Sor
ško polje" je včeraj praznovala svoj 
največji praznik, praznik žetve. 

Žetev je bila bogata tako, da raču-. 
najo na 1 ha 18 stotov pridelka. V za
drugi imajo dobro organizirano br i -
gadno delo. P r i žetvi se je od petih 
brigad najbolj izkazala druga brigada, 
k i jo vodi tov. Bernik Stane. B i l je 
prvi, k i je s svojo brigado izpolnil plan 
žetve, kakor tudi plan setve ajde. 

Tov. predsednik K O Z Kura l t Franc 
ie v razgovoru povedal, da je bilo dosti 
težav, k i pa so j ih brigadirji z uspehom 
premagali. Brigadni sistem dela j im je 
omogočil, da so v kratkem času poželi 
lepe površine žita: 46 ha pšenice, 9 ha 
rži in 10 ha ječmena. N i pa bil to samo 

praznik žetve, sai so zadružniki obenem 
opravili tudi vso setev ajde in več kot 
60% posevka s semenom repe. Poleg 
tega so zadružniki v tem zadnjem času 
dali državi že čez vagon krompirja. 

Na svojih rednih tedenskih sestankih 
se zadružniki seznanjajo z uspehi svo
jega dela, razpravljajo o izboljšavah, k i 
j ih uvajajo v svoj brigadni način dela 
in se politično in gospodarsko utrjujejo. 
Vsekakor dajejo s svojim uspešnim de
lom močan odgovor svojim zadnjim 
nasprotnikom socializacije vasi, obe
nem pa s tem pobijajo klevete vzhodno 
demokratičnih držav, da se pri nas ne 
gradi socializem. S svojim znojem in 
novim socialističnim načinom obdelave 
zemlje grade sebi in skupnosti boljše in 
srečnejše življenje. Š. B . 

Košnja in žetev v Mladem vrhu 
Vsem nam je že znano, da je v M l a 

dem vrhu kmečko obdelovalna zadruga. 
Lepo je pogledati na zlatorumena polja, 
k i se vzpenjajo po bregovih do vrha. 
Rahla sapica pozibava klasje, da se ti 
zdi kakor valovito morje, obetajoče bo
gat pridelek. 

Mar l j iv i so zadružniki v Mladem vr
hu. Ne morejo pa biti kos mnogim de
lom na polju v tem poletnem času. 
Zaprosili so za pomoč množične orga
nizacije, katere so se že drugič odzvale 
s prostovoljnim delom. 

Tudi preteklo nedeljo je bilo vse živo 
na travnikih in njivah Kmečko-obdelo-
valne zadruge v Mladem vrhu. Ze v 
soboto so prispeli prostovoljci-kosci in 
žanjice iz Kranja. Zvečer so si ogledali 
gospodarska poslopja, ogledali okolico 
ter teren, kjer bodo drugi dan kosili in 
želi. Zvečer so pregledali vsak svoje 
orodje in povsem pripravljeni legli k 
Počitku. 

V nedeljo zjutraj — navsezgodaj je 
krenila skupina 18 koscev čez pobočje 
v Podvrh na travnik. Uvrst i l i so se 
drug za drugim ter z vso pridnostjo pr i 
čeli z delom. Ce si j ih gledal, se ti je 
zdelo, da so si ti kosci medsebojno tiho 
napovedali tekmovanje. To nam potrdi 
n Jihov uspeh po končanem prostovolj

nem delu, saj so prispevali zadrugi 1P. 
delovnih dni. 

Prav nič niso zaostajale za kosci naše 
žanjice, k i so v dveh skupinah odšle 
nekoliko niže v breg na veliko njivo 
dozorele pšenice. Pridno so se pripogi-
halc nad polnim klasjem, ga devale v 
kepice, za njimi so pa že delali preves-
je in povezavah v snopje, še ostali pro
stovoljci. V dopoldanskih urah so prišli 
zadružni vozniki, k i so odpeljali sno-
povje h kozolcem. Drugi so že zopet to 
snopovje skladali v brane. Vsi prosto
voljci, k i so delali na njivi in sprav
ljal i žito, so prispevali zadrugi 27 de
lovnih dni. Vse delo je spremljala dobra 
volja in razposajenost koscev in žanjic. 
N j h c v vrisk se je razlegal daleč po 
dolini. 

Zavest, da so našemu naprednemu 
kmetu na vasi pomagali pri delu in pri 
graditvi socializma ter utrjevali pove
zanost delavca in kmeta, je bilo naj
večje plačilo za naše prostovoljce. Za 
njihov trud se j im je v imenu vseh 
zadružnikov zahvalil predsednik Kmeč-
ko-obdelovalne zadruge v Mladem 
vrhu, kateremu so prostovoljci še na
prej obljubili pomoč. 

Delavec in kmet s skupnim delom 
gradita socializem! 

Kakcr smo že pisali, so aktivisti kranj
skega okraja uspeli z dobrim in pre
pričevalnim delom pridobiti v mesecu 
juniju nad 500 delovnih ljudi, k i so se 
vključili v proizvodnjo, kar pomeni, da 
so presegli mesečni plan za 11%. Za me
sec julij pa predvideva plan vključitev 
234 nove delovne sile, kar so pa naši 
aktivisti že 44% presegli in vključili v 
delo 337 novih delavcev. Plan pa bi bil 
še boljše izpolnjen, da se na terenu sa
mem niso dogajale razne nepravilnosti, 
k i so onemogočale skupinam aktivistov 
uspešno izvedbo važne naloge. Dogaja 
se namreč, da razna lokalna podjetja in 
K Z brez vednosti Uprave za delovno si
lo pr i O L O v Kranju sprejemajo delav
ce, kar je že samo po sebi protizakonito, 
ker krši uredbo o pravilnem postopku 
sprejemanja delavcev na delo. Take so 
v tem mesecu n. pr.: kmetijske zadruge 
v Zg. Luši, Hotavljah, Zireh, Selcah 
sprejele na ta način 2—3 nove delovne 
moči, v K Z Češnjici 12, v K Z Savodnju 
pa kar 15, čeprav j im je tolikšna de
lovna sila odveč. Ta pojav vsekakor ka
že, da je delovne sile še vedno dovolj na 
našem podeželju, k i bi se lahko koristno 
uporabila v naših tovarnah in gradili-
ščih, k i najbolj potrebujejo delovno silo 
t. j . v našo težko industrijo in na gradi-
lišča objektov kapitalne izgradnje. Kaj 
ni po temtakem skrivanje delovne sile 
doma početje, k i gre v nekem pomenu 
besede danes na račun te važne naloge. 
Za takšno skrivanje je potrebno trdo 
prijeti odgovorne v lokalnih podjetjih 
in K Z , da se vidi kdo se hoče-odtegniti 
od vsesplošne potrebne mobilizacije 
delovne sile in zakaj ravno pod takim 
okriljem? Potrebno pa bo vsekakor spre
meniti način poljedeljske proizvodnje, 
t. j . odvajanje delovne sile bo pospe
šilo razvoj zadružništva na vasi, s tem 
uvedbo mehanizacije itd. 

Seveda ni dovolj, da se samo prepre
čijo takšne manevrizacije na našem 
okrajnem področju, temveč se mora da
ti še večja podpora agitaeijskim skupi

nam, ki so zadolžene po tej nalogi pri
dobivanja nove delovne sile. 

