Jesenska setev je pomembna akcija, s
katero prehajamo k načrtnemu
kmetij
stva, ki je doslej ravno v tem pogledu
močno zaostajalo za industrijo. Prav je
imel predsednik
obdelovalne zadruge
»Sorsko polje« v Zobnici, ko je dejal:
»Kdor se pripravlja na setev šele zad
njih štirinajst dni, jo je že zamudil. Na
setev se moramo pripravljati več mese
cev, vse leto.«

Poštnina
plačana v gotovini
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še prav posebno pa veljajo te besede
za obdelovalne zadruge. V našem okraju
s je na setev najbolje pripravila obdelo
valna zadruga Sorsko poljem v V.abnici.
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Leto II. — Štev. 38

Pred jesensko setvijo
Izpolnitev jesenske setve je trenutno
ena najvažnejših nalog, ki se postavljajo
pred vsa socialistična, kakor tudi pri
vatna gospodarstva. Letos se postavlja
plan na čvrsto podlago, t. j . , vsako go
spodarstvo je obveščeno o površini, k i
jo je potrebno posejati. P r i tem delu pa
imajo K L O - i ogromno nalogo, da po
jasnjujejo kmetom, da so tudi ti dolžni,
da se vključijo v vsedržavni plan. Da pa
morejo aktivno
sodelovati, oziroma
spremljati potek setve, je potrebno, da
pri vseh K L O - i h delujejo široke setve
ne komisile, ki na tedenskih sestankih
pregledajo potek izvršene setve in ak
tivno posegajo v vsak zastoj.
Dobra krajevna setvena komisija, nje
ni redni sestanki ter sestanki s kmeti s
strani članov te komisije, je garancija,
da bo setev potekla v redu.
Krajevni ljudski odbori, kakor tudi
odbori K O Z in Kmetijskih
zadrug,
so že pričeli s pripravljalnimi deli.
Rrj tem so zelo aktivni odbori nekaterih
K O Z , ki so si že ogledali njive, kje in
kako bi napravili, da. bodo sejali čim
ie površine z eno kulturo, lasno je.
da s tem, da se odstranjujejo čim večje
parcele in nepotrebne meje, povečujejo
orno površino, na drugi strani pa od
stranjujejo glavna žarišča plevela. Vsa
ta velika naloga pa ni samo stvar oblasti
ali posameznih kmetov, temveč stvar
Fronte. Preko frontnih organizacij bo
mo razpravljali o setvi. Fronta bo orga
nizirala brigadni način dela in skrbela,
da bo setev p r a v o č a s n o izvršena. Ena
najvažnejših akcij Fronte v tej setveni
kampanji pa je, pojasnjevati in orgauizizirati kmete za povečanje orne površi
ne. V našem okraju imamo precejšnje
možnosti povečati orno površino, zlasti
v ravninskih predelih. Potrebujemo več
"kruha, krompirja, industrijskih rastlini!!
"končno več krme. To pa bom;) pridobili
s preoravanjem slabih travnikov in paš
nikov, na drugi strani pa s krčenjem
malih gozdnih parcel. Na njivah bomo
uvedli sedemletni kolobar s travno de
telj ino. Na ta način bomo pridobili tudi
več krme, kajti menjalni travnik da na
teto 3 košnje, travnik pa eno dobro, dru
go pa slabo košnjo.
Dosedanje priprave za jesensko setev
pa kažejo dobre in slabe strani. Neka
tere K O Z so začele in že tudi izvršile
del setve. Industrijske rastline so že
posejane razen v K O Z »Sloga«, kjer se
predsednik izgovarja, da nima zemlje.
To pa šele sedaj v sredini septembra,
čeravno ima seme in plan setve že en
mesec pred seboj.
Nekateri K L O pa preveč administra
tivno gledajo na setev, to je, mislijo si,
da je njihovo delo v tem, da spišejo
odločbe in jih dostavijo kmetovalcem.
T a k š n o delo je Suhoparno, brez vsake
življenjske sile; s tako prakso moramo
takoj nehati.
Posebno oportunističuo stališče imajo
K L O - i glede povečanja orne zemlje.
K L O Brniki ni niti hotel razbiti plana
tia posamezne kmete, tako da je bil ta
rajbbit ob pomoči okrajnega aktivista.
Ker se setev šele pričenja, je treba
takoj s pomočjo vseh množičnih organi
zacij zaktivizirati vas, formirati frontne
brigade za pomoč pri setvi tako, da bo
•setev pravočasno izvršena.
S, P.
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Kranj, 22. septembra 1949
Tudi tako odgovarjajo

naši

Tov. Jelene Alojz s terena Primskovo
je doslej opravil že 849 prostovoljnih
delovnih ur
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Cena din 2* —

delovni ljudje injormbirojevskim

Prvaki prostovoljnega dela

R

klevetnikom

N a d 2 0 0 . 0 0 0 p r o s t o v o l j n i h d e l o v n i h u r , » o Jetos i « o p r a v i l i
frontovcl m a s l a Kranja, to j e trikrat vet k o t lani

V sedanjem obdobju graditve socializ
ma, kjer nam tako zelo primanjkuje de
lovne sile je nujno, če hočemo izpol
niti petletni plan, da se v prostovoljno
delo na ta ali na oni način vključijo stotisoči in stotisoči ljudi — mora vsak
frontovec smatrati prostovoljno delo ne
samo kot čast, ampak tudi kot dolžnost.
To ie važno posebno sedaj, ko besne
vsedelj napadi informbirojevskih d r ž a v
s S Z na čelu na našo socialistično dr
žavo. Frontovci mesta Kranja se dobro
zavedajo, da prav s takšnim delom udar
jajo po informbirojevcih in razkrinkujejo vse njihove neutemeljene laži in ob
rekovanja, ker vodo, da bi nas hoteli
spraviti s pravilno začrtane poti in lo
čiti od našega VOdstV*, ki nas je sprem
ljalo v ognju partizanske vojne skozi
obnovo in k i nas vodi v graditvi socia
lizma k srečni bodočnosti in neodvis
nosti naše socialistične domovine. T r i 
krat več kot lani, t. j . nad 200.000 pro
stovoljnih delovnih ur, so letos zato sto
rili frontovci mesta Kranja in s tem dali
dostojen odgovor vsem našim sovraž
nikom, ki bi še nadalje želeli izkoriščati
naše narode. Danes začnemo z objav
ljanjem naših najboljših frontovcev, ki
so letos že opravili za 200 ur in v e č
prostovoljnega dela. Med njimi so na
slednji:
Teren Prim sko vo:
Jelene Alojz 849, Stanjko \l rane 587,
Krasna Anton 562, Pokoren Pavel 434.
Brezar Janez 348, Koren Valentin 326,
Zeleznik Janez 312, Snedie Jože 3115, Zadražnik Ferdo 275, Reš Dora 24S. Gorjanc Valentin 24<t, Sušnik
Stane 230,
Sen k Lojze 224, V o urin Martin 222,
Bloško T.di 215, Reš Stana 214, Sušnik
Janez 212, Brezar Trane 210, Reš Dra
gica 208, Krč Janez 205. Drap Jože 201,
Štim Peter 202, Nartnik Janez 202 SerŠin Franci 200 in k'raučiškiu Štefka 200
prostovoljnih delovnih ur.

