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Cena din 4' —

Konference Osvobodilne fronte so sprejele
sklepe za mobilizacijo vseh delovnih ljudi
pri izgradnji socializma

Festivali so postali v našem okraju ološke utrditve. Gotovo je, da tod ni
stalni prazniki delovnega ljudstva. Tes bilo zastoja. Posebno poglobitev kaže
no povezani s splošnim gospodarskim in študij in z njim izbor kvalitetnih del
političnim dodajanjem niso prevzeli stal pri vseh vrstah kulturno umetniškega
Dne 2,1 avgusta 1949 so bile sektorske Fronte, tako da se bo Fronta sestavljala
ne oblike. Zajemali so iz sredine najpo izživljanja. To je uspeli preobrazbe mi
postajajo konference na območjih Kranja, Tržiča, iz samih poštenih in delovnih ljudi.
membnejših dogajanj, hkrati pa poka selnosti ljudstva, kateremu
Škofje Loke, Gorenje vasi, Železnikov
4. Članarina OF se bo redno pobirala
zali vedno večje množice, ki so sodelo plehkosti tuje, saj se je njegov pogled
in žarov.
na terena, do 5. v meseca se bo pošilja
vale pri kulturno izobraževalnem in na življenje prečistil in zato zahteva
Konferencam so prisostvovali celotni la Okrajnemu OF odbora, dvignila se
umetniškem delu, zglednejše uspehe v stvarnega izraza v glasbenih, gledali
ideološkem izpopolnjevanju in kvalitet ških in upodabljajočih delili, pri čtivu in aktivi Fronte, Z B , A F Z in L M S . Namen se bo najmanj za 50%.
ni izvedbi, ne da bi pri tem zadrževal i pri zabavi. Kulturno prosvetno in umet konference je bil, poudariti kakšno vlo
5. Mesečna poročila in statistična po
kvantiteto.
Vsi so dokazovali ljudsko niško delo bo moglo na festivalu zado go igra Fronta v dobi izgradnje socia ročila se bodo pošiljala redno do 2. v
Veselje nad doseženimi uspehi pri ob stiti zahtevam zdravega okusa delovnih lizma. Vsaka konferenca je podčrtala meseca.
novi, ponos zaradi izpolnjevanja petlet množic, ako so vodeči kadri tenko pri pomen mobilizacije delovne sile in nje
(). OF odbori*bodo na svojih terenih
ke, hvaležnost do K P in maršala Tita, sluhnili ljudskim potrebam in se dobro nega vključevanja v frontne brigade za napravili točno kontrolo o razpoložljivi
pripravili za nastope. SKUD-i bodo to izvršitev-del pri kapitalni izgradnji. Te delovni sili ter delavce vključili v stal
ki sta jim, oprta na zvestobo delovnega
mu vprašanju so frontne organizacije no produkcijo ali pa v frontne brigade.
krat «še posebno dokazali pravilnost
ljudstva, omogočila napredek in svo
doslej polagale vse premalo pažnje ter
bodno razvijanje vseh sil, katere sta ti svojega dela.
7. Po krajevnih OF odborih se bodo
sočletno zatiranje in izkoriščanje do ne
' Festival bo letos od 2. do 9. oktobra. posamezni odbori niso zadostili postav formirale komisije za komunalno in lo
davna surovo in dosledno zatirala. Fe Pred pričetkom bodo priglašene skupi ljenim planom, čeprav imajo še dovolj kalno dejavnost. Komisije bodo izdelale
stivali so postali res prazniki ljudstva, ne ocenjene. Spored naj zato pošljejo delovne sile, k i bi se lahko zaposlila plane o delih, ki so nujno potrebne na
'ki zvesto stopa po poti v socializem, pro O L P S do 5. septembra. Ocenjeni bodo stalno v produkciji ali pa v frontnih bri vaseh; n. pr. are janje in olepšan je na
slavljali so delovne zmage, izražali so doma. zato naj sporoče čas in kraj, k i gadah. Komisija za lokalno in komunal selij, gradnja in poprava poti in čišče
veliko življenjsko sposobnost in radost, jim najbolj ustreza.
Sodelujejo naj- v no dejavnost bo nudila frontnim organi nje kanalov, naprava in vzdrževanje
po
obenem pa bili vzpodbuda za nove na festivalnih dneh vse kulturne skupine, zacijam vso pomoč pri izvajanju linije, ti itd. — Frontne organizacije bodo pod
pore, za še uspešnejše delo.
posebej vabimo še pionirje. Obenem s ki nam jo daje naša Partija in naše dr prle lokalno proizvodnjo nd ta način, da
pospešenimi
pripravami pričnimo tudi s žavno vodstvo v pogledu obrtništva in bodo organizirale zbiranje odpadkov za
Letošnji festival ima spet svoje po
lokalnega gospodarstva. Dalje je biLo na lokalno proizvodimo, posebno skrb bo
pripravami
za
ureditev izložbenih oken
sebne naloge; Gospodarski položaj in
konferenci poudarjeno, da naj frontni
kulturno življenje v zadnjem desetletju in razstav.. Osrednje razstave bodo v odbori redueje odvajajo članarino O F , do posvetile pridobivanje surovin, iz ka
Kranju,
v
Tržiču,
Skofji
Loki,
v
žareli
terih bi se proizvajali artikli za dopol
kažeta tak bistven napredek, da ne mo
redno pošiljajo mesečna poročila in sej
remo mimo nJega, Revolucionarni po in po možnosti tudi v Železnikih. Te raz ne zapiske. Da se uvede evidenca o nilno preskrbo.
S. Odbori OF bodo nudili vso pomoč
seg je rešil delavski razred gotovega stave bomo odprli 9. oktobra. Takrat udarniških delili se ie stavil predlog, da
inšpektor
Propada iu ga dvignil na zavidljivo v i  bodo nastopile na skupni prireditvi v odbori O F izdajo udarniške izkaznice, pri delu izvoljenim ljudskim
jem. Izvede naj se kontrola, kateri iz
šino prostega ustvarjanja, ki vzbuja v Kranju najboljše ocenjene skupine. P r i  v katerih bodo vpisane udarniške ure.
reditev bo revija doseženih najboljših
voljeni ljudski inšpektorji še nimajo iz
Prijateljih občudovanje, v nasprotniku
Konferenca je sprejela sledeče skle kaznic o, izvolitvi ter preskrbi, da jih
Pa bes. Revolucionarni duh ter nezlom uspehov, za prizadevnost pa bodo raz
čimprej
dobijo.
ljiva volja do svobodnega življenja in deljene nagrade in izražena priznanja. pe:
9.
Za
čimboljšn
evidenco o udarni
Ustvarjanja sta zmogla vse ovire in na Sprevod bodi izraz našega veselja, zara
1. Do meseca decembra naj vsi čla
festivalu bomo mogli dokazati, da nam di srečnega premagovanja vseh težav in ni vaških sekretariatov v kolikor še ni ških delih na terenu se sprejme pred
log,
da bodo frontni odbori apeljali
niti izdajstvo njih, k i smo jim zvesto doseženih uspehov ter trdne volje, da so, vstopijo v kmetijsko obdelovalne za
Zaupali, ni moglo vzeti zaupanja v last hočemo na tej poti do zma e dosledno druge, vsaka vas naj organizira front udarniške izkaznice, iz katerih bo raz
ar je
ile ustvarjalne sile, niti ne streti silne vztrajati.
ne brigade, ki bodo v pomoč pri polj vidno, kdaj in koliko udarniških
kdo napravil.
vere v končno zmago, ki io moramo do
Cas od 2. do 9. oktobra bodo porabili skih delih.
seči. Delovno ljudstvo, ki je zaživelo za utrditev misli o varovanju naporov
10. Po OF odborih se formirajo do
2. Sekretariati osnovnih organizacij se pisničke mreže, ki bodo tedensko po
svobodno življenje po trdih borbah in z delovnega ljudstva in ljudskega premo
bodo
sestajali
redno
vsakih
14
dni,
se
žrtvovanjem najboljših ter ni prejelo ni ženja naši gasilci. Nudimo jim svojo po
šiljale poročila o vseh važnih dogod
č e s a r darovanega, je bilo pripravljeno, moč, da bo naša skupna zavest še trd kretariat krajevnega OF odbora pa na kih s svojih terenov uredništva
»Gorenj
da se po velikem potresu ne bo svet še nejša. S polno življenjsko radostjo po vsak mesec.
skega glasa«. .
takoj umiril, zato je znova stopilo v ne primimo za delo in uspeh festivala bo
3. V bodoče bodo frontne organizaci
//. Socialnemu fonda bomo posvečali
izprosno borbo za zmago, v izpolnje najhvaležuejše priznanje našemu vzor je vključile vse nove člane v OF, sabo
več skrbi ter v bodoče vestneje pobi
vanju petletnega načrta, da bi dokazalo, nemu delovnemu ljudstvu.
ter je in vaške špekulante pa izločile iz rali zanf.
da informbirojevske klevete nimajo ni
ti osnove, niti ne morejo doseči svojih
zlobnih namenov. V . kongres K P . l je
Pokazal svojemu ljudstvu jasno pot do
Zmage, nasprotnikom pa poštenje in pra
Kmečke
obdelovalne
zadruge so med prvimi oddale svoje sito
vilnost noti. svobodoljubnih jugoslovan
Kranj, 23. avgusta.
nizirala odkupna omrežja v kranjskem nimi kmeti, so poskušali na svoj način
skih narodov. Na tej poti je bilo treba
okraju, preskrbela
vse potrebno za zavirati odkup s tem. da niso hoteli
združiti vse vrste dejavnosti in pohiteti
Takoj po izvršeni žetvi žit je začela
vskladiščanje in odvoz žita v zbiralne sprejeti odločb o obvezni oddaji žita.
2 ustvarjanjem trdnih temeljev za i z  mlačva. Zabrnele so mlatilnice iu tisoče
Centre, kar je omogočil:) reden in plan Tem je vsekakor dal vzpodbudo pred
gradnjo socializma. Delo in doseženi
pridnih delovnih rok je dvigalo snopje
ski potek odkupa po terenih. V samem sednik K L O Brniki tov. Marko Alojz,
•uspehi bodo vsebina letošnjega festiva v stroje, da je tekla zlata pšenica, kot
začetku so se res pokazale nekatere ki je odšel v Ljubljano, da zagovarja
la. Pokaže naj mogočno in smotrno iz že dolgo ne poprej. Največji ha donos
napake pri samih zbiralnih centrih, k i svoj kulaški kraj, češ, da je previsoko
popolnitev industrije v primerjavi s sta je imelo državno posestvo na Laborah
so pa takoj odpravljene, ker aktivisti postavljen plan oddaje, kakor se je iz
njem 1939, leta in planskega leta 1948-49 22. mc na ha, čeprav so sovražno naV petletnem načrtu, stvarne uspehe, k i hujskani ljudje trdili še nedavno, da je kritično vsak dan pretresejo stvari in javila gruntarica Koprivnik Helena. Kaj
ali je izvoljen
SO bili doseženi kljub težkočain, ki so to posestvo zanemarjeno, da ga je sam
jih odstranjujejo, da ne bi nastal kakr misli tov. predsednik
nastale zaradi klevetniške dejavnosti in* plevel itd., pa je vendar vse postavilo
šen koli zastoj v tej važni nalogi. Iz zato. da zagovarja kulake ali da dela
lonnbirojevskih pristašev. To bodi sre
na laž in dokazalo kaj pomeni napred
vedba odkupa poteka v glavnem zado za skupnost. Vsekakor bo delovno ljud
dišče festivala v našem okraju. Vzpo no socialistično gospodarstvo. Za njim
voljivo na terenih Trata kolodvor, kjer stvo zahtevalo od njega račun, ki ne bo
redno z rastjo naše industrije je bilo
ima največ uspeha K O Z »Udiu boršt« v
ie dozdaj izvršenega 92% odkupa, ka trpel dvomiselnosti.
nujno pridobivanje delovne sile s kme
Dupljah, kjer so pridelali 18 mc na ha, kor tudi v K L O Visoko, Zapoge, Rateče
Kmečko obdelovalne zadruge pa so
tijskih predelov, socializacija naše vasi
dočim niso redki primeri, ko so namla
in še mnogo drugih kjer so oddali že s svojimi donosi in takojšnjo oddaio, še
ter pospešeno strojno obdelovanje zem tili 17 mc na ha. Med temi so obdelo
nad 70% planirane oddaje.
preden ie začel odkup pokazale visoko
lje. Oskrbovanje industrijskih središč valne zadruge v nižinskih predelih in
Mali in srednji kmetje so pohiteli, zavest kaj zmore napredno zadružni
hrano, delo gozdnih in frontnih britudi mnogi drugi umni kmetovalci, k i
kdo bo prej opravil svojo dolžnost in štvo. Tako so med prvimi 100%' oddali
Ead, vse to bo izpopolnilo sliko tesne
se doslej še niso vključili v zadruge.
oddal čim lepše žito, dočim v večjih žito državi K O Z »Prešeren« v (iodešiču.
odvisnosti in medsebojne pomoči na vseh
primerih ni takšnih slučajev pri velikih K O Z »Sorsko polje« v Žabnici, K O Z
2e
pred
odkupom
žita,
k
i
je
začel
v
Področjih ustvarjanja. Naravno je, da
»Ljubnik« v Stari L o k i itd. Veliko šte
našem okraju 20. t. m. je uprava pod kmetih — nasprotno Blaž Janez, Rozman
Je postalo vse delo zgoščeno, zato rabi
Joža in Dežman Janez iz Brnikov, kjer vilo naših obdelovalnih zadrug in z a jetja
za
promet
in
odkup
poljskih
pri
'delovni človek razvedrila, pa tudi ide
(Nadaljevanje na drugI strani)
delkov storila vse predpriprave, orga se vodi trda borba s kulaško nastroje,r