Prav tako je važna pomoč, k i jo nu
dijo naši industriji in gradiliščem kapi
talne izgradnje naše frontne brigade. V 
tem naš okraj še ni povsem uspeh Do-
zdaj sta organizirani le 2 frontni bri
gadi, od teh ena dela na Jesenicah in 
šteje 93 brigadirjev, dočim je druga v 
pomoči pri „Projektu" na gradilišču v 
Kranju in ima 61 brigadirjev. Res je, da 
bedo naše frontne brigade vskočile šele 
v prihodnjem mesecu bolj številno v 
plan, ker jih je tokrat ovirala zakasnela 
žetev, k i se je morala v tem mesecu iz
vršiti do konca. Vsekakor pa so tudi pri 
tem vprašanju glede pravilnega posto
panja posebne naloge ne samo pri me-
njenih skupinah, temveč pri vod.tvih 
ter partijskih in sindikalnih organiza
cijah podjetij. Tako n. pr. lahko prido
bijo veliko število novih delavcev tisti 
delavci, k i stanujejo na vasi. Dobro agi
tacijo lahko opravijo tudi razni delovni 
kolektivi pri prostovoljnem delu na va
si, izlet 1 T. itd. Dobra skrb za novodešle 
ga frontovca, prehrana, lep postopek, 
kulturno razvedrilo je zagotovilo za 
uspeh. Kako lepo zveni in kako močno 
odjekne, če slišiš le dobro iz ust samih 
frontovcev. Tako se naši frontovci, k i so 
zaposleni na gradiliščih „Projekta" v 
Kranju nimajo kaj pritožiti, da j im ne 
gre dobro. Nasprotno: 50 letni brigadir 
Strupi Alfonz pravi: „Jesti imamo več 
ko dovolj. Hrana je odlična, kakršne 
nisem imel v svojem življenju." Tako 
govore tudi drugi. Tudi na kulturno živ
ljenje je to podjetje v zadnjem času 
začelo polagati veliko važnost. S 
takimi postopki bomo veliko kori
stili stvari in frontovci iz vasi, kot so 
že mnogi z zadnjega gozdarskega meseca 
storili, bodo sami zahtevali stalno za
poslitev, ker bodo videli, da je življenj
ska raven našega delavca v primeri z 
kdaj koli prej ogromno dvignila. U v i 
deli bodo, da se pri nas res gradi socia
lizem ne le V besedah, ampak tudi v de
janjih. 

Pravilen odnos do novodošlih 
delavcev v tovarne 

Množično in napredno zadružništvo - temelj v 
zgraditvi lepšega in naprednejšega življenja na vasi 

Zadnje čase prihaja v našo industri
jo vedno več nove delovne sile iz pode
želja. K e r so ti ljudje živeli stalno na 
deželi ločeni od industrijskih središč, se 
j im zdi tovarna tuja, .v njoj se ne poču
tijo domače tako ket so se doma. Mno
gokrat se zgodi, da se tak človek ne mo
re vživeti v delo v tovarni, posebno še, 
če v bližini nima ljudi, k i bi ga pravilno 
razumeli in mu skušali pomagati pri 
njegovem delu. S tem bi mu mnogokrat 
odprli pogled v tovarno tak, kakršen je 
v resnici. Tako se čestokrat zgodi, da je 
tak delavec zakrknjen sam vase, delo mu 
ne gre od rok, zakar tudi ni zainteresi
ran. Na vse načine skuša, da bi se vrn i l 
na svoje prejšnje mesto. 

Zato je nujno potrebno, da se uprave 
podjetij in sindikalne organizacije že od 
začetka zanimajo za te ljudi, k i se na 
novo vključujejo v proizvodnjo. Zelo 
lep primer pravilnega odnosa in dela z 
novodošlimi delavci nam nudita tovarni 

„Iskra" in „Tiskanina" v Kranju V to
varni „Iskri" je sindikalna organizacija; 
skupno z upravo podjetja organizirala 
dne 20. julija družabni večer z vsemi 
novodošlimi delavci. Potek tega večera 
je bi l zelo dober. Navzoče je najprej po
zdravil predsednik sindikalne podruž
nice tov. Vidic, za njim je govoril po
močnik direktorja in j im skušal orisati 
tovarno, tako kot je. Vs i so bi l i dobro 
razpoloženi, starejši delavci so se z novi
mi razgovarjali, kako je treba delati in 
ravnati s stroji, da bo njihovo delo čim 
uspešnejše. Novodošli so se v družbi 
starih, izkušenih delavcev dobro počutili, 

v Spoznali so, da je tovarna danes drugi 
dom človeka-delavca. Uvideli so, da bo
do v tovarni s svojim delom ustvarjali 
sebi in bodečim pokolenjem lepše in 
srečnejše življenje. Iz tega družabnega 
večera so poslali resolucijo Izvršnemu 
odboru OF za Slovenijo, v kateri nava-

(Nadaljevanje na drugi strani) 
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= Iz n a š i h krajev I. Kranjska mladinska delovna brigada 
v drugi dekadi na gradnji avtoceste 

V naši brigadi se vodi velika borba 
za dosego tistih nalog, k i smo si j ih 
zadali pred odhodom na avtocesto Za
greb—Beograd. Brigada dela na odseku 
št. 2. T u prevažajo brigadirji z vagon-
čki prst za nasip, planirajo in izsušu
jejo močvirje. V 2. dekadi je dosegla 
brigada zelo lepe uspehe, kar pa ni za
sluga samo visoke delovne zavesti po
sameznih brigadirjev, temveč v vel ik i 
meri tudi dobrega vodstva naše br i 
gade. Brigada je v tej dekadi bila raz
deljena v 2 bataljona in je sleherni dan 
prekoračila plan. Tako je n. pr. 18. ti 
m. prekorači la normo za 112%, plan pa 
za 72%. V prvi dekadi to je od 10. do 
20. julija bi morala brigada splanirati 
1216 m : ! in prevoziti po normi 3658 m : t, 
po planu pa 1935 m : ! . Dejansko pa je 
brigada dosegla sledeče rezultate: spla-
nirala je 2203 m : \ presegla 81%; pre
vozila 4107 m : !, presegla 13%. Toda br i 
gadirjem se zde ti rezultati še pre
majhni in stalno tekmujejo za dosego 
čim višjih delovnih rezultatov. Prehod
na zastavica stalno prehaja iz čete v 
četo. Poleg dela pa ima na gradilišču 
avtoceste brigada zelo dobro organizi
rano kulturno-prosvetno življenje. Ob
stoja mešani pevski zbor, k i je že na
stopil na interni prireditvi, poleg tega 
pa se pridno pripravlja za sekcijski 
festival v Kut in i . Prav tako dela tudi 
folklorna skupina, k i se uči koroški 
narodni ples „Svatovska polka". Dra
matska skupina pa je naštudirala tro-
dejanko „Mladost pod soncem". Zelo 
dobro delujejo tudi čitalne grupe, kajti 
v brigadni knjižnici je 850 knjig. Poleg 
tega vzgaja štab brigade brigadirje tudi 
politično. Vršile so se že 4 brigadne 
konference, 2 agitacijsko politična pre-

Ob ustanavljanju kmečko obdelovalne 
zadruge sta bila največja kričača Udir 
in Papler. 

Besnica je v času narodno-osvobodilne 
vojne in revolucije postala zek>poznana 
vas, saj so mnogi partizani imeli najbolj
še zveze z Besničani od začetka do kon
ca, skratka Besnica je bila partizanska 
vas. Tudi j ih je mnogo vstopilo v N O V . 
Na to so še danes ponosni in si kaj radi 
pripovedujejo doživljaje iz časov okupa
cije. Seveda ne gre ta beseda vsem. T u 
di v Besnici so posamezniki, katerim 
borba za svobodo in sedaj za socializem 
ni šla in ne gre v račun. 

Okrajni odbor vojnih invalidov iz 
Kranja si je zadal častno nalogo, da v 
letošnjem letu pomaga ustanoviti v Bes
nici Kmet. obdelovalno zadrugo. To je 
bilo zgodaj spomladi. V ta namen so bi l i 
sklicani trije masovni sestanki. Po štir
je a l i pet aktivistov je najmanj dvakrat 
tedensko obiskovalo kmete na domu. 
Razlagali so j im pomen obdelovalne za
druge, j im priporočali ustanovitev i n 
obljubili vsestransko pomoč, da bo za
druga v najkrajšem času gospodarsko in 
upravno urejena. V Besnici je danes ma
lo ljudi, k i ne bi dodobra poznali vseh 
značilnosti obdelovalne zadruge. 

In tako je prišlo do 16 častnih podpi
sov, s katerimi se medsebojno obvezuje
jo, da bodo ustanovili obdelovalno za
drugo. Povabil i so na poseben sestanek 
aktiviste (invalide) iz Kranja, da pripra
vijo občni zbor in da se bodo podpisalo 
pristopne izjave. K o pa je stvar prispela 

V nedeljo 31. jnlija 1948 

ob 3 . uri popoldne 
otvoritev 
zadružnega doma 
v P o d b r e z j a h 

davanja o organizaciji dela in 2 krat so 
se vršile politične informacije. Mladina 
dobiva tudi dnevno časopisje, katerega 
željno prebira. 

Zelo razgibana pa je v naši briga'di 
tudi fizkultura. Moštva odbojke, košar
ke, nogometa in rokometa so odigrala 
že 2 igri i n sicer: prvič s sosednjo br i 
gado, drugič pa na domačem igrišču, 
kjer je gostovalo moštvo Crvene zvezde 
iz Slavonskega Broda. Lahkoatletska 
ekipa se je udeležila tudi tekmovanja 
za sekcijsko lahkoatletsko prvenstvo v 
Kut in i . Imela je zelo lepe uspehe. Za
sedla je prvo mesto v teku na 100 m in 
drugo mesto v teku na 800 m. 