Tov. Krasna Anton iz Primskovega H
naredil letos kljub visoki starosti že
562 ur prostovoljnega
dela

:

Tov. Stanjko Trane, predsednik za
gradnjo zadruž. doma na Primskovem
je opravil letos že 587 ur prostov. dela

Tov. Pokom Pavel, predsednik teren
skega odbora OT Primskovo, je letos
opravil 434 ur prostovoljnega
dela

Program Partije je n a š program!

,Cim bolj nas obrekujejo, tem bolj tekmujemo!
glasi geslo našega
V TOVARNI >INT!:KS<< SE BI J T BOR
Med tekmovalkami v tkalnici je vsak
BA ZA VEČJO STORILNOST
DTLA V
dan zelo živahno in razgibano delo. Do
PRTDILNICI
IN TKALNICI
sedaj se je med prve uvrstila Torkar
dihanje za večjo storilnost dela se Ana, k i dela na šeststatvenem sistemu
vedno bolj širi v naših kolektivih, de in dosega dnevno normo za 121% do
123%, za njo ne zaostaja mnogo Brglavstvo častno izvršuje svoje naloge, ki
jih je sprejelo na svojih protestnih zbo lez Pavla z dosego norme 120 121 %,
rovanjih na sovjetske note. Delovni ko in nato Malovrh Vera s povprečno do
lektiv tovarne »Inteks«, z upravo vred, se sego norme od 119—120%. Mnogo je še
tekmovalk v tkalnic, ki delajo na šest
je v tem dobro pripravil in na sestankih
s strokovnjaki podrobno razpravljal o statvenem sistemu, za katere bi lahko
vseh možnostih zvišanja produktivnosti. trdili, da so vse med prvimi, ker vla
Delo po vzgledu Alije Sirotanovića se gajo ves svoj trud v delo in se bore, da
ne bi zaostajale za prvimi in najboljšimi.
je v tovarni Inteks pričelo 12. t. m. in
vključilo se je v to delo vse delavstvo P r i delu na štiristatvenem sistemu do
tovarne, tako da bo letni plan dovršen do sega najboljše uspehe Sodnik Berta. z
29. novembra, za kar so se obvezali. V dosego norme 124—126%'. Šrjane Ma
predilnici se je do sedaj med najboljše rija s 124—125%) in Pušave
Anton z
brigade uvrstila Pehbergerjeva, ki do istim procentom. V oddelku predilnice,
sega dnevno nonno 107.5%. za njo je kjer se dela po dvostatvenem sistemu
Zupanova brigada, ki dosega dnevno imajo najboljše rezultate Koprivnik Ja
normo 107% in Korpičeva, k i dosega
nez, k i dosega dnevno normo za 131—
dnevno normo 106.5%. P r i tem moramo
133%, za njim pa je Cvelbar Anton z
upoštevati, da so norme v predilnici zelo dosego dnevne norme 126—130%. De
realno postavljene in poleg tega imajo lavstvo »Inteksa« dokazuje s svojo
slab material.
vztrajnostjo veliko zavest našega delav-

borbenega

delavstva

stva v vse večjem množičnem
vanju za večjo storilnost dela.

tekmo

V TOVARNI »ISKRA« TTKMUJI: ZA. 15
BRIGAD
ZA VEČJO
STORILNOST
DELA
Delovnim uspehom, o katerih smo že
poročali, je delovni kolektiv »Iskre«
dodal zdaj še bolj množično obeležje. V
tekmovanje za večjo storilnost dela se
je v tOvarni vključilo zdaj že kar 15
delovnih brigad. Poleg tega pa tekmu
jejo še nadalje posamezniki, predvsem
živahno je v tem v produkcijskem od
delku, kjer izdelujejo komade za kino,
telefon in števce. Najboljše rezultate v
preteklem tednu je dosegla brigada Jalovea, k dosega dnevno normo od 137—
148%. Njej Sledi brigada Krašček Daniee z dosego dnevne norme od 126*-135%,
Pravtako vodi ostro borbo Camežarjeva
brigada, ki dosega 125 do 135% dnev
no normo, kakor tudi ostale brigade,
ki pokazujejo lepe rezultate v tem tek
movanju. Med posamezniki so zavzeli
(Nadaljevanje na drugI strani)