Odkup žita v našem okraju poteka zadovoljivo

s

Kolektiv tovarne „Sava" je ob prevzemu
zastave sprejel nove obveznosti
Kranj, 20 avgusta.
Delovni kolektiv tovarne gumijastih
izdelkov »Sava« v Kranju je v pretek
lem tednu na slovesnem sestanku v okrašeni sindikalni dvorani prejel z a v e s t 
no izpolnjevanje planskih nalog prehod
no zastavo centralnega odbora Zveze
sindikatov Jugoslavije in ministrstva za
lahko industrijo F L R J in naziv zasluž
nega kolektiva. Slovesnosti so prisostvo
vali član C K K P S in podpredsednik vla
de in minister za industrijo L R S dr.
Marjan Brecelj, zastopnik centralnega
odbora Z S J Rudolf Ganziti ter mnogi
predstavniki sorodnih podjetij in delov
nih kolektivov.
Direktor tovarne tov. Mikuš je v krat
kih potezah očrtal uspehe, ki jih je ko
lektiv dosegel v prvem polletju letoš
njega leta, s čimer si je zaslužil pre
hodno zastavo.
Podpredsednik vlade L R S dr. M a r i 
jan Brecelj je pozdravil delovni kolek
tiv in mu čestital v imenu zveznega m i 
nistra za lahko industrijo, kakor tudi v
imenu vlade L R S in ministrstva za in
dustrijo ter v imenu Centralnega komi
teja K P S . Naglasil je velik prispevek de
lovnega kolektiva »Save« k izpolnitvi
polletnega plana v tistih industrijskih
podjetjih, k i so odvisna od izdelkov Sa
ve. — »Če naše delovno ljudstvo,« je
dejal dr. Brecelj, »ne bi občutilo kot ve
liko krivico napad Sovjetske zveze in
kominformskih d r ž a v na naše partijsko
in d r ž a v n o vodstvo ter na naše narode,
potem ne bi s takšnimi uspehi odgovori
lo na ta napad. Važno je, da s svojim
delom dokončno d o k a ž e m o zunanjemu
svetu, da je pri nas popolnoma drugače
kakor to prikazujejo imperialistične dr
žave in Informbiro. Delo je edino meri
lo za plačilo in nagrade. P r i tem vsi ve
mo, da moramo danes več žrtvovati ki\-

kor bo treba žrtvovati pozneje po i z 
polnjeni petletki. M i vsemu svetu lahko
rečemo, da ni sile, k i bi tako odločno
odgovarjala na vse težave, kakor je o d 
govorilo naše v borbi prekaljeno delov
no ljudstvo s K P J in maršalom Titom
na čelu.«
Na slovesnem sestanku je delovni ko
lektiv Save sprejel nove obveznosti, s
čemer je pokazal odločno voljo, da si
pribori prehodno zastavo tudi v drugem
letošnjem polletju. Zato je napovedal
tekmovanje tovarni gumijastih izdelkov
»Rekord« v Rakovici, »Tigar« v Pirotu,
»Balkan« v Nišu, kombinatu »Borovo«
in tovarni gumija »Ris« v Zagrebu. Ko
lektiv »Save« pa se je zavezal, da bo i z 
polnil letošnji plan po količini in vred
nosti do 29. novembra, po asortimentu
pa do 15. decembra. Skartirano blago
in odpadki ne bodo presegili 4,5%. De
lovni kolektiv bo spremenil stare norme
na vseh delovnih mestih, kjer se bodo
POkazale kot nerealne. Povečal bo za
1% proizvodnost s prvim polletjem na
vsakega zaposlenega delavca za en od
stotek, kvaliteto dela na izboljšal za
1,5%. Boril se bo za znižanje polne last
ne cene, dvigal bo ideološko in strokov
no znanje ter delovno disciplino, v kul
turno prosvetno delo pa bo zajel 10%;
več članstva kakor doslej. Plan vzgoje
strokovnih kadrov bo izpolnil do konca
leta s 102%-. Delovno disciplino bo i z 
boljšal za 30%. Inženirji in posamezne
brigade pa so na sestanku sprejeli še
posebne obveznosti.
S sestanka je delovni kolektiv poslal
pozdravne brzojavke Centralnemu ko
miteju K P J , centralnemu odboru Z S J ,
Centralnemu komiteju K P S , glavnemu
odboru Zveze Sindikatov Slovenije ter
centralni upravi Sindikatov kemične in
dustrije Jugoslavije.

„Standard" prejme ket najboljši delavni kolektiv svoje
stroke v prvem polletju 1949 prehodno zastavo vlade LRS
Kranj, 23. avgusta.
Na predlog G O Z S S je vlada L R S po
delila za dosežene uspehe v I. polletju
1949 prehodne tekmovalne zastave in
denarne nagrade najboljšim delovnim
kolektivom. Med temi je tudi tovarna
usnja »Standard« iz Kranja, ki poleg
zastave nosi tudi častni naslov »Naj
boljši delovni kolektiv (v svoji stroki)
LRS.«

Janez Malovrh - - večkratni udarnik po
katerem nosi ime ena od produktivnih
brigad v tovarni »Standard«
KAKO JI: TI:KLO DIHA) IN VZPON
PRODUKTIVNOSTI
V
»STANDARDU«
Operativni plan za leto 1949 je bil
povišan za 15%, č e p r a v se je delalo na
starih strojih in z manj delovne sile
kot prejšnja leta. Kolektiv, ki ima moč
no partijsko in sindikalno vodstvo se
tega ni ustrašil in je na svojem sindi-

Vaino

opozorilo
našim
naročnikom
!

Z izdajo današnje
dvojne
številke
lista smo dali možnost vsem zamudni
kom, ki še niso poravnali naročnine za
drugo polletje, da to store najdalje do
6. SEPTEMBRA, ker drugače se jim bo
ustavila dostava lista. Vsem tem smo
danes priložili položnice in jih prosimo,
da store svojo
dolžnost.
s

kalnem občnem zboru t. 1. kora.ižno
sprejel ta plan in se obvezal, da bo ta
povišani plan izpolnil predčasno do 1.
decembra. Ze v mesecu februarju je
»Standard« napovedal vsem usnjarskim
kolektivom v Sloveniji tromesečno tek
movanje v počastitev II. kongresa F S S .
Te obveze pa niso bile samo na papirju,
ampak so se dejansko izvršile. Tako
beležijo vidne uspehe (januar 109%, fe
bruar 115% in marc 115%) v izpolnitvi
plana. Proizvodnost dela kaže prav
tako lepe procente: 108%, 116%, 121%,
dvig discipline 1%, 0,4% iu 1,3%. Sto
rilnost v prvem tromesečju je 142.%
Prav tako je v tem obdobju dosežen še
ta uspeh, da je vključen ves kolektiv
100% v brigadni sistem dela. Osnovano
je 26 brigad (15 produktivnih in 11 ne
produktivnih). Ko je to doseženo, je
kolektiv vnovič napovedal polletno tek
movanje vsem usnjarskim kolektivom v
Sloveniji. V aprilu in maju je bila to
varna pod planom iz tehničnih razlogov
ori procesu v obratu, zaradi pomanj
kanja surovin in delovne sile. Toda že
mesec junij je dal boljše rezultate in
tovarna je v tem mesecu izpolnila plan.
Kvaliteta tovarniških produktov je naj
boljše vrste in se stalno dviga, kar do
kazu ie to, da ni nobenih reklamacij. S
takšnim delom je ta zaveden kolektiv
prihranil velike vsote denarja državi in
doprinesel mnogo skupnosti.
Te številke, ki pokazujejo uspehe
»Standarda« so obenem najlepši odgo
vor vsem onim, ki dvomijo v priprav
ljenost naših širokih množic za čimprej
šnjo izgradnjo svoje socialistične do
movine.
ODKUP

ŽITA
V NASTM
OKRAJU
POTEKA
ZADOVOLJIVO
(Nadaljevanje 8 prve strani)
družnih ekonomij bo skupno z d r ž a v 
nimi posestvi dalo preostalim privat
nim kmetom zgled, kako je možno v
socialističnem kmetijstvu zadostiti po
trebam skupnosti in prav tako predelati
dovoli za lastne potrebe. Pravilno ra
zumevanje odkupa žita je ena od silno
važnih nalog, ki bo zagotovilo boljši
življenjski standard našemu delovnemu
ljudstvu.

Zakaj odkup mleka v kranjskem okraju ne poteka v redu
Naša ljudska oblast se trudi, da bi
mogla čim v e č nuditi delovnim ljudem
v industrijskih centrih, odnosno povsod
in vsakemu, ki doprinaša svoj delež v
borbi za ustvaritev boljših
življenjskih
pogojev — za izgradnjo socializma.
V ljudski državi ima kmet vse mož
nosti, da se otrese vseh zastarelih na
činov življenja ter preide na novo pot,
ki ga vodi v boljše in dostojnejše živ
ljenje. Večina kmetov je že našla to pot
ter se bori da čimprej premaga začetne
težave v kmetijsko obdelovalnih zadru
gah ter končno vendarle zaživi življenje,
kakršno po vsej pravici pripada kmeč
kemu delovnemu človeku.
Ko na eni strani večina kmetov razu
me napore delovnih ljudi in pošteno
izvršujejo svoje obveznosti do svoje dr
žave, se na drugi strani še vedno najde
del takih kmetov, ki jim je glavni cilj
špekulacija, v gotovih primerih pa tudi
namerna sabotaža. S tem, da ovirajo iz
vrševanje planov odkupa, ovirajo redno
preskrbo garantiranih potrošnikov.
Niti mesečni, niti dnevni plani odkupa
mleka se v kranjskem okraju ne izvršu
jejo. Naše dojenčke, bolnike itd. mora
mo dnevno oskrbovati z mlekom ter je
nujno, da se v tem pogledu začnemo
resneje boriti za izvrševanje plana. K r a 
jevni ljudski odbori se bodo nujno mo
rali resneje zanimati za te stvari ter
kmete pravočasno opozarjati na njihove
zaostanke, ki so z dneva v dan večji.
Ob izvršeni kontroli pri posameznih
kmetih, glede obvezne oddaje mleka je
bilo potrjeno upravičeno mnenje, da
nekateri kmetje izvrševanje odkupnih
planov namenoma zavirajo.
Ugotovljeni so primeri, da so posa
mezni kmetje krmili mleko prašičem, ga
predelavah v maslo, katerega pa tudi
niso oddajali. Posestnik Konjar Jakob
iz Smlednika, ki ima mesečni plan 1 t i 
soč litrov, dnevni pa 331 mleka, ga v
mesecih od januarja do maja sploh ni
oddajal, zato ker ni imel odločbe. Vse
kakor je njegova zavest premajhna, da
bi sam uvide! potrebe skupnosti ter bi
oddajal mleko, četudi nima uradno na
pisane količine oddaje. Take in podobne
primere najdemo tudi pri kmetu Ahčinu
iz Brnikov, Gašperlinu iz Luž, ki je bil
za take primere že kaznovan, Jarcu F r .
iz Srednje vasi in pri več drugih. K o m i 
sija za kaznovanje je izrekla kazen v

40 primerili v zneskih od 3000 do 50.000
dinarjev.
Nasprotno pa se odkup mleka stalno
dviga v novo ustanovljenih zadrugah.
Tako se je odkup v K O Z »Storžič« v
Goricah dvignil za 1001 dnevno, V K O Z
»24 december« v Poljanah se je odkup
od ustanovitve zadruge dvignil za 97%.
Velike uspehe opažamo tudi v K O Z
»Udin boršt« v Dupljah. Povsod, koder
so kmetijsko obdelovalne zadruge pra
vilno začele z delom, se je oddaja mle
ka ogromno dvignila.
Tudi med kmeti se jih je precejšnje
število dobro izkazalo. Puhar Jože iz
Kranja je plan do konca julija presegel
že za 231 1, Eržen Janez iz Sp. Bitenj je
presegel plan do konca julija za 518 L
lakih primerov bi lahko našteli še v e č ,
kar je dokaz, da se tudi odkupne plane z
dobro voljo in zavednostjo da izpolnje
vati.
Najdejo pa se kmetje, ki poskušajo
tudi na drug način
ogoljufati oblast.
Jasno, da se jim to-le redko posreči. Z
namenom, da odtrgajo čimveč žita žit
nemu fondu, fondu za prehrano, so z a 
tajili posejane žitne površine. Na ta na
čin pa si tudi ustvarjajo količine žit, s
katerimi bi potem po svoje »mešetarili«.
Značilni so izgovori teh ljudi, da jim ni
poznana površina njive, da ni meril i n
podobno. P r i prijavah pa se ni nihče
»zmotil« v svojo škodo, pač pa v š k o d o
skupnosti. Zatajene površine presegajo
tudi en hektar zatajenih posevkov žit.
Mem takimi so: Ješe Marija iz Jame,
Frbežnik Štefan iz Drage, Šink Jože i z
Moš itd.
Komisija ie izrekla kazen v 11 prime
rili za zneske od 7000 do 35.000 din.
P r e k r š e k Bohinca Jožeta iz Trboj i n
Bernika iz Bukovice pa je tako velik,
da je stvar dana okr. sodišču v nadalj
nji
postopek. Po vsej pravici bosta
prejela kazen, da v bodoče ne bosta po
skušala s takim nepoštenim delom.
Smo v času pričetka odkupa žita, po
zneje krompirja itd. V interesu skupno
sti je naloga okrajnih in krajevnih a k 
ti vostov, da se odkup 100% izvede. G o r 
nje na naj bo v opomin vsem, ki bi po
skušali spet preiti na pot špekulacije s
svojimi pridelki z namenom, da se obo
gatijo na račun ljudi, ki s poštenim de
lom kljub vsem oviram gradijo sociali
zem.
Af. /.