Brigadirj i imajo redno četne konfe
rence, kjer je vedno zelo živahna dis
kusija, kako bi si izboljšali življenje v 
taborišču in v brigadi, kako bi dvignili 
disciplino, k i je sicer že na precej v i 
soki stopnji, vendar bi bila lahko* še 
boljša. Ćete medsebojno napovedujejo 
tekmovanja na vseh sektorjih dela in 
prav to zelo poživi življenje v brigadi. 
Po delu se vedno slišijo med brigadirji 
vprašanja: „Katera četa je danes dobila 
prehodno zastavico? Kdo je najboljši 
brigadir?" itd. 

Mladina pa ima v brigadi tudi dovolj 
razvedrila. Brigadirj i so se že udeležili 
4 mitingov, obiskali več kino-predstav 
ter imeli v taborišču tudi prosto' za
bavo. 

Brigadirji težko pričakujejo razglasa, 
ali bo brigada udarna, al i ne, kajti prav 
od tega je odvisna njihova brigadirska 
čast, kar so pred ljudstvom mesta 
Kranja obljubili, da bodo kljub vel ikim 
naporom dosegli ta častni naslov. 

Brigadirka H. D. 

tako daleč, je izstopilo sovraštvo do se
danje stvarnosti — do socializma. Na
sprotniki so sicer že preje otežkočili de
lo aktivistov, z raznimi parolami in laž
mi. Na dan, ko bi morala pasti odloči
tev, pa se je pokazalo, kdo so v tem kra
ju proti lastnim vaščanom in proti vsa
kemu napredku te vasi. Udi r (Stular) in 
Papler (Kozjek) iz Spodnje Besnice sta 
sopodpisala častne izjave samo zato, da 
sta si zagotovila možnost nadaljnjega 
razbijanja. To se j ima je ob tej pr i l ik i 
tudi posrečilo. K o je imelo pri t i do pod
pisov pristopnih izjav, sta izjavila, da 
kljub prvotnemu podpisu ne bosta vsto
pila v zadrugo, ker ne zaupata zadruž
nemu gospodarstvu, da sta bila že nešte
tokrat razočarana, odkar je nova Jugo
slavija itd. Š tu lar pravi, da je zasebno 
kmetijsko gospodarstvo naprednejše . 
Koz jek pa je prisotne opomnil na „doto" 
i n tako sta dosegla, kar sta želela. K a 
kih sedem jih je takoj omahnilo, kljub 
temu, da so j ih ostali opomnili na sra
moto i n prevaro. 

Da, to je bila p re računana prevara, 
p re računan napad na skupnost in napre
dek Besničanov. Še v zadnjem času si 
hočejo nekateri kulaki podaljšati mož
nosti materialnega i n fizičnega izkora-
ščanja in bogateti na račun delovnega 
ljudstva in njegove dobre volje. 

Nekoč, morda v kratkem, bo tudi v 
Besnici drugače. Tudi tam se bodo kme
tje otresli starih županov in vaških za-
povednikov in spoznali bodo škodljivo 
delavnost teh elementov in zato zahte
val i odgovora. Med drugim bodo zahte
vali odgovora za opisano prevaro, k i po
meni globoko žalitev poštenih Besniča
nov, kar meji že na protizakonito deja
nje. 

Vs i naši prijatelji i n neprijatelji vsega 
sveta gledajo z začudenjem na ustvar
jalno silo našega delovnega ljudstva. 
Ves svet že ve, da bomo zgradili socia
lizem, tega se tudi mi dobro zavedamo. 
In Besnica, partizanska vas, bo sociali
st ična vas v socialistični deželi, takšno 
bodo ustvarili vsi pošteni in delovni 
Besničani sami. 

R. E . 

Naklo, julija meseca. 
Ob naraščajočem tempu socializma 

v naši domovini, k i se kaže na 
vsakem koraku, se je tudi v Naklem 
po daljših pripravah i n prepr ičevanju 
ustanovila- kmečko - obdelovalna za
druga. Ob pripravah za zadrugo je bilo 
pr i nas mnogo dvomov, ugibanja in 
ugovorov, kar pa n i vzeti kot nasproto
vanje, ampak kot izraz pravilnega gle
danja na težave, katere nastopajo' kot 
nujna posledica pr i vsaki spremembi v 
gospodarstvu, kaj šele v kmetijstvu, v 
katerem imamo opravka poleg organi
zacijskih težav tudi s prirodniml po
javi, k i nastopajo tako različno, da 
dostikrat teorija in praksa odpovesta, 
zato pa obstoja pregovor, da se kmeto-
vati nikdar ne naučiš. 

Na občnem zboru so se kmetje zdru
žili v močno socialistično skupnost iz 
vasi Pivke, Okroglega, Malega Nakla in 
Police 100%; tudi iz vasi Naklo in Stra-
hinj so šli razen redkih izjem vsi za 
njimi. Za predsednika je b i l soglasno 
izvoljen tov. Markič Jakob, k i je že pri 
kmetijski zadrugi pokazal polno razu
mevanja za zadružništvo. Tudi ostali 
odbor, k i sestoji iz 4 malih, 3 srednjih 
in 2 vel ikih kmetov, je z vel ikim priza
devanjem pristopil k delu. Napravil si 
je že plan dela, oskrbel je cepljenje 
govedi in prašičev, da bo v skupne 
hleve prišla samo zdrava živina, z od
kupnimi podjetji je sklenil pogodbe za 
oddajo viškov poljskih in živinorejskih 
pridelkov, uvedel je skupno delo ter 
poskrbel za potrebni strokovni kader s 
tem, da bo poslal nekaj mladeničev v 
različne kmetijske tečaje in šole. 
Upamo, da bo delo najboljši odgovor 
klevetnikom, k i odboru podtikajo špe-
kulantstvo, kajti odkritemu nasprot
niku lahko z besedo dokažeš, da nima 
prav, al i pa da ga pokličeš na odgovor. 
Vse težja je pa borba s skri t im i n za
hrbtnim nasprotnikom naprednega za
družništva, k i se navidezno delajo p r i 
jatelje zadruge, zahrbtno bi pa radi 
razbili enotnost in skupnost delovnih 
kmetov. 

Prve korake k zadrugi so nakeljski 
kmetje napravili še pod vtisom reakcio
narnih vesti o skupnih kotlih, o lakoti, 
o suženjstvu in ostalih grozotah, k i j ih 
bodo doletele ob vstopu v zadrugo. 
Sedaj ko vidijo, da vsega tega ni, da 
sami lahko odločajo v zadrugi in si s 
sporazumevanjem urejajo skupno go
spodarjenje, pa vsak dan z večjim ve
seljem delajo skupno na polju, trav-

DID i% Zagorja na 
K o zavije cesta med prve hiše v Pred

dvoru, zagledaš pred Gasilnim domom 
na zeleni travi množico malčkov. Takoj 
obstopijo novodošlega i n pozdravljajo 
— mnogi med njimi samo še „zdlavo!" 
To so mali gostje iz Zagorja, to so go
jenci DID-a iz zagorskega rudniškega 
revirja. Njihove mamice so zaposlene v 
rudniku in lahko se brez skrbi posve
čajo svojemu delu, za njihove malčke je 
najbolje preskrbljeno. 

Letos so pripravi l i zanje lepo spre
membo. V Preddvoru imajo vse: mnogo 
sonca, zdrav gorski zrak in obilno in 
tečno hrano. Zato se tudi izvrstno poču
tijo. V koloniji j ih je 36. Najmanjši med 
njimi je Tinček, še nima dve leti. K o bi 
ga videla njegova mamica kako pleše 
ringa-raja in kako že lepo prosi, da ne 
pomaže hlačk, bi j i srce zadrhtelo v za
dovoljstvu, saj njenemu edincu ne manj
ka ničesar. Po kosilu spijo, nakar ob 
primernem toplem dnevu čofotajo v 
bližjem potoku. Največkrat delajo 
krajše izlete in sprehode. Najlepši p r i 
zor pa je takrat, ko j im tovarišica Dol i 
na r jeva igra na harmoniko, malčki pa 
pojejo že povsem sigurno „ Janez, kranj
ski Janez". Pa tudi sama je vsa srečna 
ker vidi , kako dobro se počutijo varo-
vančki, kako j im je všeč sveži gorenj
ski zrak. Vsak dan imajo poleg tečnega 
kosila tudi sadje. Obljubili so, da bodo 
pred odhodom pripravil i prireditev. 