Za večjo storilnost dela v vseh delovni!
kolektivih našega okraja

Preti

(Nadaljevanje s prve strani)
prva mesta Mohortč Anton z dosego večkratni udarnik, Mohorič Anton /. šti
dnevne norme 1.48%, Romič Ivanka 136 rimi vajenci sezidal v pol ure 6.5 m zidu
in s tem dosegel normo 871%. V nadaljdo 140%, Ječnik Ivan 140—145%, Lozar
Rozi 132 1359? itd. Kdo bi mogel na iicm tekmovanji! je Mohorič z 8 vajenci
vesti imena vseli, ki so vključeni v to v eni uri in 14 minut pozidal 27.34 m
veliko gibanje po vzgledu Sirotanoviča, Zidu in dosegel normo 834%. Na gradi
drži le, da se je delavstvo močno okle lišču »Iskra« pa je brigada Berčič M a 
tevža z 9 močmi pozidala v 20 minutah
nilo tega novega načina dela, s katerim
11.50 m zidu in dosegla normo 1284%.
bo lahko pravočasno izpolnilo svojo
V nadaljnem tekmovanju je ista brigada
težko plansko nalogo.
z 8 možmi v eni uri pozidala 23.36m
zidu in dosegla normo 978%. Nato pa je
DELOVNA BRIGADA
»JOŽETA FINKA« J E MOČNO D V I G  naredila brigada z 6 močmi v eni uri
NILA V TOV. O B U T V E »TRIGLAV« 5 minut nadaljnih 28.5 m zidu in s tem
dosegla normo 1469%. Tako je tovariš
V TRŽIČU S T O R I L N O S T D E L A
Berčič Matevž povprečno z 8 močmi v
Tržič, dne I ), septembra.
dVeh mah 25 minut pozidal skupno
V tovarni obutve »Triglav« v Tržiču 63.36 m zidu in s tem dosegel povpreč
je v oddelku prirezovalnice ustanovljena
no normo 1098%. V zvezi s tem tek
udarna brigada »Jožeta Finka«, v k a  movanjem je opravil kolektiv avtoparka
tero je vključenih (S najboljših delavcev- ogromno delo pri prevozu materiala na
uda rnikov.
ta dan in naredil nad 64 nadur, ter s
Prejšnji teden so se ti brigadirji do tem podprl tekmovalni polet gradbenega
govorili, da bodo tekmovali nenehoma
kolektiva, da jim pri tekmovanju za
za veČJO storilnost dela in so pri tem večjo storilnost dela ni zmanjkalo ma
dosegli naslednje uspehe: normo so pre teriala.
segali čez ves teden povprečno na dan
48,5%, kar pomeni, da so v 285 urah
TUDI V T O V A R N I Š P O R T N I H
napravili dela za 423 ur, ali pa še bolj
ČEVLJEV V 2IREH T E K M U J E J O
še povedano, izdelali 5088 parov name
sto običajnih 3426 parov čevljev. V so liri, 17. septembra.
boto, 17. t. m. pa je ta brigada tekmo
V tovarni športnih čevljev Žiri se bije
vala še posebno z velikim delovnim po borba z a plan! Skoraj vsa delovna me
letom in presegla normo 60.2%. Naj sta so normirana. Iz dosedanjih 15 bri
boljše se je pri tem izkazal 8 kratni gad v tovarni, so ta mesec prešli kar
udarnik tov. Rotar Pavel, ki je ta dan na 34 brigad, med. katerimi se vodi
odrezal 100 parov ženskih galanterijskih
dnevno delavna borba za čim večji uzgornjih delov čevljev, sledi mu pa K o  speh, za čim večje preseganje postav
šir Elore, Cveuk Frane, kakor tudi ostali. ljene norme. Vsak dan sproti se kontro
Po končanem delu so sprejeli brigado lira uspeh tekmovanja, k i ga brigade
»Jožeta Finka« delavci z godbo na čelu napovedujejo med seboj in vsak dan se
in jim iskreno čestitali k uspehu. Prav že med dopoldanskim odmorom objav
tako jim je čestitalo in jih obdarilo vod ljajo rezultati s komentarjem o izidu
stvo podjetja.
tekmovanja prejšnjega dne. Storilnost
se je zelo dvignila in brigade nikakor
VELIK DELOVNI USPEH GRADBENIH
nočejo zaostajati. 'Tako se skoraj dnev
D E L A V C E V »PROJEKTA«
no menja zmagovalna brigada. 15. t. m.
Mohoričeva
brigada je sezidala v 30 je brigada »Matije Oubca« prekoračila
minutah 6.5 m' zidu, brigadir
Bevčič normo za 150%' ter se s tem močno
Matevž pa je sezidal 62 m* zidu v dveh približala doslej najboljšemu rezultatu
od 9. t. m., ko je brigada »Poljanšek
urah in 25 minutah
Cvetota« dosegla 153% nad, normo! Na
Kranj, 17. septembra.
pačno pa bi bilo misliti, da se pri nas
Tudi gradbeni delavci so si vzeli za vodi borba samo za številčno preseganje
zgled Sirotanoviča. Na nedavnem svo norme, kar je žal najčešče in se pri
jem množičnem zborovanju, kjer so ob tem ne pazi dovolj na kvalitetne izdel
sodili vso podlo informbirojevsko gonjo ke. Veliko večjo pozornost kot na koli
proti našemu vodstvu in našim naro čino se tu polaga na kvalitetno izdelavo.
dom so sklenili, da dajo svoj odgovor Žiri nikakor nočejo izgubiti na račun
vsem obrekovalcem s tem, da bodo tek preseganja norme sloves najboljših čev
movali za večjo storilnost dela po naj ljev, kajti ravno kvaliteta fzdelave in
novejšem načinu hitrega zidanja. Danes materiala SO nam pripomogli do takega
je na gradilišču stanovanjskih blokov razmaha in slovesa.
na Planini pričela z delom Mohoričeva
'Tako se tudi pri nas krepko razvija
brigada., a na gradilišču industrijske
šole »Iskre« brigada Berčič Matevža. socialistično tekmovanje, ki je najboljši
Med delavci je vladala velika ži odgovor vsem klevetnikom in zaviral
vahnost in zanimanje, katera brigada bo cem graditve boljše bodočnosti našemu
boljša. Na gradilišču Planine je brigadir. delovnemu človeku.
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Tednom

matere

PRIPRAVE ŽENA V T O V A R N A H NA
»TEDEN M A T E R E IN O T R O K A Pri okrajnem svetu v Kranju je po
stavljena komisija žena, ki vodi vse pri
prave za »Teden matere in otroka« v
tovarnah. Komisija dela v tesni poveza
vi s poverjeništvoiu za socialno skrbstvo
pri O L O . Na prvem sestanku te komi
sije so žene napravile plan dela, ki se
tudi že izvršuje. Poglejmo kaj vse so že
dozđaj naredile. Organizirale so že dva
izleta. Prvega v 'Trbovlje, kjer so si
ogledale življenje in delo naših rudar
jev. Drug izlet pa je bil prirejen v Za
greb na velesejem. S tem so pokazale, da
so žene spoznale kakšna je njihova vlo
ga pri graditvi socialističnega gospo
darstva in da je zato nujno potrebno,
da so tudi one seznanjene z napredkom
naše proizvodnje. .
Organizirale so tudi posvete z ženami
po tovarnah, na katerih so obravnavale
probleme, ki se vsak dan postavljajo
pred ženo-delavko. Dozdaj so se vršili
štirje taki posveti, dva v tovarni Iskri
in dva v tovarni 'Tiskanini. V bodoče pa
bo treba gledati, da se tak'i posveti or
ganizirajo še po drugih tovarnah, ker se
ie pokazalo, da so zelo potrebni in ko
ristni. P r a v tako so bile na pobudo žena
v tovarni Inteksu,'Tiskanini in Pletenini
odprte šivalnice, katere bodo mnogo pri
pomogle k razbremenitvi naše žene-delavke. V Iskri in Savi pa bodo šivalnice
odprte v najkrajšem času. Ker pa se
žene zavedajo, da vsporedno z graditvi
jo socializma v industriji mora iti tudi
graditev socializma na vasi, so sklenile,
da bodo obiskale žene na vasi in jim s
šivanjem priskočile na pomoč. Žene iz
Inteksa so obiskale vas Visoko, iz Is
kre kmečko obdelovalno zadrugo v Žab-

Spored Tedna matere in
otroka v Kranju

in otroka

nici, iz Pletenine pa so bile v Zapogah in
v Dupljah. Povsod, kjer sc bile so na
pravile mnogo s svojimi pridnimi ro
kami. Zakrpale so mnogo perila, in ob
lek ženam na vasi, da se bodo te laže
posvetile svojemu delu na polju. Obe
nem pa so utrjevale vezi med ženo iz
industrije in ženo vasi, katera nam je
danes nujno potrebna. Za sklep so si
tudi zadale, da bodo v času priprav / a
»'Teden matere in otroka« obiskale naše
malčke v DID-ih in otroških domovih..
Do sedaj so žene iz Save in inteksa ob
iskale DID »'Tatjane Odrove« na P l a 
nini, žene iz Tiskanine pa so obiskale
počitniško kolonijo v Gorenji vasi. P o 
leg tega zbirajo denar in blago, s kate
rim bodo v »Tednu matere in otroka« ob
darile najboljše žene. Pripravljajo se
tudi na kulturno prireditev, ki jo bodo
dale v okviru osrednje proslave. Poleg
tega se bodo vršila po vseh sindikalnih
podružnicah predavanja o zaščiti m a 
tere in otroka. Poskrbele so tudi že za
letake za »'Teden matere in otroka«.
Obsežne so priprave žena za »Teden
matere in otroka«. Vendar bi bile lahko
še boljše, ako bi se vse naše sindikal
ne podružnice zavedale, kako važno
vlogo imajo uri delu z ženami. In to
predvsem v Kranju, kjer je v naših tek
stilnih tovarnah zaposlenih pretežna ve
čina žena. Zato naj v bodoče sindikalni
funkcionarji
zavržejo misel, da delo
z ženami ni njihova dolžnost. Zavedajo
naj se. da je to prav njihovo delo in to
še'posebno v tistih tovarnah, -kjer je za
poslenih večina žena. Naše žene s svo
jim delom v proizvodnji in na politič
nem polju iz dneva v dan dokazujejo,
da se zavedajo svoje vloge. Zato je na
loga sindikalne organizacije, da jim pri
njihovem delu vsestransko pomaga.