Industrija bombažnih izdelkov v Kranju
je prejela lokalno prehodno zastavo in proglasila
udarnike
Delovni kolektiv Industrije bombažnih
izdelkov v Kranju je dne 6. t. m. na
slovesen način proslavil prejem pre
hodne zastave lokalne industrije okraja
Kranj, ker si je v polletnem tekmovanju
med lokalno industrijo priboril prvo me
sto.
Že takoj proti večeru so se začeli
zbirati v okrašenem prostoru v tovarni
I BI delavci in nameščenci vseh podjetij
lokalne industrije in obrti okraja Kranj
ter gostje, med katerimi so bili: sekre
tar okrajnega komiteta K P S tov. Mršek
Andrej, Zastopnik IOLO tov. Šefic Ivan,
sekretar O O O F tov. Zaletel Slavko, za
stopnik O S S tov. Pestotnik, zastopnik
mestnega komiteta Kranj, tov. Oman in
zastopniki republiških podjetij.
V imenu delovnega kolektiva je po
zdravil vse navzoče predsednik sindi
kalne podružnice I BI tov. Štular Ciril,
nato pa je v imenu O L O Kranj pozdra
vil delovne kolektive tov. Šefic ter v
kratkih potezah orisal dosežene uspehe
delovnih kolektivov okraja Kranj ter
čestital kolektivu I BI k prejemu pre
hodne zastave. Načelnik Poverjeništva
lokalne industrije in obrti tov. Zaje M i 
lan, ki je bil tudi ob času tekmovanja
predsednik komisije, je podal izčrpno
poročilo o doseženih uspehih v tekmo
vanju lokalnih podjetij v I. polletju ter
poudaril, da je delovni kolektiv tovarne
I BI dosegel prvo mesto. Industrija kon
fekcije in pletenin Kranj drugo mesto in
Opekarna Stražišče tretje mesto. Nato
pa je poverjenik za lokalno industrijo
in obrt tov. Rehberger Janko predal
prehodno zastavo najboljši udarn ci IBI,
razdelil diplome in denarne nagrade ko
lektivom ter čestital vsem sodelavcem k
temu svečanemu trenutku.

Ravnatelj podjetij IBI tov. Jagodic
Franc se je zahvalil za izkazano prizna
nje ter na kratko orisal trud celotnega
delovnega kolektiva v izpolnjevanju
planskih nalog, obenem pa jim je dal
vzpodbudo za še nadaljnje delo. Omenil
je tudi, da je bil kolektiv ob priliki l o 
kalne razstave v Ljubljani nagrajen za.
kvalitetno blago z diplomo in 30.000 din,
ki jih je kolektiv prostovoljno poklonil
požgani Srednji vasi v Bohinju. Med
drugim je tudi poudaril, da nas ne bo
spravila s tira nobena protiljiidska, i m 
perialistična in informbirojevska propa
ganda ter klevete. Delali bomo naprej,
kakor smo začeli, na koncu Titove pet
letke pa bomo dokazali, da naši plani
niso bili izmišljotina, kakor nas klevetajo, ampak bomo pod Titovim modrim
vodstvom z lastnimi silami in sredstvi
zgradili moderno industrijo in zagaran
tirali boljše življenje delovnemu člove
ku. P o naukih Marxa in Lenina bo K P J
s tovarišem Titom na čelu v praksi i z 
vedla socializem.
Predstavnik O S S tov. Pestotnik se je
dotaknil tudi nesramne klevetniške go
nje proti naši državi in našemu delov
nemu ljudstvu, ki z delovnimi zmagami
odgovarja na vse laži ter si tako gradi
socializem in s tem boljšo in srečnejšo
bodočnost.
Na kulturni prireditvi, k i so jo izva
jali »delovni kolektivi tovarne IBI in
»Pletenine« so bili proglašeni še udar
niki. Ravnatelj, tovarne »Pletenine« tov.
Pcklaj je proglasil 18 udarnikov, med
katerimi so bili nekateri večkratni, osta
li pa prvikrat. Ravnotako je proglasil
udarnike ravnatelj IBI, katerih je bik>
skupno 25, tudi večkratni in prvikratnb
Nato pa je sledila kratka zabava

Uslužbenci
v gostinstvu napovedujejo
tekmovanje »a dvig življenjske
ravni
delovnega ljudstva
Gostinstvo in turizem dobivata v naši
novi družbeni ureditvi socialistični zna
čaj. Delovni ljudje na oddihu, zletu ali
kot službeni potniki najdejo v naših go
stiščih zavetje in okrepčilo.
Do danes še nismo premostili vseh
težkoč in odpravili vseh napak, k i še
ovirajo razvoj našega gostinstva in tu
rizma. Zato želimo, da bo tudi v go
stinstvu postalo tekmovanje stalen na
čin dela. Predvsem nas mora voditi pri
našem delu sledeča misel:
Kadar bomo gosta v naših gostiščih
sprejeli tako prisrčno in pazljivo, kot
ga sprejmemo v svojem domu, kadar
bomo skušali ugoditi željam gostov z
veseljem in zavestjo, ne pa z mislijo na
nagrado, kadar ga bomo smatrali res
za svojega gosta v pravem smislu be
sede, takrat borno lahko govorili o do
bri strežbi, tedaj šele se bo gost res po
čutil kot v svojem domu, tedaj mu bo
gostinska soba res nadomeščala dom in
bo rad zahajat vanjo ter jo z občutkom
zadovoljstva zapuščal.
Zato je delovni kolektiv
»Gostinstvo«
Kranj, na svojem sestanku dne 18. avg.
1949 sprejel nekatere obveznosti ter
sklenil napovedati vsemu
socialistične
mu sektorju gostinstva okraja Kranj tek
movanje v sledečih t o č k a h :
1. Katero gostišče bo najbolj dvigalo
kulturno, politično in strokovno zna
nje svojih uslužbencev in imelo pri
tem največ sestankov.
M i se obvezujemo na podlagi te
točke sledeče:
a) Mesečno bo enkrat strokovni se
stanek uslužbencev, na katerem se
bodo študirale za gostinstvo aktu
alne teme.
b) 14-dnevno bo politični študij.
c) 14-dnevno bomo menjali stenčas,
na katerem bomo kritično prika
zovali potek tekmovanja.
d) organizirali borno zabavo s kul
turnim programom.
2. V katerem gostišču bo najboljša de
lovna disciplina.
Odpravili bomo neredno prihaja
nje in odhajanje k delu in z dela. S
kritiko in samokritiko bomo izbolj
šali odnos do dela.
3. V katerem gostišču bo najbolj kul
turna postrežba.
Vse strežno osebje se obvezuje,
da bo postrežba hitra, vljudna in
kulturna.

Uprava se obvezuje, da bo preskr
bela vse pripomočke za čiščenje.
5. Katero gostišče bo imelo v e č uspe
ha pri nabavi hrane in pijač.
Dnevno bomo izdali najmanj 300
obrokov hrane za prehodne goste.
0. Katero gostišče bo C stroške (reži
ja) znižalo na minimum.
C stroške (režijo) bomo znižali za
pol odstotka, kar bomo dosegli pri
štednji s kurjavo, razsvetljavo, zni
žanjem nevidnega loma, pri štednji
s papirjem itd.
7. Katero gostišče bo do roka pošilja
lo vsa poročila O L O in O U V . O L O
bomo pravočasno in pravilno sestav
ljeno dostavljali vsa poročila.
8. Katero gostišče bo naročeno na v e č
raznih časopisov. Gostinski obrati
se bodo dodatno naročili še na 6 iz
vodov »Gorenjskega glasa« in 2 i z 
voda revije »Tovariš«.
o. Katero gostišče bo v razvedrilo go.stom največ nudilo, tako napravilo
balinišča, pripravilo igre šaha in po
dobno.
Gostom bomo stavili na razpolago
5 garnitur š a h a in 5 kom igre do
mino. V Stražišču v gostilni »Pod
Jošto-m« bomo uredili balinišče.
10. Katero gostišče bo doseglo soraz
merno največ udarniških ur. Vsak
udeleženec bo v času tekmovanja
napravil najmanj 20 udarniških ur.
Tekmovanje prične z objavo v časo
pisju in traja do dneva republike 29.
novembra 1949.
Tekmovanje bo vodil poverjenik za
turizem in gostinstvo in komisija, k i bo
kasneje določena.
Z ozirom na p r v o okrajno gostin
sko tekmovanje, k i bo v prid dvigu tu
rizma in gostinstva, se vsa gostišča po
zivajo na 100%-ni odziv.

GORKI:
Veliki sovjetski pisatelj in
ustvarjalec
socialistične
knji
ževnosti je l. 1932. napisal na
slednji članek, ki je še posebno
danes pomemben za nas. ki se
nahajamo v borbi za novo de
lovno silo.

0 starem in novem človeku
/. 1932.
V petnajstih letih so množice delav
cev in kmetov dale iz svoje srede tiso
če izumiteljev in jih zdaj neprenehoma
dajejo. T i izumitelji prištedijo Sovjetski
zvezi desetine milijonov rubljev in po
stopoma osvoboijujejo njeno prebival
stvo uvoza.
Delavcu, ki se čuti gospodarja proiz
vodnje, se naravno razvija zavest nje
gove odgovornosti do d r ž a v e : ta zavest
ga sili, da se trudi izboljšati kakovostproizvodnje in znižati njene stroške.
Pred revolucijo so delali kmetje v
okoliščinah, k i nas spominjajo na 17.
stoletje; bili so popolnoma odvisni od
muh narave in od svoje pičle zemlje,
raztrgane na majhne drobne kose. Se
daj se naglo oborožujejo s traktorji,
stroji za setev in kombajni, uporabljajo

V predkongresnem tekmovanju za II.
kongres ljudske prosvete Slovenije na
povedujejo Okrajni svet Kranj tekmova
nje vsem Okrajnim svetom na območju
Oblastnega odbora ljubljanske oblasti in
se obvezuje, da bo izvršil sledeče ob
veznosti.
/. Ideološka
vzgoja.
a) V cilju ideološkega dviga članstva
bomo imeli reden mesečni seminar za
vodje ideološkega dela sindikalnih po
družnic.
b) N a novo bomo ustanovili 50 štu
dijskih krožkov, tako da bomo imeli
skupaj 160 krožkov. S pravilno agita
cijo bomo dosegli 45% udeležbo.
c) V času tekmovanja bomo imeli 80
predavanj v podružnicah s 65% ude
ležbo.
d) Vrši se večerni sindikalni tečaj, k a 
terega bo dokončalo 22 tečajnikov, red
no bomo obiskovali kino predstave, or
ganizirali bomo dve udarniški nedelji,
en izlet, dva obiska v tovarne in en
skupen izlet s starimi tečajniki.
e) S tečajniki obeh sindikalnih teča
jev bomo imeli delovno konferenco.
f) Za podeželske delavce bo študij v
vasi Duplje, Visoko, Gorice, Predoslje
*in Zapoge.
g) Sindikat poštnih uslužbencev bo
imel reden študij s pismonoši za boljše
agitacijsko delo na vasi.
h) Vršili se bodo 4 strokovni tečaji.
//. Kulturno umetniško
delo.
a) V S K U D »France Prešeren« in »To
ne Retelj« bomo pritegnili ,55 aktivnih in
100 podpornih članov.
b) Na okrajnem festivalu v Kranju bo
gostovalo 6 dramatskih in 6 folklornih
skupin, 5 pevskih zborov, 1 harmonikarski zbor, 2 orkestra, 5 recitatorjev in 6
solistov.