Še nekaj je, kar ugodno vpl iva tudi 
na naše preddvorske žene ob pogledu 
na brezskrbno življenje teh malčkov. 
Čeprav j ih opazujejo le od daleč in ne 

niku, pr i živini in v gozdu. Tako so 
Naklanci izbrali kljub sovražni propa
gandi edino pravo pot, k i jo je nakazal 
tov. Tito, da se tudi na vasi uvede 
napredno socialistično gospodarstvo. 

Šenčur, 24. julija. 
Danes je bilo pri nas v vasi že do

poldne zelo razgibano življenje. Oživeli 
so razna področja dela. Prostovoljci so 
Se zbrali na gradilišču zadružnega 
doma, upravni odbor P Z se je zbiral k 
seji. Kmetje pa so pregledavali po nji
vah krompirjeve nasade zaradi more
bitnega pojava koloradskega hrošča in 
gledali, kako uspevajo sončnice, k i so 
j ih obvezno posejali. 

Najbolj zavedni pa so se zbrali v dvo
rani Kulturnega doma in sklenili usta
noviti Zadružno ekonomijo, k i bo 
osnova bodoče K O Z v Šenčurju. V Z E 
se je takoj vključilo 7 kmečkih gospo
darstev, ki imajo okrog 26 ha obdelo
valne zemlje in 50 ha gozdov. Ekono
mij i pa je prikl jučena tudi zemlja 
agrarnega sklada, k i obsega 12 ha, tako 
da ima ta ekonomija v svojem začetku 
38 ha obdelovalne zemlje. 

P R A V I L E N ODNOS DO NOVODOŠLIH 
D E L A V C E V V T O V A R N E 

(Nadaljevanje s prve strani) 
jajo, da bodo vložili vse sile v svoje 
delo in se najtesneje pridružili vsemu 
ostalemu delavstvu in na ta način po
maga pri graditvi socializma. 

Prav tako je tudi sindikalna podruž
nica „Tiskanine" in „TeKstilindusa", k i 
sta združeni v eno podjetje, skupno z 
upravo podjetja organizirala družabni 
večer z novodošlimi delavci. Tudi tukaj 
je bilo najlepše razpoloženje med vsemi. 
Zbližali so se stari in novi delavci, ter 
v prijateljskih odnosih preživeli večer. 
Poslali so resolucijo IO OF in GO ZSS, 
v katerih obljubljajo, da bodo storili 
vse za čim prejšnjo izgradnjo socializ
ma. Prav lepi so ti primeri pravilnega 
odnosa uprav podjetij in sind. organiza
cij do ljudi, k i se vključujejo v proiz
vodnjo. Ako bodo uprave podjetij in 
sindikalne organizacije na ta način p r i 
stopale k novodošlim delavcem, se tem 
tovarna ne bo zdela več tuja, ravno na
sprotno, v njej se bodo počutili kot do
ma, njihova storilnost dela bo večja, ker 
bodo vedeli zakaj delajo, odpravljeni bo
do neopravičeni izostanki in izvrševanje 
dnevnega plana ne bo več delalo težkoč. 

S. M . 

oddihu v Preddvoru 
pridejo z njimi v stik, ugotavljajo, da 
imajo ti malčki lepše življenje kot mar
sikateri njihov otrok, k i je brez mami
nega nadzorstva izročen cesti in pohaj
kovanju ter slabim vzgojnim vpl ivom 
okolice. Pa se je dogodilo, da je žena, 
k i je slišala, da se tudi v Preddvoru p r i 
pravlja DID, tožila svojemu otroku ob 
uspavanki „ . . . zdaj boš pa moral i t i 
služit, pa si še tako majhen. . ." , da se 
je tej ženi ob pogledu na nebogljenčke 
iz Zagorja utrnila solza in je vzdihnila: 
„Pa je res lepo!" 

Z obiskom DID-a iz Zagorja bo mor
da tudi preddvorskim ženam prebit led 
do srca, da bodo z drugačnimi očmi gle
dale na to socialistično ustanovo. 

P O P R A V E K 
K članku „Tako gradimo socializem" 

v prejšnji številki našega lista na drugi, 
strani stolpec 2. pr inašamo sledeči po
pravek: 
V odstavku: Dne 27. februarja je izročil 

pomočnik ministra lahke industrije 
F L R J delovnemu kolektivu Tekstilne 
tovarne Inteks P R E H O D N I P R A P O R 
Vlade F L R J (ne prehodno zastavico). 

V odstavku: Obstoja krožek racionali-
zatorjev . . . Prav člani tega krožka so 
najboljši delavci pri montaži nove 
predilnice ter SE VRŠI P R E N O S 
S T R O J E V , brez pomoči inozemskih 
strokovnjakov iz stare predilnice v 
novo zgradbo brez zastoja v produk
ciji (in ne prenos novih strojev). 

Razbijači socialistične skupnosti 
v Besnici 
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Pred letošnjim festivalom v kranjskem okraju 
Že nekaj let sem prirejamo festivale, 

k i so postali tako priljubljena kulturno-
politična manifestacija, da tudi v teko
čem letu ne moremo mimo te prireditve. 
Vendar nas dosedanje izkušnje uče, da 
so uspeli samo tisti festivali, k i so bil i 
temeljito pripravljeni. 

Za dober uspel festival moremo sma
trati iz 1. 1947., k i ni zajel samo v širino, 
saj je na njem sodelovalo okoli 2 000 
delavcev, k i so bi l i povezani z vsemi 
vasmi bivšega kranjskega okraja, ter so 
pod geslom povezave delavca in kmeta 
utrjevali politično in kulturno tvornost 
našiji delavnih ljudi, ob istočasni stvar
ni pomoči delavcev, kmetov in obratno. 
V resnici so se ponekod dogodili posa
mezni primeri, ko so hoteli nekateri e-
gcistično usmerjeni ljudje to pomoč po
pačiti in so razumeli festival izključno 
od koristolovske strani; v celoti pa je bi l 
festival dostojno politična in kulturna 
manifestacija delavcev in kmetov kranj
skega okraja. 

Slabši je bi l lanski mladinski f e s t i 
val, k i je bi l pripravljen v naglici in je 
bi l zato zlasti v organizacijskem pogledu 
šibek. 

Napačno b'i bilo smatrati čas festivala 
za poživitev kulturno-poli t ičnega dela. 
Priprave za festival morajo potekati že 
mnogo prej, če hočemo, da bo festival 
prikazal že določeno višino< kulturno-po
litičnega življenja v okraju. V naglici 
naučena dela v času festivala ne morejo 
dostojno predstavljati ravni naših k u l 
turnih ustanov. 

O tem morajo razmišljati vsi naši 
Ljudsko prosv. sveti, S K U D - i in izobra
ževalno umetniška društva, da že sedaj 
v avgustu začno s pripravami za festi
val, to se pravi, da prično že sedaj s po
spešenim kul turno-pol i t ičnim delom, z 
igrami, pevskimi vajami, nastopi folklor
nih skupin, s poživljenjem dela na usta
navljanju in večanju knjižnic, bralnih 
krožkov itd. 

Festivali ne morejo i t i preko sedanje 
politične stvarnosti. Zato je mišljenje, 
da naj bodo festivali zgolj prikaz umet
niških stvaritev naših kulturno^umetni-
ških skupin, brez idejno političnega smo
tra, zmotno. Festivali morajo na splošno 
zajeti našo družbeno problematiko, mo
rajo prikazati ideje, k i vodijo naše de
lovne ljudi pri ustanavljanju socializma, 
morajo prikazati njihove napore in uspe
he, ter le s tega gledališča moremo oce
njevati festival, če je vsebinsko uspel. 
Letošnji naš festival mora v primeri s 
festivalom iz 1. 1947 storiti močan korak 
naprej. Takrat smo šele utrjevali poli
t ično zavest naših kmečkih množic. Da - , 
nes pa, ko imamo že celo vrsto kmečk 'h 
obdelovalnih zadrug, ko naši pošteni 
kmetje že grade socializem na vasi, se 
mora to stanje odražati tudi v našem fe
stivalu .Pod geslom: »Tovarne in kmečko 
obdelovalne zadruge grade socializem" 
bo festival in že • priprave nanj mo
bil iziral najširše množice delavcev in 
kmetov za pospešeno graditev socializ
ma. In odraz tega političnega dela in 
stvarnega gospodarskega dela naj bo naš 
festival. 