Važno opozorilo

V »'Tednu matere in otroka« bodo V
Kranju otvorjene prve dečje jasli v p r i 
V Kranju bojno imeli »'Teden matere jaznem domu Slavčeve vile. Matere, ki
in otroka« od 25. septembra do 2. ok .se zanimajo za to, naj svoje prijave
takoj skupno z zdravniškim spričevalom
tobra T949. leta s sledečim sporedom:
o pregledu otroka oddajo pri svojih te
N E D E L J A , dne 25. sept. ob 9. uri do renskih odborih. Priglase naj se le tiste
poldne otvoritev terenske mlečne ku žene, k i nimajo nikogar, da bi pazil na
hinje v prostorih in vrtu gostilne »Je- otroka (v starosti do 3 let) v času njene
zeršek« pri »Knedlnu«, kjer bodo dnev zaposlitve v tovarni ali podjetju.
no prejemali vsi predšolski otroci po
en obrok hrane, to je mleko ali kavo,
Zagrebški
velesejem
kakao, kruh s sirom, maslo itd.
%magoslavna revija naše
P O N E D E L J E K , dne 26. sept. ob 15. in
socialistične
graditve
17. uri kinopredstava za otroke.
TOREK, dne 27. sept. ob 17. uri v Sin
V soboto, 17. t. m. je bil otvorjen tretji
dikalnem domu predavanje o »Negi zagrebški velesejem, k i je prirejen na
dojenčka«, »Higieni matere in otro znatno razširjenem prostoru. Vsakega
ka«. Predava dr. Pance Tekla.
obiskovalca preseneti velikanski napre
S R E D A . 28. sept. Obisk žena v DID-ih: dek naše socialistične graditve. Kamor
Primskovo, Planina in Kranj ter ob se ozreš, strmiš in občuduješ. Na vsa
daritev otrok.
kem koraku ti povedo: »'Tega prej v
ČETRTEK, 29. sept. Obisk pionirskih Jugoslaviji nismo nikoli izdelovali«. A l i
odredov šolam učencem v "gospodar pa: »To je prototip, po katerem se j e
že začela serijska proizvodnja«. In š e :
stvu v tovarnah Sava in Iskra.
P E T E K , 30. sept. Množični obisk otrok »Najnovejši izdelek, čigar proizvodnjo
smo osvojili navzlic
informbirojevskih
na pionirsko železnico v Ljubljani.
ovir«. Od strojev velikanov do najpreS O B O T A , 1. okt. Svečana akademija z
ciznejših aparatov in izdelkov, od novo
Dne 15. septembra se je v L R S pričel vest, njihov odnos do socialistične pre
umetniškim
programom,
obdaritev
odkritih rud in proizvodov kemične i n 
odkup oljaric in se bo zaključil 26. t. obrazbe vasi. Vsak pridelovalec prejme
najboljših mater, sprejem pri pred
dustrije, do drobnih predmetov vsakda
m. Oljarice predstavljajo važen vir na za oddanih 100 kg sončnic 10 kg olja,
sedniku O L O . Akademija bo v Sin
nje potrebe te spremlja vedno ista mi
šega gosnodarstva, one so velik činitelj za 100 k g bučnic pa 14 kg olja. Kmeto
dikalnem domu. Začetek ob 16. uri.
sel: vse to je rezultat vztrajnih napo
zagotovljene preskrbe delovnega ljud valci prejmejo olje tudi pri oddaji vseh
stva z maščobami. Razumljivo je, da je ostalih oljnih semen. V interesu pride N E D E L J A , 2. okt. Otvoritev igrišča in rov in skrajne požrtvovalnosti naših d e 
otroško rajanje.
lavcev, inženirjev in tehnikov v prvi
zaradi tega letošnji odkup važnega po lovalcev je, da semena čimprej dobro
polovici naše petletke.
mena, zlasti v času veličastnih naporov posuše in jih oddajo odkupnini postajam
Druga značilnost letošnjega velesejma
jugoslovanskih narodov za dokončno iz v Kranju, Križali, Smledniku, Cerkljah,
pa so tisočere stvari, k i služijo našemit
gradnjo socializma naše d r ž a v e .
Trati-kol., Gor. vasi in Žireh. Naj ne bo
delovnemu človeku, ki kažejo skrb za
Okrajni štab, ki je odgovoren za po kmetovalca, ki ne bi pravočasno in dob
ljudi. Prvič je letos v okviru velesejma
polno izvedbo odkupa oljaric na pod ro posušena semena oddal imenovanim
prirejena Zvezna razstava lokalnega go
ročju O L O - a se zaveda važnosti od odkupnim postajam, ki zajemajo 41 K L O ,
spodarstva, ki je namenjen stalnemu dvi
kupa, zato apelira na vse delovne kme pri oddaji pa naj pazijo na kvaliteto, da
ganju življenjskega standarda. 'Tu so
te, na vse pridelovalce oljaric, da čim
se ne bi pojavili primeri oddaje popol
tudi izdelki naglo napredujočega k m e č 
hitreje in vestno oddajo oljna semena, noma praznih semen. — Cim več kva
kega socialističnega sektorja, izmed k a 
kajti s tem bodo pomagali zagotoviti
litetnih semen bodo kmetovalci oddali,
terih nam najboljše kažejo svoje uspehe
redno preskrbo z maščobami in dopri
tem večjo količino olja bodo prejeli!
nesli svoj delež k poletu našega delav
1n
svoje najlepše pridelke. Skratka, le
Republiški štab je v sporazumu z mi
stva za čim hitrejšo izvedbo petletnega
tošnji tretji'' zagrebški velesejem je na
nistrstvom za industrijo L R S določil 3
načrta.
zorna in zgovorna slika naših uspehov
večje denarne nagrade za tri najboljše
pri izpolnjevanju petletnega plana.
Odkup oljnih repic je v glavnem že okraje in 25 nagrad za najboljše pride
končan. Ugotovljeno je, da je do zdaj
svojo obvezo glede oddaje oljnih repic lovalce. Kmetovalci naj zato vlože ves
LEPI JESENSKI MESECI
najboljše i/.nolnila K Z Kranj. 41 krajev svoj napor za čim hitrejšo, čim popol
so za dopust najugodnejši.
nih ljudskih odborov je pravočasno pre nejšo in kvalitetno oddajo oljaric. Tek
PREŽIVI
svoj
dopust v letoviščih.
jelo setveni plan sončnic in bučnic in movanje med kmetovalci samimi bo iz
P
U
T
N
I K ti bo dal najboljši
raz
njihove
ljubezni
do
nove,
sociali
kmetovalci so bili obveščeni o važnosti
Vedno so polne otroške
restavraeije
nasvet, kje boš prijetno pre
stične domovine in njenega voditelja naših najmlajših.
setve oljaric. Zdaj je prišel njihov čas,
— Prizor iz otroške
živel svoj dopust.
B. M.
ko bodo lahko izpričali socialistično za maršala 'Tita!
restavraeije v Skofji Loki
A

Pomen odkupa oljaric

Štev. 38
Ludvik

GORENJSKI

V nedeljo dopoldne je bila v
Sindikalnem
domu v Kranju v
okviru »Tedna napredne
knjige«,
ki je od IS. do 25. septembra, od
prta razstava naše knjige. Raz
stavo je otvorila ob
navzočnosti
zastopnikov množičnih
organizaeij tov. Laznik Tončka, član OLPS
v Kranju.