Slovo pionirske kolonije z Reke

Kranj, 20. avgusta.
V četrtek, dne 18. VIII. 1949, so hr
vatski in italijanski pionirji mesta Reke,
ki so bili tri tedne na počitnicah v K r a 
nju, priredili ob 16. uri popoldne v
zgornji dvorani Sindikalnega doma pri
srčno kulturno prireditev pred njihovo
vrnitvijo ob navzočnosti predstavnikov
OK K P S , O F , A F 2 , številnih pionirjev in
pionirk Kranja ter njihovih staršev.
V uvodu se je vodja počitniške kolo
nije z Reke tov. Bulaš Nikola zahvalil
4. Katero gostišče bo najlepše uredilo
vsem, zlasti predstavnikom ljudske obla
svoje prostore in imelo stalno vzor
sti, k i so omogočili prijetno bivanje hr
no čistočo v vseh gostinskih prosto vatskih in italijanskih ponirjev v K r a 
rih.
nju, nakar je zastopnica O K K P S s krat
Uredili in prepleskali bomo prosto kim nagovorom darovala počitniški ko
loniji nekaj knjig v zagotovilo nerazre v gostinskih obratih »Pri P e t e r č družljivega bratstva jugoslovanskih na
ku« in »Pri Kolodvoru«.
Skrbeli bomo za stalen red in či rodov, skovanega v krvavih letih narodno-osvobodilne borbe. Delegacija treh
stočo v vseh gostinskih prostorih.

MAKSIM

Napoved tekmovanja za II. kongres
Ljudske prosvete Slovenije

umetna gnojila, zanje dela 26 poljedel
skih znanstvenih zavodov. Človek, k i
doslej ni vedel za m o č znanosti, se sedaj
stalno prepričuje o njeni moči, o mo
gočnosti človeške misli.
Kmečki fant, k i stopa v tovarno, zgra
jeno na temelju najnovejših in najpo
polnejših tehničnih pridobitev, stopa v
svet pojavov, k i osvajajo njegovo do
mišljijo in vzpodbujajo njegovo mišlje
nje, k i ga osvobajajo starodavnih ne
smiselnih predsodkov in praznoverja.
Vidi delo razuma, ki je vtelešeno v z a 
motanih strojih in pripravah. Zaradi svo
je neizkušenosti seveda tu in tam kaj
pokvari, toda materialna škoda, k i jo
naredi, je brezpomembna, če jo primer
jamo z razvojem njegovega napredka.
Vidi, da so gospodarji tovarne prav taki
delavci kakor je on sam, in da je mlad
inženir sin delavca ali kmeta. Kmalu se
prepriča, da je tovarna zanj šola, k i mu
daje m o ž n o s t svobodnega razvoja nje
govih zmožnosti. Če je sposoben, ga
pošlje tovarna v eno izmed višjih š o l ;
so pa tudi tovarne z lastnimi visokimi
šolami. Njegova umska moč, v kateri je
skrita naša sposobnost za raziskovanje
in spoznavanje svetovnih pojavov, z a č 
ne krepko delovati zavoljo učinka tistih
okoliščin, ki so bile njegovemu očetu
popolnoma neznane.

pionirjev mesta Kranja je nato poklonilasvojim bratom in sestram v dar šopek
cvetja in knjige, kot izraz globokih ču
stev, k i jih pionirji goje do pionirjev L R
Hrvatske.
P o svečanih obojestranskih nagovorih
je zbor hrvatskih pionirk zapel »Hej
Slovani«, italijanski pionirski zbor pa
»Insorgiamo«. V dobrh dveh urah pro
grama so naši najmlajši gostje z raz
ličnimi točkami pokazali svoje pevske,
deklamatorske, igralske, plesne in dru
ge sposobnosti. Potrditev ljubezni hr
vatskih in italijanskih pionirjev do L R
Slovenije je izpričel pevski zbor pio
nirk, k i je prijetno zapel slovensko na
rodno »Po jezeru bliz Triglava, pionirka
pa je prikupno izvajala ob spremljavi
klavirja dve slovenski narodni: »Moj
očka ima konjička dva«« in »Kje so
moje rožice«.

c) Na novo bomo ustanovili 5 dra
matskih skupin, da bomo imeli skupno
14 skupin.
///.

Agitacija in tisk.
a) Na novo bomo ustanovili 5 oken
novic, 5 knjig časti, 3 mesta časti, 4
•aktive agitatorjev in 3 rdeče kotičke.
b) Skupno bomo imeli 20 rednih do
pisnikov za »Ljudsko pravico«, »Delav
sko enotnost« in lokalni časopis »Go
renjski glas«.
c) V časopise borno poslali 20 član
kov.
d) Udarnike, racionalizatorje in hovatorje bomo popularizirali v časopisju,
zlasti bomo posvečali skrb za populari
zacijo žena.
e) Za teden napredne knjige bomo or
ganizirali razstavo knjig in poživeli agi
tacijo za nabiranje novih \naročnikov
»Delavske enotnosti« in »Gorenjskega
glasa«.
f) Ustanovili bomo novo knjižnico in
čitalnico.
g) Izvedli bomo najširšo agitacijo za
udeležbo na volitvah, ki bodo v letoš
njem letu.
IV. la teden matere in otroka bodo ž e 
ne obiskale in obdarile počitniške kolo
nije, kjer bodo obenem tudi nastopi kul
turnih skupin. Za pionirje bomo organi
zirali izlet na pionirsko progo.
b) Tržaškim pionirjem, ki so sedaj v
Kranju bomo priredili kulturno priredi
tev in jih obdarili s knjigami.
c) Najboljši člani sindikata sodelujejo
pri mobilizaciji delovne sile.
d) Kolektivi bodo pri sprejemu nove
delovne sile priredili svečane sprejeme.
e) Osem kolektivov bo dalo strokov
no in politično pomoč osmim zadrugam
na vasi.
f) V sindikalno brigado pod Storž i čem bomo organizirali obisk kulturnih
skupin vsako nedeljo, enkrat tedensko
predavanje in reden strokovni študij z
desetarji.
g) Da bi ljudem, ki so se vključili v
frontne brigade nudili čim v e č kultur
nega življenja, bomo zanje organizirali
dva nastopa kulturnih skupin.
Vse točke programa so bile dobro
naštudirane, poslušalci niso štedili z
navdušenim ploskanjem in so s tem
izkazali svojo hvaležnost do mladih
nastopajočih gostov. Kulturna priredi
tev počitniške kolonije z Reke je vnovič
potrdila neizmerno ljubezen naših naj
mlajših do nove, socialistične domovine
in njenega ljubljenega m a r š a l a Tita.
B. M.
VKLJUČEVANJE
NOVE DELOVNE
SILE V PROIZVODNJO — ODGOVOR
VSEM O B R E K O V A L C E M NAŠE SO
CIALISTIČNE DOMOVINE!

Kako si je Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih
invalidov v Kranju osvojil prehodno zasfavo Glavnega
odbora Z V V I S v trajno lasi
Ok. odbor ZVV1 v Kranju je izpolnil
obveze ter dosegel pomembne uspehe
na organizacijskem, kulturnem, zlasti
pa na gospodarskem področju. P r i pre
gledu dela posameznih invalidskih orga
nizacij je II. kongres Z V V I S ugotovil,
da je kranjski okraj največ pripomogel
k socializaciji naše države. Zato mu je
v priznanje Glavni odbor Z V V I S podelil
prehodno zastavo v trajno last in kom
pletno pisarniško opremo kot darilo.
Da si Ok. odbor. Z V V I v Kranju ob
drži še v nadalje prehodno zastavo, je
napel vse sile, zlasti ko je sprejel na
poved predkongresnega tekmovanja od
Ok. odbora Z V V I v Celju.

sinemo tudi na naša gospodarska pod
jetja.« Vsa gospodarska podjetja so z a 
vzemala pri samem tekmovanju važno
mesto, zlasti pa pri razgibanosti inva
lidske organizacije. P r i invalidskih pod
jetjih so zaposleni številni člani invalid
ske organizacije, posebno oni, k i ne mo
rejo opravljati težkih del. Mnogim ž e 
nam pa je všeč, ker lahko dobijo delo
na dom. T o velja posebno za podjetje
»Plastiko«, kjer žene prejemajo izdelke
na dom in jih tam dokončujejo.

Kakor že omenjeno, je bilo treba utr
diti posamezne krajevne invalidske o d 
bore. V ta namen se je v 40 dneh v
mesecu januarju in februarju 1949. skli
calo 32 dobro pripravljenih sektorskih
Utrditev orgaiuzacije je bil glavni po
konferenc s 70% udeležbo. Na novo je
vod za uspešno delo.
bilo izvoljenih 13 K O Z V V l in 7 poverTreba je najprej utrditi organizacijo, jeništev s 130 člani funkcionarji invalid
je bil sklep članov na seji odbora. ske organizacije. Poleg tega je bilo i z 
voljenih istočasno še 165 delegatov v
»Uvedli bomo nov delokrog posameznih
Okrajno skupščino. T o ni ravno majhno
kr. odborov Z V V I po terenu.« Krajevni
odbori so se organizirali tako, da so bi delo, zlasti pa, ker je organizaciji uspelo
li zajeti v s i kraji v posamezne enote, doseči to, kar je želela. Treba je bilo
ter prilagojeni razmeram: »Pozabiti ne postaviti naloge, dobre in revolucionar-

Za dvig gasilske organizacij? Sodišče, orožje delovnega ljudstva proti škodljivcem in sovražnikom
Od 2 . - 9 . oktobra t. 1. se vrši v L R S
požarno - varnostni
teden
namenjen
zboljšanju organizacije gasilske službe
in izvrševanju požarno-varnostiiih ukre
pov. Ko pregledujemo statistiko poža
rov, visoke številke materialne škode,
povzročene po ognju, nam postane toliko' bolj jasno, da je za čim uspešnejšo
izvedbo našega petletnega piana, po
sebno za njegovo zavarovanje, ena naj
važnejših nalog izvedba požarne var
nosti do največje višine. N i to samo
naloga gasilske organizacije in organov
javne varnosti, brez dvoma moramo
postaviti odgovornost za požarno var
nost na mnogo širšo osnovo. Poleg ljud
skih odborov, uprav raznih podjetij,
zavodov in sindikalnih organizacij mora
vsak zaveden državljan Titove Jugo
slavije budno čuvati pred požari vse, kar
si ustvarjamo s svojim skupnim delom.
Potrebna pa je tudi načrtna organi
zacija. Dober del bremena pade vseka
kor na gasilske čete. Gasilsko društvo,
)r>erojeno in ojačeno z novimi člani,
j red vsem z delavci in naprednimi kmeti
.er z delavoljno ljudsko inteligenco, s
)oniočjo in podporo ljudske oblasti, s
svojo strokovno usposobljenostjo in
predanostjo, ima vse možnosti razvoja,
v'se možnosti organizirati gasilstvo na
stopnjo, da bo vsak č a s in na vsakem
k a j u sposobno posredovati in obdržati
jožarno varnost v svojih rokah.
Industrializacija in elektrifikacija na
še države bosta dala tudi gasilstvu
nožnost nabave modernih rnotork in
:elmičnih pripomočkov, priprav za keničuo gašenje, vodnih rezervoarjev pa
10 najmodernejših alarmnih
naprav,
lito pregledamo zmogljivost našega
gasilstva danes, ob prestopu v drugo
jolovico naše petletke, posebno po na
ših večjih centrih, moramo ugotoviti, da
|e beležimo lepe uspehe.
Napačno pa bi bilo, če bi naša gasil
ska društva omejila samo na strokovno
stran delovanja. Kakor pri vsem našem
Jelu, je potrebna v gasilstvu pravilna
lolitična perspektiva, najožje sodelovalje z O F kot predstavnico in nosilko
J cmok racije novega tipa. Ogromne naoge našega gopodarstva na vseh poljih
lam narekujejo; da ne postanemo samo
strokovnjaki. Ogabna obrekovanja Inprmbirojovcev proti našemu C K K P J in
S tem proti nam vsem
nalagajo
iolžnost, da brez pravilne politične
)snove,
k i mora
dati pravo
vse
eno
vsakemu
našemu
delu,
tudi
11 mogoče življenje gasilskih čet. P o 
pni O F in njenih masovnih organizacij
tam bo m o ž n o organizirati nove kadre
za naše gasilstvo, lahko bomo vršili
/zgojo vsega našega ljudstva o nalo
gah gasilstva in požarne varnosti, opo
zarjali na budnost pred požari ter pri
kazovali pomanjkljivosti in napake, ki
se na terenu dogajajo in škodijo našemu
gospodarstvu. Naša parola »Vse za
skupnost« in za čim boljšo izvedbo Ti:ove petletke.
io organizacijo, k i je bila pripravljena
Jelati v prvih vrstah socialističnih bor*
:ev. Le tako po taki utrditvi organiza:ije je bilo mogoče preiti k nadaljnjemu
političnemu in kulturnemu delu.
Politično in kulturno udcjstvovanje je
i'lane šc bolj utrdilo.
Kako v a ž n o in nujno je politično ide) loško in kulturno prosvetno udejstvofanje, je bilo poudarjeno že neštetokrat.
Treba je vedeti, da bodo naši narodi
w d vodstvom politične razgledne in
narksistične oborožene delavske stran
ce. Komunistične partije Jugoslavije, do
segli še vedno večje delovne uspehe ter
s tem utrjevali po eni strani, napredni
:abor demokratičnih delovnih množic
sveta, po drugi pa zadajali vedno "huj
ši udarec izkoriščevalni mednarodni reikciji. Tako je bilo tudi pojasnjeno in
>rikazano na vseh študijskih sestankih
M terenu. Takih študijskih sestankov z
Johro pripravljeno temo »O zakonu Z V
VI«, »Statut KPJ« itd. je bilo po terenu
19, v invalidskih gospodarskih podjet
jih pa celo 21 z 80% udeležbo.
Na predvečer II. kongresa Z V V I S , k i
se je vršil 15. maja, so bile po vseh več
jih krajih (v Kranju, Tržiču, Šk. Loki)
kulturne prireditve z izbranim spore
dom in predgovori o pomenu Z V V I . P r i -