Bregar Vladimir: 

Mi gradimo 
Lepo, mlado sončno jutro je vstajalo 

izza Grintovca. Dolina je bila še zavita 
v mrak, lahne jutranje meglice so se 
dvigale iz Udnega boršta, nad Savo pa 
je ležala megla, bela mlečna cesta se 
je vila, vse od Bleda, doli do Kranja in 
dalje, dokler se ni izgubila v meglenem 
morju okoli Ljubljane. Zvezde na nebu 
so začele ugašati, v dolini pod nami pa 
luči druga za drugo. Naenkrat pa je iz
za Grintovca planil pramen svetlobe in 
prvi sončni žarki so poljubili vrh Stor
žiča. 

Na Kališču pa je bilo vse živo. Med 
žvrgolenjem ptičjih glasov in pozva
njanjem kravjih zvoncev so se mešali 

'veseli k l ic i mladih brigadirjev, planin
cev, k i so vsak s svojo porcijo in žlico 
hiteli tolažit svoje želodce, da bodo čim
prej začeli lahko z delom. Danes j ih ča
ka težka naloga: posekati in obeliti mo
rajo 20 m : < lesa v strmem skalnatem te
renu, določenih pa je bilo za to delo 
samo 12 fantov. Zato hite, da bodo čim
prej na terenu, da bodo dokazali kaj 

Festival bo torej povezal delavca še 
močneje s kmetom. Da bo pa podeželje 
pripravljeno za to sodelovanje, je nujno, 
da v najkrajšem času ustanove v vseh 
kmečko obdelovalnih zadrugah izoora-
ževalno umetniška društva, k i bodo takoj 
pričela z delom, da se bodo mogle posa
mezne K O Z v času festivala uspešno 
uveljaviti. 

Prav tako morajo vsa sindikalna k u l 
turno umetniška društva, vsi L P S - i se
staviti program del, s katerim bodo na
stopali. Tovarniški sindikati bodo v ča
su pred festivalom gostovali po odrih na
ših kmečko obdelovalnih zadrug, oziro
ma njihovih izobraževalno umetniških 
društvih in nasprotno. Izobraževalno u-
metniška društva naših kmečko obdelo
valnih zadrug bodo nastopala pred de
lavskimi kolektivi in pokazala kako na
ši kmetje grade socialistično kulturo in 
gospodarstvo na vasi. 

Gorenja vas, 21. julija. 
„Gorenjski glas" je pred dnevi opiso

val življenje počitniške kolonije na Tre-
biji . M i smo malo nižje v lepi, precej ši
roki dolini v Gorenji vasi. Tu so trije 
kraji, skoro drug ob drugem: Gorenja 
vas, Sestranska vas in Trata. Zato se ne 
boste čudili, da naši pionirji — 61 po 
številu — spe v šoli na Trati, jedilnico 
in kuhinjo pa imajo v Sestranski vasi. 
Šola in kuhinja sta narazen le kake tr i 
minute. 

Imamo se prav dobro. Otroci vstajajo 
ob 6.15. ur i Prve dni so vstajali ob 6.30. 
K e r pa imamo več malih deklic s kita
mi, j im morajo biti s tarejše deklice in 
vodiči v pomoč, da so v pravem času go
tove. Zajtrk je namreč ob pol osmi uri . 
To zahtevajo naše pridne kuharice. Šte
dilnik je namreč za tako veliko družino 
premajhen. Kuhinje z večjim štedilni
kom ni bilo mogoče dobiti. Obed pa mo
ra biti ob pol eni uri . 

Naši otroci se prav nič ne nasprotu
jejo malo bolj zgodnjemu vstajanju, saj 
se po obedu zopet potopijo v deželo sanj. 

Zvečer ob 20.30 uri vlada v spalnicah 
že tudi popoln mir. 

Radovedni ste govovo, kako naši otro
ci izrabijo čas. 

Da spalnice v redu pospravijo, da se 
zoper red v omarah in straniščih ne mo
re nihče pritožiti, skrbe naši mali „de
žurni". Res ima naša snažiteljica M a r i 
jana mnogo pometanja, ker večina po
stelj in pogradi so imeli do zadnjih dni 
le slamo. A l i vendar, brez strahu spreje
mamo vsak obisk, o čemer se je pretekli 
petek prepričala tov. Kus Marija, refe
rent za izvenšolsko vzgojo v Kranju, 
prav tako tajnik OSS iz Kranja in taj
nica A F 2 iz tovarne „Iskra" Kranj . V 
knjigi obiskov so se namreč prav laska
vo izrazil i o redu, snagi, disciplini in 
hrani v naši koloniji. 

Čas od zajtrka do malice je posvečen 
interesni zaposlitvi. Otroci pojejo, de-
klamirajo, nastopajo v prizorih itd. 

Vsako soboto imamo po večerji, k i je 

zmorejo. Pravijo, da bodo že pokazali, 
kako se rušijo smreke in norme. Vse je 
že določeno: deset s tovarišem inženir
jem na gradilišče, dvanajst podirat les, 
dve za kuhinjo, ostali za kopanje novega 
pota. Vesela pesem je zadonela iz mla
dih grl in predno so prvi sončni žarki 
posijali na Kališče, so že zadoneli prvi 
udarci krampov, nižje doli pa je za-
hreščalo — padla je prva smreka. 

Sonce se je pomikalo više in više. Ba -
šeljsko sedlo je bilo že osvetljeno od 
sonca, na Riglah pa so se proti vrhu 
pomikale črne točke, zgodnji planinci 
bodo kmalu dosegli vrh Storžiča. M a -
čevska dolina, Kozjek in dolina Suhe so 
bi l i še v senci. Iz te sence pa se je po 
poti, k i pelje preko spodnjih vrat, ne-
kai posvetilo in se počasi pomikalo na
vzgor. Čez malo časa pa se je kot bela 
kača izmotala iz sence in se razvrstila 
po stezi dolga kolona planincev in pla-
nink, k i so nesli deske na ramah in je 
bilo videti, kot da so se pomikala bela 
kr i la po stezi navzgor. K m a l u j ih je za
pazila brigada, k i je posekala že sedmo 
smreko, i n j im pričela veselo klicati, 
njim so se pridružil i še kramparji iz 

Dober festival terja mnogo požrtvo
valnega dela. Zato naj naše kulturno 
umetniške skupine že sedaj pristopijo 
k delu. Prednje misli naj služijo kot 
osnovni napotek za priprave na festi
val . Okrajni ljudsko prosvetni svet bo 
pa moral pravočasno izdelati program za 
izvedbo samega festivala. 

Zaključni dan festivala bo vsekakor 
manifestacija naših političnih, kulturnih 
in gospodarskih naporov za zgraditev 
socializma. Festival mora biti tudi jasen 
in močan odgovor informbirojevskim in 
vsem klevetnikom našega ustvarjalnega 
socialističnega dela. Ljudem mora dati 
nov polet pri delu in zasluženo prizna
nje za dosedanje najboljše graditve so
cializma. 

Zato se moramo vestno pripravljati 
nanj. Vršil se bo v začetku meseca okto
bra. 

vedno ob pol 19. uri , interno priredi
tev, na kateri nas tudi eden tukajšnjih 
borcev popelje za nekaj let nazaj, v t i 
sto dobo, ko je v naših krajih divjal 
okupator. Tov. Milan, mat ičar iz Go
renje vasi, nam je zelo natančno opisal 
napad na Gorenjo vas in baje na Gor i 
škem. 

V sredo, 20. t. m., pred odhodom I. iz
mene, je bila v Kulturnem domu ob 20. 
uri prireditev v večjem obsegu. 

Dopoldne in popoldne po malici se ob 
ugodnem vremenu pionirji kopljejo. Po
lj anščica je jako mirna i n tekoča reka. 
Manjši pionirji se na produ igrajo in 
hlade v vodi. 

Da je zjutraj po vstajanju 10 minut 
fizkultura, nato zbor s petjem i n zbor 
tudi zvečer po umivanju, pred spanjem, 
o tem ne dvomite. Delamo izlete v bliž
njo in daljno okolico. Ogledali smo si 
bunkerje, grob partizana Bara, Tabor 
in Grmado. S sv. Urbana smo gledali 
Blegaš, Stari in Mladi vrh. Otroci so 
zvedeli o kmetijsko obdelovalni zadrugi 
„Mladi vrh". 