Žc v mesecu marcu letos so pričeli
člani smučarske sekcije S S D Udarnika
v Kranju s pripravami za zgraditev
smučarskega doma na .loštu. Dom je
namenjen poživitvi in razvoju smučar
skega športa v našem okraju. Narnen
sekcije je, v bodoče organizirati na
.loštu za mladino in druge začetniške in
izpopolnievalne smuške tečaje in tekme.
Zgradba v izmeri 11 16 m bo obse
gala jedilnico l l 8 m , kmečko sobo
6 6 m , prostorno kuhinjo, shrambo in
nekaj manjših
prostorov. V gornjih
prostorih bo 5 sob za prenočišča za 35
oseb in stanovanje za oskrbnika. Pod
vso stavbo bo 3 m visoka klet.
Člani smučarske sekcije, zlasti mla
dinci in mladinke, so se lotili dela z ve
liko vnemo in trdnim sklepom, spraviti
stavbo še letos pod streho, vendar se
nekateri »smučarji« tega velikega dela
ne udeležujejo, četudi bodo prav radi
uživali ugodnosti doma, ko bo zgrajen.
Doslej je bilo pri graditvi opravljenih
16393 prostovoljnih delovnih ur. Od tega
so opravili člani smučarske sekcije
12615 ur, člani J A 1860 ur ter člani raz
nih sindikalnih podružnic 1918 ur pro
stovoljnega dela.
Izvršena je bila razširitev ceste Stražišče—Javornik za avtomobilski dovoz
gradbenega materiala. Zato je bilo izvr
šeno miniranje, izkop ,50 nr zemlje in
kamenja za zgraditev cestnih š k a r p . Iz
Kranja do P š e v e g a in Javornika je bilo
prevoženih 27000 zidakov, 8 m desk,
12000 kg cementa, 2000 kg betonskega
železa in 9000 kg apna. Prevoz tega
materiala so udarniško izvršila sledeča
podjetja:
Potrošniška zadruga Kranj
80%, »Projekt« Kranj 12%, ostalih 8%
pa Okrajni magazin, O Z K Z / i n »Iskra«.
Od 23. junija dalje dela na gradilišču
delovna brigada 8—10 mladincev smu
čarske sekcije. Stroške brigade nosi
smučarska sekcija, za nastanitev bri
gade pa je uslužno odstopil svojo leseno
x

x

Brez dvoma je, da je knjiga za delov
nega človeka, ki si gradi socializem, naj
važnejši pripomoček. Novo življenje, ki
vstaja iz temnili nižin, mora biti jasno
in vedro. Slišati se mora odmev narod
noosvobodilne borbe, ki je začrtala pot v
socializem. Težko, toda neizprosno bor
bo vodi dalje naše delovno ljudstvo po
stopinjah žrtev, ki so padle za našo osvoboditev izpod suženjskega jarma velekapitalistov, buržoazije in domačih iz
dajalcev. Neizprosen gospodarski boj
bojujejo delovne množice v obnovi svoje
dežele v petletnem planu. Neutrudljivo
dvigajo krampe in lopate poleg buldo
žerjev in strojev, ki so prišli že na po
moč, izdelani v lastni domovini od prid
nih rok, ki kujejo in gradijo socializem.
Nove tovarne, novi stroji, nove železni
ce, ladje, ceste, novo meliorirana polja,
odkrivanje novih rudnikov, nove domače
iznajdbe, udarniki, novatorji, racionalizatorji, vse to velikansko delo vrši bi
stri razum in neuklonljiva volja, delavoljne roke ljudskih množic, ki hite v
socializem, lepšo in boljšo bodočnost, za
svoj blagor in blagor svojih otrok. Tako
zavestno delo potrebuje nujno izobraz
be. Tudi v nenehni izobrazbi ne zaostaja
naš delovni človek, vedoč, da mu izo
brazba nudi olajšanje dela, večjo storil
nost in hitrejši napredek k izboljšanju
svojega življenja. Knjiga mu je zvest
prijatelj, iz katere črpa moč za svoj
dvig. Danes mu je potrebna in na raz
polago bolj, kakor kdaj koli. Knjiga je
postala ljudska last, postala je velika
gibalna sila socialistične družbene pre
obrazbe. Današnja knjiga je verno zr
calo vseh v naravi se vzbujajočih sil, ki
jih uporablja človek pri svojem delu.
Vsa dogajanja narave, ki jih opisuje
knjiga temeljijo na znanosti, na neštetih
preizkušnjah in dokazili, ki nam jih po
jasnjujejo znanstveniki na najprepro
stejši način. Vsi dogodki življenja so
opisani v stvarnosti, takšni, kakršni s:>
v resnici, kakor da se dogajajo in ka
kor jih nudi življenje. Iz njih ne veje
tista mistična blaženost, ki je nekdaj
zaneljavala neukega delovnega človeka
v domišljijo nekih nadnaravnih sil, ki
naj bi se jim brezpogojno vdal in živel
no navodilih tistih, ki se skrivajo za
nadnaravnimi silami. V socialistični
družbi so vsi zakladi znanosti izčiščeni

10-letniea
škofjeloškega muzeja
Društveni gospodar, profesor Planina
Franc, je v svojem poročilu seznanil na
vzoče z zgodovino loškega muzejstva in
se spomnil loških obrtnikov, ki so dali
svoji obrtno industrijski razstavi v po
letju 1936 močan kulturni poudarek s
tem, ko so razstavili kulturno zgodovin
ske predmete, ki so bili v zvezi s pre
teklostjo loškega obrtništva, da so iz
dali posebno monografijo o škof j i loki.
T a se častno uvršča med redka sloven
ska dela te vrste. Nazorno se je poka
zalo, da ima naše mesto še nrecejšnje
bogastvo v kulturnem zgodovinstvu, če
prav so razni zbiratelji odvzeli že mno
go važnih predmetov našim ljudem ter
Jih poslali in prodajali drugam. Omenil
je velikansko Strahlovo zbirko, ki je po
smrti lastnika skoraj v celoti prešla iz
našega okraja. Grajal je nekdanje avstro-ogrske oficirje, ki so med prvo sve
tovno vojno pošiljali starine in umetni
ne v tujino, ter umetnostne zgodovinarje
hi pa starinarje, ki so še po vojni prekupčevali s tem blagom. Vsaka hiša je
imela precejšnjo zbirko slik na steklu,
toda zamenjala jo je s časom z ničvred
nim tiskarskim, največ tujim kičem. L o 
ških obrtniških mojstrov pa ni bilo mo
goče preslepiti, kajti ti so zvesto hra
nili ostaline nekdanjih cehovskih časov.
Rade volje so te zgodovinske predmete,
kakor listine, skrinjice in zastave, po-
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in razodeti ter prilagojeni potrebam in
željam Človeštva, dostopni vsem in vsa
komur.
Knjiga je po narodno osvobodilni bor
bi prenehala biti predmet špekulacije. S
plehko knjigo so si nekdanji knjigotržci polnili žepe, politični žonglerji pa so
s svojimi tolmačenji držali ljudske mno
žice v nevednosti, nazadnjaštvu in du
ševni temi. Današnja knjiga ima odlič
nejšo vlogo. Umaknila se je špekulaciji,
potvarjanju resničnega življenja in uspavajočih romanov in povesti. V knjigi
najdemo globoko idejno vsebino vseh
časov in vseh narodov, resnično in bor
beno, kakršno je življenje.
(Nadaljevanje