Na V I . zasedanju O L O je podal po
ročilo o delu okrajnega ljudskega sodi
šča v Kranju, tov. Vertovšek Stanko,
predsednik sodišča za razdobje prvega
polletja t. 1. Dejal je:
Veliki in sovražno
usmerjeni kmetje
so poskušali največ škodovati
skupnosti.
Pri izvrševanju kazenskega sodstva
je imelo 'sodišče predvsem opravka z
elementi, ki so bili razgaljeni kot pravi
škodljivci našemu družbenemu razvoju,
kot oviralci našega načrtnega gospo

darstva, ki nočejo vedeti, da je interes
skupnosti nad vsem. Tako so se pred
sodiščem zagovarjali kmetje, ki niso
izpolnili svojih obvez do skupnosti.
Kmet Jarc Franc iz Srednje vasi pri
Šenčurju se je zavestno odtegoval iz
polnitvi obvez v letu 1947/48, ki so mu
bile naložene v okviru planskih nalog,
-ki jih je moral izvršiti O L O Kranj v
gospodarstvu in sicer s tem, da ni za
dostil obvezni oddaji prašičev v koli
čini 92 kg in obvezni oddaji belega žita

V Škof ji Loki so podelili priznanja
junakom prostovoljnega dela
Školja Loka, 20. avgusta.
Prostovoljna dela članov O F in vseh
množičnih organizacij pri lokalnih ali
delili splošnega značaja so med tednom,
največ pa ob nedeljah, dela in imajo
vedno velik uspeh. Tudi zadnja nedelja
je bila zadovoljiva glede prostovoljnega
dela. Rezultat dela je dober tako v
uspehu storjenega dela in v političnomoralnem in finančnem pogledu. Lep
zgled za razumevanje udarniškega dela
so dali pionirji počitniške kolonije v
Škofji L o k i z lepim iu izbranim spore
dom z deklamacijami, baletom, enodejanko »Umazana posoda«, duetom iu še
z neštetimi drugimi ljubkimi točkami.
Številnim gledalcem ter predstavnikom
ljudske oblasti in vseh ostalih množič
nih organizacij je ta akademija nudila
polno razvedrila. Posebno priznanje gre
tovarišici upravnici, k i je bila pobud
nica te uspele proslave.
Za udeležence prostovoljnega dela je
IOOF pripravil malo zabavo, na kateri
so bile na slovesen način razdeljene iz
kaznice za registracijo ur prostovolj
nega dela. Predsednik I O O F tov. Bro
dar Ivan je v svojem govoru naznačil
pomen prostovoljnega dela pri gradnji
socializma, nato pa je org. sekretar
IOOF tov. Gruden Anton razdelil vsem
navzočim izkaznice, posebno pohvalil
člane in članice O F , AFŽ in L M S , ki so
izvršili največ prostovoljnih ur dela v

ŠAH
Dvoboj

Najdorf — dr. Triiunovie je
končal neodločeno 6 : 6
V moderni šahovski teoriji se je od
otvotitev, k i pričenjajo s kraljevim
kmetom, še najbolj uveljavila španska
otvoritev.
Medtem k o so italijanska
igra, kraljeve gambit i n ostale
igre
skoraj popolnoma izginile iz turnirske
prakse.
Š p a n s k a igra še najbolj
odgovarja
vsem zahtevam in, moderne otvoritve.
1. e2—e4 e7—e5; 2. Srl—f3 Sb8—c6;
3. L f l - l>5 Lf8—c5 (kot najboljše ve
lja za črnega poteza a7—a6. Poleg tepoteze pa imamo še mnogo drugih na
daljevanj, k i se prav tako morejo upo
rabiti v praktični igri.
(Nadaljevanje sledi)
reditev na čast II. kongresu Z V V I je
obiskalo preko 4000 ljudi.
Da je politično delo doseglo uspeh pri
posameznih članih invalidske organiza
cije, nam dokazuje to, da so bili ravno
člani invalidske organizacije prvi inicia torj i ustanovitve Kmetijske obdeloval
ne zadruge »Mladi vrh« in »24. decem
ber« v Poljanski dolini. Posebno aktiv
na sta bila pri tem delu tov. Kalan
Maks, invalid iz N O V , ter Oman Gabri
jela, vdova iz N O V . Dokaz visoke poli
tične zavesti članov invalidske organi
zacije je, da jih je že preko 170 vklju
čenih v obdelovalnih kmetijskih zadru
gah. Prav lepe primere nam dajejo K O
Z V V I v Tržiču, Škofji L o k i , Žireh, Je
zerskem in Šenčurju, kjer so na podla
gi političnega prepričevanja dosegli po
membne uspehe pri delovnih akcijah. V
Šenčurju pri Kranju je bil polivale vre
den primer, ko je 76 letna mati Marija
škofje kljub zadrževanju svojih odšla
na gradnjo zadružnega doma. Primer
60% invalida tov. Storneniča in Krasna
iz Primskovega, očeta padlega sina bor
ca, katera dva imata že v letošnjem le
tu vsak nad 400 prostovoljnih delovnih
ur, kar je dokaz visoke politične zave
sti. V tem letu je bilo opravljenih preko
11.000 prostovoljnih delovnih ur invalidov-borcev, ki so izvršili največ na čast

korist splošnosti in gradnji socializma
pri nas. P r i tem delu se je posebno i z 
kazani članica A F Z tov. Sober Marica
s 375 urami, stara 74 let, in so ji vsi
navzoči člani O F dali polno priznanje.
Predsednica A F Z tov. Bizovičar Fran
cka ji je izročila malo darilo in j i č e 
stitala k uspehu. V imenu mestnega
aktiva L M S okolja L o k a ji je v imenu
vse mladine izrazil čestitke mladinec
Gartner Srečko in ji izročil šopek na
geljnov v znak priznanja. »Tako živa
kot je barva naših rdečih gorenjskih
nageljčkov, tako živa in goreča je lju
bezen mladine do naših članic AFZ.«
TOV, Šobrova je s svojim prostovoljnim
delom pokazala mlajšim, kako je po
trebno razumeti naše čase in je kot tak
tudi odločen odgovor onim z Vzhoda, k i
sc dnevno trudijo, da bi našli nove laži
proti naši državi, našemu partijskemu
in državnemu vodstvu ter s tem tudi
proti vsem našim delovnim ljudem.
Sama je izrazila v zahvalo vsemu pri
znanju: »Najbolj bom vesela in zado
voljna takrat, ko bodo tudi tisti, k i še
danes stoje ob strani, vstopili v naše
vrste prostovoljnih delavcev.« P r a v ta
ko gre tudi vse priznanje tov.^Dolenc
Mariji, tudi starejši članici A F Z , k i je
opravila 105 ur prostovoljnega dela. P r i
mladini se je najbolj izkazala tov. Ob
lak Jelka s 72 prostovoljnimi urami.
Mnogo je še članov množičnih organi
zacij, ki imajo preko 50 ur prostovolj
nega dela. Med ostalimi so tudi trije
pionirji v starosti do 10 let in to tov.
Vraničar Marko, Škorjanec Ruža in
Hafner Maks, vsi člani pionirske orga
nizacije v Škofji L o k i .
Po razdelitvi izkaznic je v imenu
mestnega aktiva L M S Škofja Loka i z 
ročila brigadirjem, došlini s prostovolj
nega dela na avto-cesti ^Zagreb—Beo
grad sekretarka L M S Šk. Loka' tov.
Vraničar Zdenka krasen šopek in se jim
zahvalila, na kar se je vsemu aktivu
L M S zahvalil brigadir in udarnik tov.
Podobnik Pavel. V kratkih in jedrnatih
besedah s pozivom na vso mladino, da
naj se v prihodnjem letu udeleži delov
nih akcij v polnem številu, je zaključil
besede. Oficielno proslavo je zaključila
mladina s kolom in trikratnim »hura«,
nakar je sledila prosta zabava. •
II. kongresu. Tudi delovni kolektivi v
posameznih podjetij niso hoteli zaosta
jati v tromesečnem
predkongresnem
tekmovanju. Opravili so 292 prostovolj
nih ur na raznih gradiliščih. Zboljšali so
delovno disciplino za 5%, polno lastno
ceno so znižali za 12,3%, proizvodni
plan so v tem času prekoračili za 33%,
finančni pa za 42%. Invalidsko podjetje
»Plastika« je v tem času prevzgojilo 17
delavk v polkvalificirane delavke. K v a 
liteto izdelkov^ pa sta zlasti podjetja
»Plastika« in »Zelezoles« v Tržiču zbolj
šali za 2,5%. V polletnih poročilih na so
vsa invalidska podjetja dosegla proiz
vodni plan za 199%, finančni pa 121,5%.

s tem, da ni oddal 103 kg pšenice in
^40 Kg rži. Na vse načine se je ta kmet
izogibal obveznim dajatvam in je šel za
tem, da bi čini manj oddal v korist
skupnosti, v kolikor pa je oddal živil,
je notel zadostiti obvezni oddaji z ži
tom slabše kvalitete. Taki odnosi ome
njenega kmeta do skupnosti in do soci
alizma ne kažejo morda na običajno
skopost bogatega kmeta, temveč nazor
no kažejo njegov saooterski značaj. So
dišče ga je kaznovalo z 12 meseci od
vzema prostosti in na zaplembo celo
kupnega premoženja. Na pritožbo je
okrožno sodišče v Ljubljani spremenilo
omenjeno vrsto kazni ni odmerilo de
narno kazen v znesku 30.000 din in to
z ozirom na njegovo starost in družin
ske razmere. Krnet Sajovic Ivan z V i 
sokega ite opustil obueiavo 60 arov njiv,
ostalo polje pa je obdelal tako slabo,
da je bil pridelek slabši, kakor bi de
jansko moral biti. Razen tega je opustil
redno plačevanje davkov in je imel
25.760 din davčnega zaostanka. Zadostil
tudi ni obvezni oddaji lesa v izmen
oo nv'. Obsojen je bil na 1 leto odvzema
prostosti s prisilnim delom, kazen pa je
okrožno sodišče znižalo na 7 mesecev
odvzema prostosti ter na zaplembo ce
lotnega premoženja. Kmet Luznar Ma
tevž iz Lučin je v novembru 1948 z a 
klal dva prašiča in tri ovce v namenu,
tla se izogne obvezni oddaji prašičev in
je bil obsojen na 15.000 din denarne
kazni. Kmet Jerman Janez iz Dornic v
letu 1948. ni oddal 55 m drv ter je bil
obsojen na 6 mesecev odvzema prosto
sti in na zaplembo gozdov. V redni pre
skrbi delovnega ljudstva z moko pred
stavlja pobiranje merice zelo pomemb
no postavko. Toda nekaterim mlinarjem
ni do izpolnjevanja svojih dolžnosti do
skupnosti, Tako niso vpisovali prene
senega žita v mlinarski dnevnik, vse to
v namenu, prikriti odnosno opustiti ob
vezno oddajo merice. Mlinar Dolhar
iz
Predoselj nima vpisanih v mlinarskem dnevniku 99 kg ajde, Uranič
Janez i z P š a t e 50 kg mešanega žita,
Rebolj Janez iz Predoselj 40kg žita,
P r e š a Frančiška iz Cerkelj 64 kg žita,
Koželj Alojz iz r i o t e m a ž 100 kg žita,
Kuralt Marija iz Cerkelj ni vpisala v
mlinarski dnevnih 60 kg koruze, 50 kg
soržice, 57 kg prosa, Demšar Janez iz
Hotavelj 227 kg ječmena, hkrati pa ni
vodil prevzemno-oddajnega bloka, Ču
dež Franc iz Hotavelj ni vpisal 644 kg
žita ter Logar Jožef iz Suhe, k i na dan
kontrole sploh ni imel vpisanega v
mletje prevzetega žita. Kot najbolj špe
kulantska sta se izkazala mlinarja Nag
lic Ivana iz Kokrice, ki v drugi polovici
leta 1948. ni vpisovala v mlinarski
dnevnik v mletje prevzetega žita in
nožna r Anton z Bukovega vrha, ki ni
vpisal v mlinarski dnevnik 790 kg raz
nega žita. P r v a je bila obsojena na
zaplembo mlina in 7.000 din denarne
kazni, drugi pa na zaplembo mlina, na
3

(Nadaljevanje

na peti

strani)

Kranju je celo uspelo izposlovati pri or
ganizaciji Z B v Kranju, da so izdane iz
kaznice za nakupovanje v njihovi trgo
vini v Kranju, tudi članom invalidske or
ganizacije. Preskrbela se je tudi pred
nostna nabava kuriva zlasti v Kranju in
Šk. Loki. Za letovanje in zdravljenje je
bilo rešenih 31 prijav. V Tržiču je bila
prirejena kulturna prireditev, katere či
sti dobiček je namenjen za nakup daril,
ki jih bodo razdelili sirotam padlih star
šev ob priliki novoletne jelke.