Daljši enodnevni izlet je bi l na Visoko 
k grobnici pisatelja dr. Ivana Tavčarja. 

Izmenjali smo obiske s pionirji v Po
ljanah in na Trebi j i . V Poljanah smo si 
ogledali dom slikarjev Šubicev in imeli 
s pionirji nogometno tekmo. S ponosom 
ugotavljamo, da smo odnesli zmago s 
3 : 0. 

Še nekaj dni in I. izmena bo zapustila 
našo kolonijo. Pa ne rada. Mnogo je iz
jav: Jaz bi še rad ostal - še bi rada ostala. 
Da je prijetno, dobro in lepo v počit
niški koloniji v Gorenji vasi, priča tu
di to, da razen upravnika in enega vo
diča prostovoljno ostane vse vodstvo tu
di v II. izmeni. 

Zelo smo hvaležni naši ljudski oblasti, 
k i je odredila otrokom v počitniških ko
lonijah tako odlično skrb. Pionirji pa se 
bodo neprisiljeno privadil i redu v ko
lektivnem življenju, navezali medseboj
ne prijateljske stike in utrdil i tovarištvo. 

zgornje steze in veselega klicanja ni b i 
lo ne konca ne kraja. Čeprav so deske 
žulile ramena, vendar so se nosači pod
vizali , da čimprej pridejo na Kališče in 
se pridružijo veseli družbi brigadirjev. 

Veselo, v pesmi in delu je potekel 
dan, ponosno je plapolala zastava sredi 
planinskega cvetja na svobodni zemlji, 
sredi svobodnih naših slovenskih planin. 

Okrog četr te ure popoldne pa so br i 
gadirji končali z delom ter se zbrali na 
zbornem mestu na Kališču. In rezultat 
dela? Petintrideset kubičnih metrov po
sekanega in obeljenega lesa, 200 metrov 
nanovo nadelane poti, očiščen teren na 
gradilišču in 1 kubični meter desk pr i 
nesenih iz doline! 

M i gradimo! Pred petdesetimi leti si 
je ob ustanovitvi bivše Slovensko pla
ninsko društvo v Kranju zadalo nalogo, 
da zgradi na Storžiču planinsko posto
janko. Dve krvavi vojni, vmes pa reži
mi, ki j im je bilo vse preje mar kot 
dobrobit delovnega ljudstva, so vzrok, 
da je preteklo pol stoletja in da si mora 
delovni človek, k i po svojem trudapol-
nem delu išče počitka in miru v tem 
prelepem predelu naših gora, še vedno 

Podelitev diplom najboljšim 
fizkullurnim aktivom 

in fizkullurnim aktivistom 
Dne 22. julija 1949. se je v Kranju 

vršila fizkulturna konferenca vseh fiz-
kulturnih referentov sindikalnih pod
ružnic na območju Okrajnega sveta 
Kranj . Na konferenci so se obravnavala 
važna vprašanja o tekmovanju sindikal
nih podružnic. Tovarniški referenti i / , 
oddaljenih krajev kakor iz Tržiča, Šk. 
Loke, Jezerskega, Golnika, Nakla in po
sameznih iz Kranja, k i so razumeli važ
nost fizkulture, so se te konference ude
ležili. 

Graje vredni so pa oni kranjski akti
visti, k i na konferenco niso misli l i , če
prav imajo največ možnosti za udeležbo. 
Konferenca je bila zelo važna, ker so se 
ob tej p r i l ik i delile tudi diplome našim 
najzaslužnejšim fizkulturnim aktivom, 
najboljšim fizkulturnim referentom in 
tekmovalcem, k i so se udejstvovali na 
vseh fizkulturnih prireditvah i n tekmo
vanjih ter dosegli prva mesta. Obenem 
so se obravnavala tudi važna vprašanja 
o organizaciji fizkulture. Kl jub temu pa 
se konference niso udeležili celo oni 
aktivi, k i bi morali prejeti diplome, n. 
pr. tovarna Sava, Kro j . zadruga. T u v i 
dimo, da so referenti, k i nimajo dovolj 
čuta odgovornosti. Te moramo čimprej 
odstraniti, drugače v kranjskih aktivih 
ne bomo mogli imeti uspehov v današ
nji novi fizkulturi. Tov. iz Tržiča, Šk. 
Loke, Jezerskega, Golnika in Nakla ka
kor tudi posamezni aktivi iz Kranja pa 
se zavedajo, da je fizkultura za delov
nega človeka, k i danes z napori gradi 
socializem. Najboljši aktiv v kranjskem 
okraju je v tovarni Tis k a ni na. Prejel je 
od Okrajnega sveta Kranj prehodni pra
por na Okrajnem telovadnem zletu. Prav 
tako so si pa tudi posamezni aktivisti pri
boril i diplome, kakor tudi aktiv v ce
loti z vestnim tekmovanjem na šport
nih prireditvah. Diplome je podelil ref. 
za fizkulturo Okrajnega sveta Kranj . 
Za vzgled so še Tržiška predilnica in 
tkalnica, k i je svoje članstvo vključila 
v Telovadno društvo Tržič, kakor tudi 
Škofjeloška tkalnica, k i je s svojim fiz-
kulturniki nastopala na večjih prire
ditvah na Primorskem in doma. 

O aktivih, k i so pravilno pristopili k 
tekmovanju, lahko rečemo, da imajio 
pravo vodstvo in povezavo z mladino i n 
sindikalno organizacijo. V s i taki aktivi 
naše nove fizkulture danes nastopajo 
množično. Zaradi pravilnega razumeva
nja so si moštva aktivov priborila prva 
mesta: v odbojki tov. Tiskanina in Trži
ška predilnica, v nogometu tovarna In-
teks, na industrijskih mnogobojih pa 
zopet tovarna Tiskanina. T i aktivi bodo 
šli tudi na republiško prvenstvo v Ljub
ljano, kjer bodo zastopali našo idustrij-
sko fizkulturo. Fizkulturni referenti so 
si na konferenci zadali sklepe za nadalj
nja fizkulturna tekmovanja. Predsednik 
OTO je dal predlog, da se bodo vršili se
minarji za vse fizkulturne referente 
vseh podružnic in krajevnih svetov. 
Sklep je bi l enoglasno sprejet. 

J . J . 

iskati zavetja po raznih pastirskih in 
drvarskih bajtah, v kolikor sploh so, 
ali pa prenočiti na prostem in v slučaju 
viharja biti moker do kože. Treba je 
bilo, da je vstal nov rod, nov kader 
planincev iz vrst delovnega ljudstva, k i 
bo kos nalogam, k i si j ih je zadal, nov 
rod, k i bo opral grehe starega rodu i n 
izvršil njih obveze. In vstal je ta rod, 
z novim časom gre naprej v svetlo bo
dočnost, s trdo voljo in smelim hotenjem 
gradi za nas, delovno ljudstvo, lepše 
čase, lepše dni. 

Dom na Storžiču bo stal in nudil 
zavetje delovnim ljudem, k i bodo prišli 
iskat razvedrila v naše lepe gore. Pod 
mogočnimi stenami Storžiča, sredi pla
ninskega cvetja, ptičjega petja in sonca, 
bo delovni človek p i l prelest zemlje 
slovenske, k i bo ležala pred njim, od 
mogočnega Triglava pa doli do dolenj
skih vinorodnih goric, v vsej svoji kra
soti, vsa od sonca obsijana. 

Planinci, planinke, vsi prijatelji in 
prijateljice naših lepih gora, pridite 
nam pomagat, da bomo Dom čimpreje 
zgradili in tudi v tem doprinesli svoj 
del k naši petletki! 

Počitniška kolonija v Gorenji vasi 



Stran 4 G O R E N J S K I G L A S Štev. 30 

Obvestilo 
vsem MLO'iev, MLO-jem, podjetjem in ustanovam! 

Fizkultura in šport 
S T R E L J A N J E 

V K R A N J U SO T E K M O V A L I 
G O R E N J S K I S T R E L C I 

V nedeljo, 24. juli ja so na srtelišču 
v Kranju tekmovali strelci iz vseh 
strelskih družin kranjskega okraja, ra
zen iz Škofje Loke. Strelske družine 
Storžič iz Goric, Štefe Antona-Kostje 
iz Tržiča in Ljubelj od Sv. Ane so za
stopale ekipe članov, žensk, mladincev 
in pionirjev, ostale družine pa le član
ske in mladinske ekipe. Člani in mla
dinci so streljali na razdaljo 200 m z 
vojaško puško, ženske z malokalibrsko 
puško na 30 m, pionirji pa na l O m x 
zračno puško. Streljalo se je iz vseh 
treh stavov. 