prihodnjič)

zneje prepustili loškemu muzeju. Tudi
nekatere kmečke in meščanske hiše so
se upirale preveliki vnemi starinskih
prekupčevalcev-zbirateljev. Velika ško
da bi bila, da se po končani obrtno in
dustrijski razstavi vse razstavno blago
zopet razdeli in prepusti n e g o t o v o s t
P r a v tiste dni so imeli profesorji iz lo
škega okraja svoj vsakoletni počitniški
sestanek in tedaj so razpravljali tudi o
tem. P o ugotovitvi, da se Loka po svo
jem starinskem značaju odlikuje pred
vsemi slovenskimi mesti, je bilo potreb
no ta značaj poudariti z ustanovitvijo
posebnega lokalnega muzeja. Ideja je
rodila 2. novembra 1936 sestavljen pri
pravljalni odbor ki je priredil društve
na pravila, napravil program dela, za
čel iskati sredstva in prostore, populari
zirati misel muzeja. Že isto leto so bile
sprejete za muzej tri kopije crnogorskih
fresk in turški novec, najden v Stari
Loki pri kopanju temeljev za hišo. Dne
23. julija 1937 je bil ustanovni občni
zbor. Začetek je bil praznih rok: brez
sredstev in prostorov.
Za prostore so se potegovali dve leti.
Občina je najprej ponudila majhen pro
stor v I. nadstropju rotovža z z a m r e ž e 
nim oknom in pogradom za ljudi, ki so
tu prenočevali na odgonu. Naposled je
uspelo dobiti stanovanjske prostore v II.
nadstropju rotovža. Podpora je bila to
leto zamujena. Tako so bili muzealci od
visni zgolj od članarine- in ustanovnine.
(Nadaljevanje

prihodnjič)

d o m a

hišico (vilo) nad Pševem tov. Bogomir
Šinkovec.
Brigada je do danes izvršila 300 m
izkopa skalnatega terena za klet in te
melje, pripravila 65 m gramoza, peska
in kamenja za betoniranje in 25 m ka
menja za zidavo. Izvršenih je bilo 90 m
temeljev in podzidka v kamnu in betonu
tako, da se lahko prične z betoniranjem
plošče. S prostovoljnim delom je prene
seno od Pševega do gradilišča doslej
22000 zidakov, ter 8 m desk. Kmetje s
Pševega, Javornika in Zabukovja pa so
s prostovoljnimi in plačanimi vožnjami
do konca avgusta prepeljali na vrh Jošta 12000 kg cementa, 2000 kg železa,
55 m peska in 9000 kg apna.
Za zgradbo smučarskega doma je
prejela smučarska sekcija od Glavnega
8
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na

lošim

odbora sindikatov Slovenije kredit 220
tisoč dinarjev, s katerimi je plačala dosedaj kupljeni gradbeni material. Za
vzdrževanje delovne brigade in plačilo
drugih stroškov pa je sekcija prejela
prostovoljne prispevke din 63082 od
O L O in raznih sindikalnih podružnic.
Za dokončno izgraditev smučarskega
doma na Joštu pa bo vsekakor potrebno
še dosti materialnih sredstev, zato je
smučarska sekcija Udarnika
sprožila
širokopotezno nabiralno akcijo prosto
voljnih prispevkov, kateri se je kot prva
odzvala Potrošniška zadruga s prispev
kom 30.000 din. Pomembnost izgradnje
smučarskega doma je za iiaše okrajno
mesto od velike važnosti in je zato
pričakovati, da bodo to akcijo vsi pod
prli.

Iz n a š i h krajev
Žiri, 14. septembra.
V Žireh so doma zelo delavni Ijudjc\
Ta višinski kraj, ki leži na lepi ravnici
ob jugozahodnem robu našega okraja, je
zrcalo borbe v vsem, da se pri nas gradi
socializem. To dokazujejo delavci žirovske tovarne športnih čevljev s svojo
vsakodnevno borbo z izpolnjevanjem
planskih nalog, delavni kmeti v K O Z »3.
december«, ki kljub pomanjkanju delov
ne sile, ob izdatni pomoči tovarniških de
lavcev in frontovcev, kažejo uspehe v
socialističnem gospodarstvu, gradnje sta
novanjskih hiš, zadružnega^ doma, ve
like nove osnovne šole itd. Žiri s svojo
novo razširjeno, širom poznano industri
jo izdelave športnih čevljev, prehajajo
iz vasi v močno socialistično mesto, ki
ima lepo prihodnost.
Toda, kakor so prebivalci Žirov moč
no zaposleni v tej veliki graditvi svojega
mesta, še vedno najdejo časa za svojo
kulturno umetniško izobrazbo in udejstvovanje. To je pokazal njihov zadnji
občni zbor S K U D - a »Oton Župančič«,
ki se je obdržal 13. septembra ob lepi
udeležbi članstva in ostalega prebival
stva." Društvo šteje danes že okrog sto
članov, ki se z velikim pridom udejstvujejo v pevski, dramski in glasbeni sek
ciji. Uvodoma sta društveni orkester in
mešani pevski zbor, pod strokovnim vod
stvom skladatelja Jobsta, podala nekaj
lepili pesmi, nakar je imel poročilo o
delu društva, predsednik S K U D - a »Oton
Župančič«, tov Kopač Lojze. Povedal je.
da se je d r u š t v e n o delovanje tekom leta
uspešno razvijalo in v vsem dojemalo
socialistično stvarnost ter delalo na tem,
da v to delo vključi čimveč delavcev in
frontovcev iz celega kraja. Društvo se
je ponosno na svoje delo, odločilo in
naprosilo velikega slovenskega pesnika