Invalidska gospodarska dejavnost se
okrepila.
Poleg številnih gospodarskih podjetij,
ki obstojajo v kranjskem okraju, so b i 
Pomagati je treba, zlasti soeialno in la v predkongresnem tekmovanju usta
novljena še naslednja podjetja: »Železdravstveno šibkim
članom.
Da sc zagotovijo še boljši uspehi pri zoles« v Tržiču, ki s svojimi pripenjači
izvrševanju nalog, je nujno potrebno, da za perilo rešuje vse potrebe po tem bla
invalidska organizacija ukrene vse, kar gu. Podjetje že sedaj in s primitivnimi
je v njeni moči, da pomaga svojim čla napravami izdeluje nad 4000 komadov
nom. Skrb. ki je bila izkazana s strani dnevno. Pri tem pa podjetje uporablja
Ok. odbora Z V V I v Kranju je gotovo le odpadke lesa ter odpadke jeklene ži
ce, kar je danes z ozirom na pomanjka
pomembna, ker je odbor oskrbel svojim
članom prednostni nakup blaga po tr nje materiala zelo važno ter je •treba
govinah. S pomočjo ljudske oblasti je vse odpadke pravilno izkoristiti. To je
bilo mogoče to doseči, ter imajo člani edino podjetje ,te vrste v Jugoslaviji.
Dve komisijski trgovini sta bili oddani
prednost po vseh pomembnejših krajih
1. junija M L O - j e m v Tržiču in Škofi i
(v Tržiču, Šk. Loki, Zireh, Železnikih in
(Nadaljevanje prihodnjič)
drugod).
Okrajnemu odboru Z V V I v LOki,
1

je

Sodišče, orožje delovnega ljudstva proti vtem Pospešimo delo za organizacijo hranilnih
škodljivcem in sovražnikom
blagajn v podjejih
(Nadaljevanje
10.000 din denarne kazni in na prepo
ved izvrševanja
mlinarske obrti za
trajno. Ostali navedeni mlinarji so bili
kaznovani z globami od 2.000 din do
6.000 din, oziroma od 5 do 6 mesecev
poboljševalnega dela.
Razen z navedenimi špekulanti je so
dišče obračunalo tudi z ostalimi druž
benimi škodljivci, predvsem s tistimi,
ki so pokazali nepravilen odnos do
splošnega ljudskega premoženja. Poslo
vodja krajevnega mlina K L O Križe je
prikril na podstrešju mlina 40 kg bele
moke, 70 kg koruznega zdroba. 60 kg
koruzne moke, kar bi moral oddati kot
višek podjetju žita v Ljubljani. Obsojen
je bil na 5 mesecev odvzema prostosti.
Dva delavca v tovarni gume »Sava« v
Kranju sta skupno odvzela 23.8 platna
za dežne plašče in 10 komadov avtozračnic v skupni vrednosti 6.336 din iu
vse to spravila na podstrešje tovarne
v namenu, da to ponoči odneseta, toda
organi tovarne so to tatvino preprečili.
Obsojena sta bila vsak na 8 mesecev
poboljševalnega dela. Skladiščnik žit
nega fonda Ambrož Rok je v družbi s
5 delavci kradel v skladišču koruzo
(250 kg) ter so bili obsojeni od 7 do 8
mesecev odvzema prostosti oziroma od
6 do 8 mesecev poboljševalnega dela.
TUDI ZAVIRALCI
IN
KORISTOLOVCI
IZ GOSPODARSKEGA
PODROČJA
SO
PREJELI ZASLUŽENO
KAZEN
Značaj in pomen n a š e g a državnega
aparata, ki je v tern, da se po njem
gradi socializem v naši državi, zahteva
od vsakega uslužbenca oziroma od ljudi,
katerim se neposredno zaupajo ogrom
ne materialne vrednosti, da častno iz
polnjujejo svoje dolžnosti in da delajo
strogo pO zakonu, kakor tudi, da se
naši ljudski zakoni kot izraz volje naših
delovnih ljudskih množic točno izpol
njujejo. Vendar se najdejo ljudje, k i jim
do takega izpolnjevanja dolžnosti ni,
zaradi česar pridejo v konflikt z ljud
sko oblastjo. Tako so se morali zago
varjati pred sodiščem čevljarji v tovarni
»Obutev« v Tržiču Kralj Konrad, Zupan
Albert, Perko Miha, Poljanec Alojzij in
Poljanec Andrej, ki so poneverili na
škodo podjetja »Obutev« usnje in druge
čevljarske potrebščine ter so bili obso
jeni na kazen od 6 do 20 mesecev od
vzema prostosti s prisilnim
delom.
Knjigovodja pri nacionaliziranem pod
jetju Ignac Majnik v Kranju si je pri
svojil v času od avgusta do decembra
1948 32.693 din na škodo tega podjetja,
zaradi česar je bil obsojen na 16 mese
cev odvzema prostosti. Tajnica Krajev
nega L O Duplje je nepravilno izdajala
živilske nakaznice, tako da je bil oško
dovan zvezni fond maščob za mesec ja
nuar za 39.20 kg in ni obvestila ljudski
Odbor za naročeno revizijo živilskih
nakaznic. Obsojena je bila na 1 leto
Poboljševalnega dela. Bivši predsednik
K L O Lučine Mrak Alojzij se kot pred
sednik krajevnega ljudskega odbora ni
dovolj brigal za gostinsko podjetje, ki
ga sploh ni nadzoroval, ni dajal nikakih
smernic in nalog, kako naj se posluje
in ie nabavil od navedenega
podjetja
10 kg masti za nakup barve za barva
nje cerkvenega stolpa. Zaradi njegovega
nenadzorovanja je poslovodja Martinčič
Martin nemoteno delal razne nepravil
nosti, tako je med drugim dal zaklati
brez dovoljenja 3 teleta in kozlička,
katerih meso je prodajal pod roko.
Kaznovana sta bila na 4 odnosno na 3
mesece odvzema prostosti.
Kot izrazit nasprotnik ljudske obla
sti, ki mu je ljudska oblast trn v peti,
se je izkazal župnik v Stražišču dr. A m brožič Prane, kateremu ni bilo po volji,
da je predsedstvo vlade L R S razlastilo

PRESKRBI*
IZDAJA

ŽIVILSKIH
NAKAZNIC
ZA
SEPTEMBER
Podjetja in ustanove:
25. avgusta od res. št. 1 do 100.
>. avgusta od reg. št. 1 do 200.
27. avgusta od reg. št. 200 dalje.
29. avgusta vsi KLO-ji in ostali.
Uradna izdaja od 7. do 14. ure.
(Narodna banka podr. Kranj).
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s četrte

strani)

neke parcele na Sv. Joštu za zgradbo
smučarskega doma in je nahujskal za
konca Mazi Valentina in Angelo naj se
postavita v bran vsakomur, ki bi si la
stil te parcele. Razen tega je v naro
čilnici in hrbtu odločbe stanovanjske
komisije v Kranju, s katero mu je bilo
utesnjeno stanovnje, napisal žaljive be
sede zoper ljudsko oblast in usmešil
organe ljudske oblasti ter jih žalil. Ob
sojen je bil na 9 mesecev odvzema pro
stosti s prisilnim delom. Meglic Franc,
posestnik iz Loma je ob priliki razgo
vorov kmetov na dvorišču krajevne go
stilne v Slapu, ki so se razgovarjali o
udarniškem delu v gozdarstvu vpil raz
ne žaljivke zoper ljudsko oblast. Obso
jen je bil na 6 mesecev odvzema pro
stosti. Zaradi svojega nedostojnega na
stopa in žalitev davčne komisije okraj
nega ljudskega odbora v Kranju, ki je
izterjevala davek pri očetu Jenka Me
toda in Ivana v Gorenji vasi, sta bila
slednja dva obsojena na 3 oziroma 5
mesecev odvzema prostosti.
Končno je imelo sodišče opravka še
z nekaj delomrzneži, ki jim ljudska
oblast naravno ne more dovoliti lagod
nega življenja, zlasti pa ne življenja na
račun delovnega človeka. Tako se je
morala pred sodiščem zagovarjati sku
pina 5 tatov, ki so ob vsaki priliki
kradli na polju in po hišah ter so bili
obsojeni od 6 do 14 mesecev, odvzema
prostosti. Slabe Anton iz Stare Oselice
se je od novembra lanskega leta pa do
aretacije v aprilu 1949 potikal po raz
nih krajih Slovenije brez vsake zapo
slitve in se je pečal s priložnostnimi
tatvinami. Obsojen je bil na 22 mesecev
odvzema prostosti.
Kakor je iz obravnavanih primerov
razvidno, je sodišče, kot organ enotne
in nedeljive ljudske oblasti, z vso ostri
no izvajalo linijo borbe proti vsem
oblikam kriminala, ki izvirajo iz delo
vanja razrednega sovražnika in zavirajo
našo graditev socializma. Bilo je sicer
nekaj napak pri poslnvaniu sodišča', ko
ie na primer kazenski sodnik pri skoraj
istem dejanskem stati in in enaki druž
beni nevarnosti dejanja in storilca izre
kel različne kazni. Vendar takih napak,
v katerih bi bilo zazreti krenitev s poti
borbe proti razrednemu sovražniku, ni
bilo.
NASE LJUDSKO SODIŠČE SKRBI ZA
ZAŠČITO
OTROK IN
REŠEVANJU
OSTALIH
PRAVIC
V civilnem sodstvu je še vedno naj
bolj pereč problem vprašanje nezakon
skih otrok. Po vsebini so namreč naj
pogostejša tožbe na priznanje očetov
stva in določitev preživnine oziroma
zvišanje preživnine. Ponavlja se v ve
čini primerov, da toženi domnevni oče
ue priznava očetovstva in se zaradi
izmišljenih navedb te pravde navadno
zavlačujejo. Naše sodišče pa dosledno
ščiti interese izven zakona
rojenih
otrok, če je le količkaj prepričljivo iz
kazano, da je toženi res oče otroka.
Sicer pa gre večina ostalih pravd za
dedne deleže, razdružitve imovinske
skupnosti med razvezanimi zakonci, vr
nitev posojil, izpolnitev pogodbenih
obveznosti, stanovanjskih odpovedi, pri
katerih pa sodišče le v izjemnih prime
rih pusti odpovedi v veljavi, da se ne
bi s preseljevanjem še povečala že itak
velika stanovanjska stiska.
V izvršilnih stvareh so se vodile izvržbe na premičnine in na prejemke in
sicer v večini primerov zaradi zaosta
lega plačevanja preživnin in izterjeva
nja denarnih kazni in s t r o š k a kazen
skega postopanja. V zaplembenem po
stopanju je obravnavalo sodišče nekaj
novih primerov, ko so bili protiljudski
elementi med drugim obsojeni tudi na
zaplembo premoženja.
Pri vsem svojem delu je bilo sodišče
tesno povezano z javnim tožilstvom in
okrajnim ljudskim odborom ter je ta
povezava rodila dobre rezultate, ki se
kažejo v vsestranski vzajemni pomoči
in skupnem reševanju načelne proble
matike terena.
Na ta način je z vskladanjem dela
ljudski oblasti omogočeno uspešno izvr
ševanje nalog pri graditvi socializma.