Po celodnevnem tekmovanju so se na 
prvo in drugo mesto plasirale ekipe na
slednjih strelskih družin: 

Člani: 1. Strelska družina „Vrhan", 
Jezersko, 2. Strelska družina „Ljubelj", 
Sv. Ana. Ženske: 1. „Storžič", Gorice, 
2. „Štete Antona-Kostje", Tržič. M l a 
dinci: 1. „Ljubelj", Sv. Ana, 2. „Stor
žič", Gorice, Pionir j i : 1. „Ljubelj", Sv. 
Ana, 2. „Slavec Ivo-Jokelj", Kranj . 

Kot posamezniki pa so zavzeli L , 2. 
in 3. mesto naslednji strelci: 

Člani: 1. Markič Nace, SD „Vrhan", 
2. Engelman Marjan, SD „Slavec Ivo-
Jokelj", 3. Ahačič Tomaž, SD „Ljubelj". 

Ženske: 1. Kovačič Ivanka, SD „Stor
žič", 2. Snedic Tinka, SD „Štefe A n 
tona-Kostje", 3. Mak Angela, SD „Lju
belj". 

Mladinci : 1. Ahačič Janko, SD „Lju
belj", 2. Cuderman Stane, SD „Slavec 
Ivo-Jokelj", 2. Srečnik Jože SD „Lju
belj", 3. Jezernik Franc SD „Ljubelj". 

Tekmovanje so kot prvo okrajno 
strelsko prireditev dobro izvedli, saj je 
večina strelcev in pa ostalo osebje na 
strelišču prvič nastopalo na takih p r i 
reditvah. Gotovo pa je, da bo to tek
movanje dalo vsem strelcem okraja po
budo za nadaljnji stalni .trening, na ka
terem bi se strelci, predvsem pa mla
dinci, ženske in pionirji z podeželja 
ravno tako naučili streljanja, tega tako 
lepega in potrebnega športa. H . 

NOGOMET 
D R A V A (Ptuj) : LOČAN (Šk. Loka) 

5 : 4 (4 : 1) 
Škofja Loka, 24. julija. 

Danes je bila tu odigrana nogometna 
tekma med moštvom Drave iz Ptuja in 
domačim Ločanom. Zmagala je Drava 
z rezultatom 5 : 4. 

Š AII 
Najslavnejši šahist v preteklem sto

letju je bi l brez dvoma Paul Morphv. 
Njegove partije so še danes izredno 
privlačne in priljubljene. Neprekosljiv 
je b i l v napadu ter je zadivil vse s svo
j imi duhovitimi kombinacijami. Tu je 
ena od njegovih številnih lepih partij. 

Filiderjeva obramba 
Bel i : P. Morphv. \ 

L e2—e4, e7—e5; 2. Sgt—f3, d7—d6; 
3. d2—d4, Le8—g4; Uranjeni izpad lov
ca povzroča slabosti v damskem kr i lu . 
4> d4—e5:! Lg4—f3; 5. Ddl—f3, d6—e5; 
6. Lf l—c4, Sg8—f6. Nekoliko bolje je 
Df3. 7. Df.3—b3! Dama napada 
kmeta 17 in b7. 7. Dd8—e7 z 
namero, da po Db7 z Db4 + zamenja 
dame. 8. Sbl—c3! Belega ne 
zanima kmet ampak hiti z razvojem 
figur, da bo mogel čim preje pričeti z 
napadom. 8. — c7—c6; 9. L c l — 
g5, b7—b5; 10. Sc3—b5:!! Bel i 
žr tvuje figuro za napad na oslabljeno 
in neurejeno črno kraljevo postojanko. 
Od sedaj naprej Morphv strahovito na
pada in vodi svoje figure enegrično do 
zmage. 10. c6—b5: 11. Lc4— 
b5: + , Sb8—d7; 12. 0—0—0. Ta8—d8; 
13. Tdl—d7:! Vse črne figure 
so popolnoma povezane, medtem ko 
stopa še zadnja bela figura v borbo. 
13. _ _ _ Td8—d7: 14. T h l — d l , 
De7—e6; 15.Lb5—d7: + Sf6—d7: 16. 
Db3—b8 + M Sd7—b8: 17. Tdl—d8 mat. 
Bel i je do skrajnosti izkoristil vse svoje 
figure. Iz partije se jasno vidi kaj po
meni nagel razvoj figur v otvoritvi. 

V zvezi z navodili o izdajanju potroš
niških nakaznic in o obračunavanju 
prodanega blaga zagotovljene preskrbe 
objavljenimi v Ur. listu F L R J št. 60 z 
dne 16. 7. 1949. dajemo glede postopka 
pr i izdajanju živilskih nakaznic za me
sec avgust in pri naročilu za mesec 
september sledeča 

n a v o d i l a : 
1. Ker bo Narodna banka izdajala 

izključno samo cele živilske nakaznice 
za mesec avgust morajo vsi K L O - j i , 
podjetja in ustanove rezati živilske na
kaznice delnim samooskrbovancem, ka
kor je to doslej vršilo M T P L R S (II. 
grupa brez maščob in mesa, III. grupa 
brez moke, mesa in maščob). K L O - j i in 
podjetja so dolžna obračunati te odrez-
ke kot neizkoriščene in j ih nalepiti na 
obrazec št. 1203 in obračunati na obraz
cu št. 1204, kot je to predvideno v na
vodilih Narodne banke. 

2. K L O - j i , podjetja in ustanove re
žejo živilske in industrijske nakaznice 
radi neupravičenih^ izostankov od dela 
vsem delavcem in nameščencem, ter 
njihovim družinskim članom v smislu 
navodil (Ur. list št. 60, stran 882, točka 
21, 22.). Družinskim članom neupravi
čeno izostalega delavca režejo živilske 
nakaznice za mesec avgust še K L O - j i , 
dočim bodo pri izdaji nakaznic za me
sec september delala to podjetja sama. 
Odrezke živilskih in industrijskih na
kaznic za neupravičene izostanke se 
obračunava na enak način kakor je po
jasnjeno v točki 1. tega navodila, pod
jetja in K L O - j i pa vsakemesečno ko 
vrnejo odrezke živilskih nakaznic Na
rodni banki predlože OLO- ju poročilo o 
neupravičenih izostankih na obrazcu, 
k i je bi l predpisan z našo okrožnico št. 
748/1-1/2 od 30. 5. 1949. 

3. Za mesec september 1949 bodo 
upravičena, podjetja in ustanove delile 
živilske nakaznice delavcem, nameščen
cem in njihovim svojcem, v koliko ti 
nimajo samostojne pravice do garant, 
preskrbe (dijaki, invalidi, onemogli, 
partizanske vdove itd. prejmejo živil, 
nakaznice preko KLO-jev) , zato morajo 
podjetja vnesti vse svojce delavcev in 
nameščencev v seznam potrošnikov za 
mesec september na podlagi predlože
nih potrošniških potrdil. 

4. Ker podjetja in ustanove nimajo 
pregleda nad samooskrbovanestjo po
trošnikov je nujno, da vsako podjetje 
in ustanova zahteva od uslužbencev, da 
prineso od svojega K L O - j a potrdilo, v 
katerem je navedeno, če so njegovi 
družinski člani samoskrbovani z moko, 
maščobo ali mesom. V potrdilu mora 
biti navedena tudi doba do kdaj je kdo 
oskrbovan. O vsem tem morajo voditi 
podjetja in ustanove strogo evidenco, k i 

Objave 
O B V E S T I L O 

Izvršilni odbor M L O Kranj , obvešča 
prebivalstvo Kranja, da je uredba o 
vzdrževanju higiene in čistoče, številka 
K 207-1985/49 z dne 14. VI . 1949., v 
smislu zakona o ljudskih odborih (Ur. 
list F L R J z dne 9. VI . 1949., št. 49), na 
podlagi čl. 58 tega zakona, raz velja V 
ljena po sklepu plenuma M L O , Kranj z 
dne 19. VII . 1949. 

IO — M L O Kranj . 

Vsem interesentom za udeležbo na II. 
tekmovanju reproduktivnih glasbenih 
umetnikov F L R J sporoča organizacijski 

bo omogočila dosledno izvajanje navo
dil o rezanju živilskih nakaznic delnim 
sameoskrbovancem. 