V S 4 raž i še u so ustanovili
kulturno u m e t n i š k o
društvo ..Lucijau Seljak"
Stražišče, ki je sestavni del mesta
Kranja, je naselje pridnih delavcev in
kmetov. Vključeni v načrtno delo izpol
njujejo zadane naloge, bodisi v tovar
nah ali na polju, kakor tudi pri izgrad
nji vodovoda. P r i tem pa ne pozabijo
na izobraževanje.
Že od nekdaj so Stražiščani znani kot
ljubitelji glasbe in dramatike. Od časa
do časa se razgibajo in pokažejo kaj
znajo. Da pa bo kulturno delo uspeš
nejše^ ie v minulo soboto ustanovljeno
kulturno umetniško društvo, ki nosi ime
borca »Lucijan Seljak«. Plemenit je bil,
nepopustljivo se je boril za pravice de
lovnega ljudstva, bil je član Partije in
je za časa okupacije dvignil upor proti
fašizmu v Stražišču. in s tem svojim
delom uvrstil ta kraj med mesta, ki se
bodo v zgodovini narodnoosvobodilne
borbe s častjo spominjala. Lucijauovo
telo se je zgrudilo v Dragi, njegov duh
pa je dramil domačine, da so vsi nada
ljevali začeto delo do osvobojenja. Iz
voljen je društveni odbor, ki mu je na
čelu tov. Jože Kovačič kot predsednik.
Obisk
ustanovnega
občnega
zbora
K U D - a »Lucijan Seljak« priča, da je
zanimanje za društvo že zdaj veliko in
želimo, da bi tako postalo močen steber
ljudske prosvete in glasnik naših veli
kih dni.

Otona Župančiča, da nosi njegovo ime.
To je bilo v začetku tega leta in veliki
ljudski umetnik je nekako v sredi fe
bruarja odposlal sledeči odgovor:
Spoštovani, dragi mi tovariši!
Prejmite mojo najiskrenejšo
zalivalo
za prijazno pozornost in čestitke ob mo
jem enainsedemdesetem rojstnem dnevu,
še lepše pa, da ste izbrali moje ime za
svoje kulturno umetniško društvo. Kako
bi Vam izrazil svoje veselje in prav po
vedal, kako resnično počaščenega se ču
tim ob Vašem sklepu. Saj mi ta Vaš
sklep priča, da je moje delo res prodr
lo med široke delovne množice našega
ljudstva, to se pravi, da je doseglo svoj
namen. Ali more dobiti pisatelj lepše
zadoščenje?
To me še bolj veseli, ker vem, da so
bili vaši kraji med
narodnoosvobodilno
borbo težko preizkušeni
in
preiskušnjo
krasno prebili. Želim Vam iz vsega srca,
da bi ostalo Vaše društvo toplo ognjišče
ljudske prosvete, svetlo žarišče napred
ne socialistične miselnosti, ki Vas lw
pri političnem in strokovnem delu vodi
la v pravo smer. Oprostite mi prosim,
da sem s svojim odgovorom tako pozen.
Vzrok je ta, ker sem ves čas upal, da
Vas bom osebno obiskal v Žireh, da bi
v resnici stisnil ponujeno mi roko žirovskih čevljarjev, zdaj pa vidim, da to ne
bo tako kmalu mogoče, pa v duhu tudi
velja.
Z najlepšimi
pozdravi
Vaš
Oton Župančič
Kako lepo je povedal veliki pesnik o
njih, kot da jih je v duhu videl pri ve
likem kulturnem delu. Saj so v tem letu
preorali precejšnjo ledino. Dramski od
sek je naštudiral in nastopil s 5 igrami
(»Tuje dete«, »Kovarstvo in ljubezen«,
»Mikloj/a Zala«, »Zelena vrvica« in »Ženitev«) doma in na gostovanjih v Idriji
in Trebiji, tločim sta pevski in glasbeni
odsek imela dva Velika koncerta v Ži
reh in Trebiji. Vsi nastopi so želi velik
uspeh in močno razgibali v kulturnem
pogledu vso njihovo okolico. Zdaj pa
imajo v načrtu še ustanavljanje folklor
ne skupine in začetek dela z godbo na
pihala. Imajo tudi že precejšnjo knjiž
nico, ki jo bodo sedaj, ko so dobili svo
je stalne društvene prostore v središču
mesta, skušali še bolj povečati in oma
soviti. P r a v tako bodo poživeli študij
ske krožke, ki so važni za razširitev in
pravilno dojemanje dela v društvu. Obč
ni zbor je izvolil nov društveni odbor, v
katerega so prišli: tov. Kopač Lojze,
predsednik, Primožič Dane, podpredsed
nik, Erznožnik Marija, tajnik. Oblak F r na. blagajnik in drugi.
Kulturni delavci žirovskega kraja so
na koncu sklenili, da bodo v bodoče
svoje delo še bolj izboljšali in s tem
dokazali, da hočejo čim več prispevati k
izgradnji socializma pri nas, tako z de
lom v tovarni, kakor tudi z delom na
kulturnem poprišču.
Telovadno društvo Kranj začne z redno
telovadbo* Vsak ponedeljek in četrtek od
17.— 18. ure mlajši pionirji, od 18.-19.
ure starejše pionirke, od 19.—20. ure
mladinke, od 20.—21. ure članice. Ob
torkih in petkih pa po istem urniku
mlajše pionirke, starejši pionirji, mla
dinci in člani.