Borba za izgradnjo socializma ne za
hteva od nas samo fizičnih in umskih
naporov, ampak tudi vsestransko šted
njo ne samo s surovinami, stroji in dru
gim materialom, ki ga neobhodno ra
bimo pri graditvi naše socialistične
stvarnosti, temveč tudi štednjo z de
narjem. Včasih se ta uporablja pri ne
katerih posameznikih v svrhe, ki za živ
ljenje niso nujno potrebni, dočim v pri
merih ko delovni ljudje nujno potrebu
jejo večjo vsoto denarja obstanejo pred
problemom - kje dobiti. Druga taka
napaka, ki se nas drži že vseskozi po
osvoboditvi je ta, da denar, ki ga tre
nutno ne rabimo držimo pri sebi in ga
na ta način odtegujemo naši socialistič
ni družbi, kajti denar je tako za posa
meznika kot za državo mrtev kapital,
takorekoč za naše gospodarstvo brez
vrednosti. Skrajni čas je, da s to našo
prakso, ki je brez dvorna plod stare buržoazno-kapitalistične družbene ureditve,
ki je bila poosebljena v stari prcdaprilski Jugoslaviji enkrat za vselej prene
hamo, ter da so tudi na tem polju vklju
čimo v naš socialistični razvoj.
Da bi našim delovnim množicam čim
bolj omogočili štednjo, in da bi se na
še hranilnice čimbolj približale delav
cem samim, je poskrbela naša ljudska
oblast.
,
Po Uredbi od 15. februarja 1949 o
ustanovitvi hranilnih blagajn pri gospo
darskih podjetjih, uradih in ustanovah
je določeno, da se iste ustanovijo prav
povsod, kjer je zaposlenih nad 100 de
lavcev, nameščencev ali uslužbencev.
Dolžnost vsakega upravnega odbora je,
da skUpno z upravo podjetja stori vse,
da se delo hranilnih blagajn čimbolj po
speši. Na področju Okrajnega sveta je
organizirano zadostno število hranilnih
blagajn, vendar pa še do danes zaradi
nerazumevanja odgovornih činiteljev ni
so pričele z delom. V tem primeru je
nujno, da upravni odbori podružnic pokreneio vse potrebno, da že postavljene
hranilne blagajne pričnejo z delovanjem.
V slučaju, da je nekje manj kot 100
zaposlenih članov je pa dolžnost uprav
nih odborov sindikalnih podružnic, da
predlagajo upravi, da se hranilne bla
gajne ustanovijo.
Vsi člani sindikatov naj se zavedajo,
da je ljudsko varčevanje izredno veli
kega pomena za naše socialistično go
spodarstvo. Ves prihranjeni denar naj
se zbira v državnih bankah, kjer naj bo
na razpolago našemu gospodarskemu
sektorju za izpolnjevanje njegovih plan
skih nalog. Prav v tem pogledu bo sle
herni član sindikata neposredno poma
gal našemu gospodarskemu dvigu de
žele.
Jasno je, da člani sindikatov prav za
radi svojega varčevanja koristijo tudi

sebi. Pred časom so bili ukinjeni vsi
krediti, ki so jih člani sindikata dobi^
vali v slučaju nakupa drv, življenjskih
potrebščin itd. Ker so ti krediti ustav
ljeni, je nujno potrebno, da se pristopi
k pospešenemu varčevanju. Napačno bi
bilo. da bi ta denar ostal doma pri var
čevalcu neizrabljen. Zato so postavljene
hranilne blagajne, katere ta denar aku
mulirajo v naše socialistično gospodar
stvo. Na drugi strani pa je slehernemu
varčevalcu zagotovljeno, da svoj vlo
ženi prihranjeni denar lahko dvigne, ka
dar ga potrebuje. Uredba o varčevanju
daje možnost širokim delovnim množi
cam za dvig življenjske ravni. Prav za
radi tega so upravni odbori podružnic
odgovorni in zadolženi, da takoj pristo
pijo k delu, ter da svojim članom pra
vilno prikažejo potrebo po vlaganju de
narja v hranilne blagajne pri podjetju.
Pravilno so razumeli pomen in važ
nost štednje v tovarni »Standard«, kjer
hranilna blagajna že lepo deluje, ter so
nekateri člani vložili že precej tisoča
kov v blagajno.
Prav tako se je z vso vnemo lotil de
la na tem polju upravni odbor sindikal
ne podružnice tovarne »Inteks«, ki ob
enem tudi napoveduje tekmovanje vsem
sindikalnim podružnicam na območju
Okrajnega sveta, iu sicer v sledečih
točkah:
L Število vlagateljev (lastna obveza
100 vlagateljev).
2. Katera podružnica
bo dosegla naj
višji odstotek hranilnih vlog z ozi
rom na izplačilni fond.
3. Katera podružnica
bo največ po
magala upravi podjetja pri organi
ziranju hranilne blagajne.
Tekmovanje se prične L septembra
in traja do 29. novembra. 1949,
Za ocenjevanje se bo pri OS postavi
la komisija, ki bo tekmovanje vodila. D a
bo tekmovanje zajelo v resnici vse delav
stvo v si ud. podružnicah* je potrebno,
da upravni odbori teh pravilno pristo
pijo k organizaciji, ki naj sloni na go
spodarski in politični osnovi. Pri orga
niziranju hranilnih blagajn naj upravni
odbori sindikalnih podružnic zato za
dolžijo posebnega člana ali blagajnika.
Prav tako naj Dostavijo posebne zaup
nike v pododborih, ki bodo imeli glavno
nalog;), da z nazorno agitacijo prikažejo
vsemu delavstvu pomen hranilnih vlog.
Vse sindikalne podružnice naj te tovari
še postavijo najkasneje do L septem
bra 1949, imena njih pa naj sporočijo na
Okrajni svet Kranj, da bodo od zastop
nika Narodne banke zato na posebnem
sestanku dobili tudi potrebna navodila.
Kdor varčuje
žavi
pomaga!

in vlaga — sebi in dr

Delo in ž i v l j e n j e sindikalne brigade
»Rudolfa Jankota" pod S t o r ž i č e m
Preteklo je že mesec in pol dni, od
kar je začela z delom sindikalna briga
da Rudolfa Janka pod Storžičem. Me
sec in pol dni brigada neutrudljivo dela
in dosega lepe uspehe. Prehodna zasta
vica roma od desetine do desetine. Po
sekali so že 2253 m
drv.
Delo je zelo težko, posebno za tova
riše, ki so mladi in šibki, vendar pa tudi
ti ne zaostajajo za ostalimi. Mnogo bri
gadirjev se je obvezalo, da bodo ostali
v brigadi, dokler brigada ne zaključi s
svojim delom. Slabe delavce brigadirji
sami pošljejo domov, ker jili ne mara
jo v svoji sredini.
V zadnjih 14 dneh jih je pri delu zelo
oviralo slabo vreme,
vendar pa delo
kljub temu ni zaostajalo, pač*pa je bri
gada če.stokrat delala tudi v slabem vre
menu.
Hrana v brigadi se je v zadnjem času
zelo zboljšala. V brigado je prišla dru
ga kuharica, ki se zelo trudi, da so bri
gadirji s hrano zadovoljni. Zelenjavo
tim čestokrat dostavljajo tudi sindikal
ne podružnice iz svoje ekonomije. Na
pravili so si novo jedilnico, ki je prej
niso imeli, tako da se življenje v bri
gadi vedno zboljšujc, čeprav tudi v za
četku ni bilo slabo.
:!

V prostem času in pri kosilu si bri
gadirji ogledajo dnevno časopisje in de
batirajo o političnih problemih.
Vsako nedeljo pa pridejo na pomoč
brigadi delavci in delavke iz sindikal
nih podružnic, da napravljena drva zlo
žijo ob prevoznih poteh. Prav tako pri
dejo k brigadi čevljarji, popravljajo bri
gadirjem čevlje, material pa jim dajejo
uprave podjetij. Po delu največkrat na
stopajo razne kulturne skupine iz sin
dikalnih podružnic, nato pa se razvije
prosto rajanje.
Ko so radiooddajne postaje iz Budim
pešte. Moskve in ostalih infonnbirojevskih d r ž a v ' poročale, da pri nas od
hajajo razni borci iz N O V pošteni ko
munisti in patrioti v gozdove, so imeli
delno prav, vendar se ti jugoslovanski
patrioti ne borijo proti naši Partiji, na
šemu C K K P J in proti našemu tov. T i 
tu, ampak proti vsem tem klevetnikom
informbiroja in s. svojim delom dokazu
jem predanost naši Partiji, C K K P J in
tov Titu.
P. S.

Dopisujte
,,Gorenjski glas'*!

T r ž a š k a p o č i t n i š k a kolonija
Kakor lastavice, ki se vračajo spomla
di iz južnih krajev, tako prihajajo vsako
poletje živalmi tržaški otroci v prijaz
no in nadvse udobno počitniško kolo
nijo v Kranj. Krasna stavba osnovne š o 
le jim nudi ves komfor, obširni travnik
pred solo je njihovo najljubše igrišče.
Kolikokrat se otroci celo med šolskim
letom spominjajo prijetnih dni, k i so jih
prebili v Kranju. Ko se pa v juniju zbi
rajo otroci za novo počitniško kolonijo,
hoče v,se le v Kranj. Saj ni nič č u d n e g a :
okolica Kranja jim nudi krasne izlete.
"Kar načuditi se ne morejo temu bujne
mu zelenju, ki jih obdaja, ko na trža
škem in kraškem svetu te naravne le
pote zelo pogrešajo.
Ker je Kranj s svojo okolico kakor tu
di z domovi zelo primeren za večje po
čitniške kolonije, prebije tu nekaj ted
nov svojih šolskih počitnic na stotine
tržaških otrok. Meščani Kranja jih prav
dobro poznajo, saj po živahnosti preka
šajo vse ostale otroke. Včasih ta Ži
vahnost presega svoje meje in tedaj se
slišijo celo pritožbe. Spregledati mora
mo take malenkosti, kajti otrok, ki živi
celo leto med mestnimi zidovi se tu po
polnoma sprosti in se kar ne more naužiti te lepote, ki mu jih nudi narava.
To poletje je gostoljubni Kranj spre
jel v dveh izmenah nekaj manj kot 400
tržaških otrok, ki so po narodnosti Slo
venci in Italijani. Podporno društvo za
S T O . ki organizira počitniške kolonije
za Slovenijo se pri zbiranju otrok ni nič
oziralo na politično prepričanje njihovih
SVEČAN
SPREJEM
PIONIRSKEGA
ODREDA
»POHOD SKOZI
NAŠO
RODNO DEŽELO IN
PETLETKO«
Kranj, 20. avgusta.
Preteklo nedeljo zjutraj je bil v K r a 
nju svečan sprejem pionirskega odreda
»Pohod skozi našo rodno deželo iu pet
letko«. Najboljše pionirje Slovenije so
pred Sindikalnim domom v Kranju pri
čakali kranjski pionirji iu polnoštevilni
pionirski koloniji z Reke in Trsta. Nav
zoči so bili tudi predstavniki mladinske
in množičnih organizacij. Na tem sve
čanem sprejemu je bilo izrečenih polno
iskrenih pozdravov iu želja, na koncu
pa so množično zapeli himno »Hej Slo
vani«, nakar so bili pionirji pohoda po
goščeni. Popoldne pa so bili gostje
pionirske kolonije z Reke, ki jim je pri
redila zakusko in lep kulturen program,
na katerem sta razen reških pionirjev
sodelovala s solo petjem tudi njihova
vzgojitelja tov. Zec iu Novak Zlata.
MLADINA
PRISTOPA
K
AKTIVNEMU
KULTURNO-PROSVETNEMU
DELU
Škofja Laka. 20. avgusta.
Naša mladina se trudi, da pokaže
svojo sposobnost na vseh toriščih dela.
Vidimo jo na udarniškem delu, na se
stankih, pri političnem delu, pa tudi na
kulturno prosvetnem torišču je aktivno
posegla vmes. Pobudo je dal tov. P o 
lonc Polde, kateremu gre vse priznanje,
da se je v Škofji Loki osnoval triteden
ski tečaj pod vodstvom dveh slušateljic
akademije za odrsko umetnost. T a te
čaj je obiskovalo lepo število mladine
iu le redki so bili, ki so se prijavili in
so izostali. Prav lahko trdimo, da se je
mladina na tem tečaju mnogo naučila,
pa ne samo za oder, temveč tudi za
življenje. Spoznala je lepoto sloven
skega jezika, Spoznala je dela naših
umetnikov: Prešerna, Cankarja, Zupan
čiča in drugih. Za zaključek tečaja se je
vršil recitacijski večer, ki je zelo lepo
uspel. Na odru so se nam predstavili
novi ljudje, ki bodo odslej sodelovali na
kulturnem torišču v Škofji L o k i .
Mladinci pa tudi po končanem tečaju
ue mirujejo. Pridno študirajo domačo
veseloigro »V Ljubljano jo dajmo« iu
Upajo, da bodo skoraj uspeli z njo. Tako
ima Škofja Loka v mladini izdatno po
moč pri vseh delih, kjer se gradi soci
alizem.