5. Rok za dostavo seznamov potroš
nikov za mesec september v dvojniku 
z pravilno izpolnjenimi potrošniškimi 
potrdili in rekapitulacijo v 3 izvodih 
(obrazec 1202) je do 8. avgusta 1949. Po 
tem roku seznamov ne bomo spreje
mali, enako bomo zavračali vse pomanj
kljivo izpolnjene sezname. Vsa podjetja 
tn K L O - j i naj potrebne tiskovine dvig
nejo pravočasno na OLO-ju . 

6. Za vse potrošnike iz drugih O L O -
jev morajo podjetja in ustanove pred
ložiti posebne sezname potrošnikov z 
tremi rekapitulacijami. 

7. Rekapitulacije morajo biti točno in 
pravilno izpolnjene, žigosane, od pod
jetja ali ustanove in pravilno z lastno
ročnimi podpisi odgovornih uslužben
cev potrjene. Številčno stanje potrošni
kov na seznamih se mora ujemati z 
skupnim številom zahtevanih nakaznic 
po rekapitulaciji. Na točko 5., 6. in 7. 
posebej opozarjamo vse K L O - j e , pod
jetja in ustanove, da se točno po tem 
ravnajo, ker bo Narodna banka vse ne
pravilno izpolnjene sezname in rekapi
tulacije zavračala. 

8. Narodna banka nepravilno naro
čenih živilskih nakaznic po kategorijah 
ne bo zamenjavala. 

9. K L O - j i morajo do vključno 2. av
gusta 1949. predložiti vse reklamacije 
živilskih nakaznic za mesec avgust 1941) 
s priloženimi potrošniškimi potrdili in 
rekapitulacijami. Dne 3. in 4. avgusta 
1949 morajo vsi K L O - j i reklamacijske 
živilske nakaznice za avgust dvigniti 
pri Narodni banki tako, da bodo vsi 
potrošniki lahko pravočasno oddali po
trošniška potrdila za mesec september 
1949. Po tem roku reklamacij za za
mudnike ne bomo sprejemali. 

10. Vsi K L O - j i , podjetja in ustanove 
nam morajo dostaviti do 2. avgusta 1949 
reklamacijske sezname v dvojniku za 
industrijske nakaznice za II. trome-
sečje z rekapitulacijami, ločeno od ži
vilskih nakaznic za vse upravičence, k i 
so izpolnile pogoje za prejem industrij
skih nakaznic. 

1. Vs i K L O - j i , podjetja in ustanove 
ter odgovorne uslužbence opozarjamo, 
da točno prouče navodila o izdajanju 
potrošniških nakaznic in o obračunava
nju prodanega blaga zagotovljene pre
skrbe (Ur. list F L R J od 16. 7. 1949), da 
v bodoče ne bo več nepravilnosti pri 
razdeljevanju živilskih in industrijskih 
nakaznic. V slučaju nejasnosti se je 
obračati direktno na O L O ali podruž
nici Narodne banke radi nadaljnjih 
pojasnil. 

Poverjeništvo za trg. in preskrbo 
O L O Kranj . 

odbor: Člen j2 pravilnika tekmovanja 
se dopolnjuje tako, da se v celoti glasi: 
„Vsak kandidat mora izvesti obvezna 
dela odnosno dela iz vsake predpisane 
grupe po svojem predloženem reperto
arju na pamet. Od tega se izvzemajo 
kandidati za pihalne instrumente, k i 
bodo izvajali dela s partiture." 

Mali oglasi 
Prodam kuhinjsko, novo, večjo pomi

valno mizo. Naslov v upravi lista. 
Predam novo omaro za obleko in oma

rico za perilo (slonokoščene barve). 
Vpogled 1. in 2. VIII. med 16. in 18. uro, 
Struževo 36. Eventuelna zamena za 
fotoaparat. 

Tedenska ktmika 
S P O M I N S K I D N E V I 

1. do 3. avgusta 1942 — Nemci organi
zirajo napad na odseku Blegaš proti 
2. in 3. četi Poljanskega bataljona. 
Medtem je II. bataljon II. grupe od
redov s š tabom odšel proti Štajerski 
in pri Radovljici prekoračil Savo in 
odšel v Udin boršt. 

2. do 4. avgusta 1943 — Boji na Zirov-
skem vrhu, pobitih 40 Nemcev. 

DEŽURNA SLUŽBA 
S O C I A L N E G A Z A V A R O V A N J A 

31. julija ima dr. Pance Pavel, telefon 
štev. 353. 

DEŽURNA L E K A R N A 
31. julija ima Okrajna lekarna, Prešer 

nova ulica. 
DEŽURNA T R A F I K A 

31. juli ja ima Uršič Angelca, Majstrov 
trg. 

DEŽURNA P R O D A J A K R U H A 
Vsako nedeljo od 7. do 11. ure ima 

„Pecivo", posl. 4., Majstrov trg. 

L J U D S K A U N I V E R Z A 
1. avgusta ob 8. uri zvečer v Prešerno

vem gledališču predavanje: „Zakon o 
ljudskih odborih". Predava tov. K r i 
stan Milan . 

S K U D „TONE ŠIFRER" — ŠK. L O K A 
Sobota, 30. julija ob 20.30. uri : Pavel 

Schurek: „Pesem s ceste" — Ponovi
tev. — Režija Polde Polenc. 

Nedelja, 31. julija ob 20.30. ur i : Pavel 
Schurek: „Pesem s ceste". 

K I N O „STORŽIČ" K R A N J 
29. julija do 1. avgusta — „Pastir in 

pastirica", sovjetski film. 

K I N O „SVOBODA" STRAŽIŠČE 
29. juli ja do 1. avgusta — „Čakam le", 

sovjetski film: 

K I N O ŠKOFJA L O K A 
5. do 7. avgusta — „Zakon v senci", 

nemški film. 
K I N O TRŽIČ 

30. in 31. julija — „Beli se osamljeno 
jadro", sovjetski film. . 

3. in 4. avgusta — „Makedonsko slikar
stvo", jugoslovanski f i lm. 

S E Z N A M P O R O K 
Dne 9. in 16. julija 1949 

Trdina Franc, Sp. Bitnje in Rajgelj 
Mina, Sp. Bitnje; P čulin Feliks, Tol 
min in Angel Ana, Kranj ; Šorli Ernest, 
Kranj in Prezelj Pavla, Kranj ; Uzar Bo
ris, Pristava in Krajner Vera, Kranj ; Po-
lanec Franc, Kranj in Levstik Ana, K r a 
nj; Zepič Andrej, Križe n Gctz Helena 
Kranj ; Batagelj Stanko, Kranj in SkoK 
Ana, Kranj ; Ajdovec Janez, Golnik in 
Gradišar Angela, Golnik; Haramija F i 
lip. Kokra in Bogomclec Ema, Kokra ; 
Kožar Alojzi j , Preddvor in Arnež Marija, 
Preddvor; Šilar Marjan, Zg. Bitnje in 
Oman Frančiška, Zg. Bitnje; Kavčič A. , 
Preddvor in Škarabot Marija, Bobovk; 
Štiherl Franc, Kranj in Perko Bogomla, 
Podbrezje. 

Ob tei p r i l ik i so darovali za socialni 
fond skupno 3305 din. 

S E Z N A M P O R O K V K R A N J U 
dne 23. julija 1949 

Cerar Metod, Lesce in Jerala Jerica, 
Zg. Besnica; Tomažič Leopold, Kranj in 
Marinšek Ana, Kranj ; Bizi l j Stanislav, 
Št. V i d in Bajt Ljudmila. Srednja vas, 
Ahčin Anton, Leše in Šolar Ivana, Ne-
milje; Uhan Franc, Kranj in Završnik 
Ana, Virmaše. 

Ob tej pr i l ik i so darovali za socialni 
fond din 1480.—. 

NESREČA V P L A N I N A H 
Tržič, 24. julija. 

V kamenitih čereh na Košuti se je 
smrtno ponesrečil 37-letni delavec R i -
vič Viktor, doma od Sv. Ane nad Trži-
čem. Nabiral je planinske rože in pri 
tem nesrečno padel v 100 m globoki 
prepad. 

A l i ste ž e pomisli l i na oddih v jeseni! 

NAŠ SINJI J A D R A N V A B I . . . ! 

Putnik Kranj je začel sprejemati prijave za september. 

Izkoriščajte dopust v prirodi, v planinah in ob morju. 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredniš tva in uprave: Kranj , Ljubljanska cesta 1 /II — Tel. št. 475 Izhaja vsak četrtek 
Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev. ček. položnice 611-90200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1. Kranj 155 40 