Skozi sita m tešeta

staršev iu je poslalo v kolonijo celo
otroke onih staršev, ki po infonnbirojski direktivi s klevetanjem blatijo našo
socialistično d r ž a v o in vse kar je v zve
VEČ ČUTA
ODGOVORNOSTI
zi z Jugoslavijo in K P J .
Izmučeni po naporni 12 urni vožnji z
Toda otroci tu sami spoznavajo, da
ladjo in železnico so se vračali naši p i 
so same laži, kar slabega govore viđa
onirji 16. t. m. na svoje domove. Med
li jevci (tržaški informbirpjevci) o Jugo došlimi je bila tudi slabotna pionirka
slaviji. Zgovoren dokaz za to so slede osnovne šole v Kranju, doma iz Kokrice.
če besede nekega pionirja: »Sem sin v i  Spremljevalka otrok je vljudno napro
đali jevca, toda doma bom povedal, da ni sila sprevodnika avtobusa, ki vozi na
res, kar slabega govore v Trstu o lepi
progi Kranj -Golnik, naj pelje otroka
Jugoslaviji.« Tako spontano spoznanje do 3 km oddaljene Kokrice. Sprevodnik
otrok samih, ki ne trpijo laži, je dra pa se je izgovarjal, da je avtobus na
gocen doprinos pri odkrivanju resnice, menjen le prevozu delavcev, ki imajo
ki mora prej ali slej na dan, da raz mesečne karte ter otroka ni hotel spre
krinka vse klevetnike iu obrekovalce, ki jeti. Da ne bi otrok zavzel komurkoli
z blatenjem naše domovine skušajo ovi prostora, so bili potniki pripravljeni, dr
rati naš socializem.
žati deklico v naročju. Tudi tega spre
T r ž a š k i otroci bodo odnesli iz te po vodnik ni dovolil in se je izgovarjal na
kontrolo. Ljudje so sprevodnikovo nečitniške kolonije najboljše vtise ter K r a 
nja in njegove lepe okolice, ki so jo spo uvidenost ostro grajali. Neka žena je
nato vzela kovčeg in deklico odpeljala
znali na dnevnih sprehodili. Zato pu
domov.
naj jih Kranjčani ohranijo v dobrem
spominu.
Kaj pravite, če dostavimo še to. da
Ti mali nagajivčki se bodo nekoč u- je imel omenjeni sprevodnik na prsih
vrstili v prednje vrste vseh onih borcev, celo značko Zveze borcev?
ki nenehno dokazujejo svetu, da je Trst
BOJ S PRAHOM V KRANJU
naš in da se je zgodila našemu narodu
velika krivica, ko so nam Trst odrezali
Prebivalci ob Jezerski cesti .v Kranju
od našega naravnega zaledja, t. j . od
se pritožujejo nad neznosnim stanjem,
matične države Jugoslavije.
ki ga povzroča slaba skrb odgovornih
Malim tržaškim pionirjem, ki se bodo za iiajproinetuejšo cesto v Kranju. V po
30. t. m. vračali nazaj k svojim staršem
letnih dneh dviga stalen promet na' tej
v Trst, kličemo: »Nasvidenje drugo le netlakovani (!) cesti neprestane oblake
prahu, da so že vse hiše zunaj in znot
to iu to še v večjem številu.«
raj pokrite z njim. Zračenje sob je sploh
nemogoče, okna morajo biti noč in dan
RDEČI KRIŽ
zaprta, pa še uživajo stanovalci dobroZA POČITNIŠKE
KOLONIJE
dejnost prahu, ki vdira skozi špranje,
V izpolnjevanju svojih nalog social seda na pohištvo pa žal tudi v pljuča.
nega zdravstva je Rdeči križ v našem
Že več let se Kranjčani sprašujemo, kje
okraju dosegel pomemben prispevek za
počitniške kolonije socialno in zdravst
veno šibkih šolskih otrok.
V ta namen so krajevni odbori Rde
»Kranj« (komb. tim) — »Partizan«
čega križa zbrali v okraju preko 60 t i 
(komb. tim) Beograd 2 : 0 (1 : 0)
soč din, s čimer so omogočili 30 šolskim
V nedeljo. 21. t. m. se je odigrala v
otrokom tukajšnjega okraja tritedensko
brezplačno letovanje v počitniški kolo Kranju druga prijateljska tekma med
niji Rdečega križa v Mirnu pri Gorici. močno kombinacijo moštev »Garnizije«
30.000 din od skupnega zbranega zne in »Korolana« in ojačano komb. moštvo
ska pa je Rdeči križ prispeval počitni C D J A »Partizanom« iz Beograda. Vre
škim kolonijam, ki jih je organiziralo me je bilo za igro idealno in je priva
poverjeništvo za prosveto O L O . Poleg bilo na igrišče nekaj čez 1200 gledalcev.
omenjenega denarja so krajevni odbori Tekma se je končala z zmago komb.
Rdečega križa nabrali za počitniške ko moštvo Kranjčanov 2 : 0 (1 : 0). Sod
lonije tudi 260 kg fižola, ješprena, ntbss nik Aničič je bil dober.
ke in krompirja.
Kratek potek igre: Takoj v začetnih
potezah je bilo opaziti, da bo kombini
V zbirki za počitniške kolonije so bili
rano moštvo Kranja pokazalo boljšo igro
posebno agilni odbori Rdečega križa
in da bodo gostje morali vložiti mak
Trata, kol., Kranj. Škofja Loka, Sv. Ana,
simum znanja, če bodo hoteli biti kos
Križe, Zabnica, Gorenja vas, Primskorazigranemu nasprotniku. Igra je bila
vo. Preddvor in Stražišče.
res lepa in živa in gledalci so ji z užit
V počitniških kolonijah se je šolska
mladina zdravstveno in duševno okre kom sledili do konca. Gostje so bili do
pila ter medsebojno spoznala in zbliža 30. min. prvega polčasa v rahli tehnični
premoči, kar so pa domači nadomestili
la z mladino drugih okrajev Slovenije.

je škropilni avto, ki bi ga bile naše ulice
tako željne.
Štednja z bencinom bo
menda nekoliko pretiran izgovor. M o r 
da bi le nekako poskrbeli, da bi Jezer
sko cesto tlakovali ali vsaj posuli s
kokrškim peskom, ki g a . p r e v a ž a j o po
njej na tisoče in tisoče ton. Č e j e pri
zdravju tisočev mestnih prebivalcev po
trebna res tolika štednja, bi se morda
oprijeli vsaj običaja, ki je bil pred leti
v navadi, da sta dva (samo!) delavca
M L O vsaj enkrat mesečno z vodo iz
hidrantov oprala ulice in je bil Kranj
kot tujskoprometno mesto (!) lepši.
TAKIH

TAJNIKOV
KLO
NAM NI TRUDA!
Janez Kuralt je tajnik K L O v Cerk
ljah, Kako gleda ta ljudski predstavnik
na skupnost, je dokazal pri sedanji od
daji žita, ko ie poizkušal zatajiti 186kg
pšenice. 126 kg rži, 86 kg ječmena in
187 kg ovsa, kar mu je dokazala kon
trola, poleg tega je še vnesel v seznam
dva člana družine, ki sprejemata ži
vilske nakaznice in si žito za njih za
držal. Čeprav je dobro poučen, kako je
treba ravnati pri .odkupih, je gledal na
svojo osebno korist in hote pred kmeti
zamolčal uredbo in navodila o oddaji
mlatiluiške merice, češ, da je ni čital.
Tako so kmetje njegovega območja K L O
ostali o tem nepoučeni in niso oddali
predpisane mlatilniške merice. S tem je
oškodoval skupnost in zavedne ,kmete,
ki mu tega ne bodo oprostili, 'ker je
vedel, da je tajniška dolžnost pri K L O
služba narodu ne pa v lastni koristi.
Tako daleč pride vsakdo, k i so mu last
ne ugodnosti nad dobrobitjo skupnosti.

FIZKULTURA IN ŠPORT

SPOMINSKI
DNEVI
28. avgusta 1942.: Napad gorenjskih
partizanov na -tovarno in občinski ter
poštni urad v Kropi.
30. avgusta 1942.: V Podnartu požgo
gorenjski partizani nov most čez Savo
in na železniški postaji uničijo telefon
ske in brzojavne naprave ter poškodu
jejo dve lokomotivi.
I. septembra 1939.: Napad Nemčije na
Poljsko.
Začetek druge svetovne
vojne.
6. septembra 1929.: Padejo bazoviške
žrtve za svobodo naroda.
8. septembra 1900.: Rojen Miha M a 
rinko, predsednik vlade in generalni se
kretar C K K P S .
DEŽURNA
SLUŽBA
SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
28. avgusta ima službo dr. Panee Pa
vel, telef. štev. 353.
4. septembra ima službo dr. Hribernik Ivan. telef. štev. 262.

TRI P R E M I J E 600.000. 300.000. 200 t i 
DEŽURNA
LEKARNA
soč din bodo poleg 40.000 drugih dobit
kov drž. razredne loterije izžrebane do 28. avgusta ima službo Okrajna lekarna,
konca avgusta. - - Pohitite z nakupom
P r e š e r n o v a ulica.
srečk. Dobite jih pri »Jugoreklam«
Ljub
4. septembra ima službo Mrh. Rauch
ljana. Tvrševa c. ter pri preprodajalcih.
Metod, Titov trg.

DEŽURNA
TRAEIKA
28. avgusta ima službo Štraus
Koroška cesta.
4. septembra ima službo Kušlan
čiška. Titov trg.

s požrtvovalno igro. V 34. min. prvega
polčasa je prodrl Vesel pred nasprot
nikova vrata in podal žogo nepokritemu
desnemu krilu Mihelčiču, ki je tolkel
neubranljivo 1 : 0 za domače. Nato je
Kranj' vse do konca polčasa napadal
vrata gostujočega moštva.
V drugem delu igre je prišla premoč
domačega moštva še bolj do izraza in
le dobremu golmanu gostov se je z a 
hvaliti, da ti niso doživeli hujšega pora
za od odlično za igro razpoloženega na
sprotnika. Tako je v 32. min. z nenad
nim prodorom ušel obrambi in proigra!
golmana mladi Mihelčič in drugič zatre
sel m r e ž o . 2 : 0 za domače. Partizanovi
igralci so. se odslej le še individualno
trudili s prodori, da bi zmanjšali re
zultat, kar pa jim je odlična obramba
domačih vselej onemogočila. Tekma je
bila zaključena z zasluženo zmago do
mačih 2 : 0 (1 : 0).

Anica,
Eran-

KINO »STORŽIČ«
KRANJ
30 avgusta do 5. septembra
»Srečanje
na Labi«, sov j. film.
6. do 8. - septembra »Seme v vetru«,
francoski film.
KINO »SVOBODA«
STRAZIŠCE
26. do 29. avgusta »Obmejna ulica«, poljameriški film.
2. do 5. septembra »Državljan
Kane«,
ameriški film.
KINO ŠKOEJA
LOKA
26. do 28. avgusta »Nesmrtna
mladost«,
jugoslov. umetniški film.
2. do 4. septembra »Naše srce«, sovj.
film
KINO
TRŽIČ
27. in 28. avgusta »Srečanje na Labi«,
sovjetski film.
31. avgusta in 1. septembra
»Serenada«,
francoski film.
3. iu 4. septembra »Tragični lov«, ita
lijanski film.
5. in 8. septembra »Glinlui«, sovjetski
film.

Na šoli učencev v gospodarstvu raznih
strok v Kranju (strokovna šola) bo
vpisovanje L , 2; in 3. septembra po
poldne. Novinci naj prinesejo s seboi
Knjižico za učence v gospodarstvu. Vsi
popravni izpiti bodo 8. septembra ob
13. uri. Pričetek rednega pouka bo ob
javljen na razglasili deski (glavna
vrata).
Upravit eljstvo
DRUGO T E K M O V A N J E R E P R O D U K T I V 
NIH G L A S B E N I H U M E T N I K O V F L R J
20. DO 27. N O V E M B R A 1949
V LJUBLJANI

Vse interesente obveščamo, da je rok za
prijave k tekmovanju podaljšan še preko
I. septembra in traja do zaključno 20.
septembra 1949. Prijave poslane po 20.
septembru 1949 še ne bodo mogle več
upoštevati. Prijave se naročajo in vlagajo
pri Sekretariatu organizacijskega odbora
II. jugoslov. tekmovanja reproduktivnih
glasbenih umetnikov F L R J ,
Ljubljana,
Ministrstvo za prosveto.

A l i si ie poravnal
naročnino
za „GorenisM
glas** ?

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik Telatko Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek
Letna naročnina znaia 96 dinarjev — Štev. ček. položnic« 611-S0200-7 —Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1. Kranj 1/0 49