FIZKULTUBA IN Š P O R T

Iz n a š i h krajev
P R O S L A V A 160-LETNICE
CERKLJANSKE ŠOLE
Cerklje pri Kranju. 15. septembra.
Oh začetku šolskega leta smo imeli
pri nas v nedeljo, 11. t. m. otvoritveno
slavnost, ki je bila v veliki dvorani za
d r u ž n e g a doma. Ob tej priložnosti smo
se spomnili na prosvetno zibelko iz leta
1788, ko ie bila ustanovljena naša cerk
ljanska šola, ki praznuje letos 160 let
nico svojega obstoja. Na tej proslavi pa
smo osvežili tudi spomine za 90 let na
zaj, ko je bilo leta 1860. izročeno seda
nje šolsko poslopje svojemu namenu.
Lepi so ti jubileji in potrebno bi bilo,
da se jih praznuje, zlasti še, ker nazor
no kažejo kako je tudi vse prosvetno
življenje povezano s sodobnimi gospo
darskimi oblikami. Gospodarske potre
be pred 160 leti so pospešile ustanovi
tev takratne trivialne šole. Nekaj ljudi
je bilo tedaj v Cerkljah, ki so se za
vzemali za »prosvetljenske ideje« teda
nje dobe. Trdili so. da prav nevednost
ovira napredno kmetovanje, prebili so
ledino duševnega mraka. V ljudstvu pa
niso našli opore, ker gospodarski raz
voj tistega časa v naših krajih še ni bil
na taki stopnji, da bi se naš kmet mo
gel zavzemati za napredne ideje časa.
Zato ie šola le životarila in jo je ob
iskovalo le 50 otrok. Danes obiskuje to
šolo že preko 500 otrok. Šola je prešla
v teku 160 let preko mnogih oblik. V
lanskem šolskem letu pa je postala že
popolna sedemletka kot prva v kranj
skem okraju. Z začetkom letošnjega
šolskega leta je poslala v srednje stro
kovne šole že prve dijake. Kolik napre
dek, kakšna pridobitev, zlasti če pomi
slimo, da je skozi 160 let šlo vsako le
to študirat gimnazijo le do 5 otrok.
Sedaj pa obiskuje sedemletno šolo —
nižjo srednjo šolo že 155 otrok. Že
misel na to razliko nam kaže, kako se
bo v nekaj letih prekvasil
cerkljanski
rod. Pove nam pa prav nazorno, koli
ko bomo doprinesli k petletnemu planu. čigar nujni člen je tudi šola.
Š:>lo pred 160 leti je ustvarila napred
na miselnost nekaterih, današnjo sedem
letno šolo pa naš novi razvoj in z njim
v zvezi silen gospodarski polet ter ra
zumevanje potrebe izobrazbe pri naših
ljudeh. Uspehi v prosveti so naslonjeni
na gospodarstvo in obratno, saj je vsa
ka nova skupina mladih ljudi, ki dokon
ča študij' na šoli del uspehov, ki jih do
sega ljudstvo v delovnem poletu.
Zato želimo šoli novih uspehov. Cerkliani naj se začnejo baviti z mislijo,
zgladiti novo šolsko poslopje, da jih
razvoj šole. v katero se vključujejo že
učenci sosednjih šol, ne bo nekega leta
postavil pred dejstvo, da je šola pre
majhna.
—er.—
F R A N C O S K I IZSELJENCI
SE M E D P O T J O U S T A L I L I
V KRANJU
Kranj. 17. septembra.
Danes okrog 9. ure dopoldne je večtisočglava množica kranjčanov z godbo
S K U D - a »France Prešeren« ustavila na
poti iz Bleda V Ljubljano 3 avtobuse na
ših izseljencev iz Francije. V imenu pre
bivalstva mesta Kranja jih je pozdravil
predsednik M L O Kranj tov. Brovč A.,
ki jih je v kratkem mimohodu pozdravil
in želel, da bi odnesli od nas pravo sli
ko o resnici graditve socializma v Jugo
slaviji.
Kratke nagovore so o Idržali
pred gosti tudi ostali predstavniki mno
žičnih organizacij in predstavnik J A .
V imenu izseljencev se je za nepriča
kovan topel sprejem skozi Kranj zahva
lil tov. Fnbijan Antonič, ki je povdaril.
da naj bomo globoko uverjeni, da bodo
izseljenci najboljše in najzgovornejše
povedali resnico o velikih zmagali na
ših delovnih ljudi pri graditvi socia
lizma v novi Jugoslaviji. Med vzklikanjem Titu in Partiji so nato avtobusi s
skupinami naših izseljencev ' nadaljevali
pot moti Ljubljani.
SO

Z B O R O V A N J E NAŠIM G A S I L C E V
Preteklo nedeljo so imeli v Kranju
izredno zborovanje gasilci iz našega
okraja. Na tem zborovanju so podrobno
razpravljali kako bodo uspešno in čim

boljše izvedli priprave za požarnovar
nostni teden, ki bo od 2.
9. oktobra
t. 1. Prav tako so si napovedali medse

bojno tekmovanje v pridobivanju nove
ga jčlaustva v prostovoljna gasilska
društva, o čim popolnejših gasilskih va
jah in delovanju na kulturno prosvetnem
torišču.

Z zborovanja so odposlali

resoluciji

V L R S in gasilski zvezi L R S , kjer med
drugim povdarjajo: Dajemo Vam svo
jo trdno obljubo, da hočemo
vstrajati
pri svojem delu za zavarovanje napo
rov, hi jih vlaga delovno ljudstvo v iz
gradnjo socializma. Hočemo svoje delo
še izpopolniti ter vsestransko povečati
gasilsko pripravljenost«.Ogorčeno ob
sojajo krivičnost obtožb
luformbiroja
na našo slavno K P s tov. Titom na če
lu, ker vidijo: »Da se je prvotno pod
taknjena namišljena
skrb
luformbiroja
za naše ljudstvo razkrinkala kot prostuška laž. ko kažejo na neke dozdevne na
pake, te da zakrijejo lasten odmik od
osnov socialističnega
življenja,
kar so
najočitnejše
dokazali pri izdaji Sloven
ske Koroške in zanikanjem vrednosti na
še narodnoosvobodilne borbe in ogrom
nih žrtev, ki so bile darovane za ruše
nje kapitalizma, za naše in njihovo svo
bodno življenje.«
D E L O D E L O V N E " BRIGAI >E
TEKSTILNEGA TEHNIKUMA
V KRANJU
Dne 12. t. m. je pričelo graditi svoj
Dijaški dom 180 brigadirjev, dijakov tek
stilnega tehnikuma v Kranju. Nad polo
vico brigadirjev je zaposlenih neposred
no pri gradnji internata. Že prvi dan so
dosegli lep uspeh: v 470 urah so Uko
pali 36 kubikov zemlje ter pobelili 200
kvadratov zidu. V domu ho prostora za
VSe dijake, ki bodo imeli tu popolno
dnevno oskrbo.
»Projekt« je dal na razpolago nekaj
kvalificiranih delavcev, zato pa mladin
ci delajo — seveda v večjem številu na gradilišču Planina, kjer gradijo sta
novanjske bloke za tovarno Iskro.
Za opremO internata skrbi posebna
brigada, ki tke blago v šolski tkalnici.
Poleg nje ie fizkulturno igrišče, katere
ga pripravljajo mladinci skupno s čla
ni sindikata, saj bo služilo med šolskim
letom prav vsem za oddih po učenju.
Imajo tudi letečo delovno brigado.'ki
pomaga tam, kjer je največja potreba.
Tudi ^predavatelji so sprejeli pri gra
ditvi internata svojo obveznost. S fi
zičnim delom pa si bodo dijaki pridobili
pravilen odnos do dela, ki ie nujen po
goj za uspešno učenje v novem šolskem
letu.
ZAKLJUČEK TRG. TEČAJA
V ŠKOFU LOKI
V torek, dne 13. sept. je bil za trgov
ski tečaj v Škofji Loki pomemben dan.
Po trimesečnem delu in učenju so po
lagali izpite in s tem dali obračun svo
jega učenja. Res, da so imeli veliko skr
bi, toda bilanca tega uspeha je bila ze
lo dobra, saj je od 42 tečajnikov izde
lalo 12 z odličnim uspehom. Zvečer ob
zaključku tečaja so imeli poslovilni ve
čer z kulturno prireditvijo. V imenu te
čajnikov se je zahvalil predavateljem in
upravi tečajnik Omersa Ivan in dejal,
da so se v Dričetku s p r a š e v a l i : »Kako
bomo zmogli vse to?« Toda z velikim
trudom in prizadevanjem od strani pre
davateljev, ki so čisto preprosto in po
domače razlagali snov so premagali tudi
te težave.
V imenu K) O L O in O K K P S je te
čajnike pozdravil pov. trg. in prskrbe
tov. Šefie Ivo, kateri je poudaril, da z
zaključkom tečaja še ni dokončan nji
hov študij, ampak se morajo še naprej
izpopolnjevati, da bodo postali takšni
trgovci, kakršne potrebuje država, ki
uradi socializem. Za njim ie govoril tov.
Žibert in jih upozual z krivično obtožbo
Informbiroja in ostro obsodil vse laži in
podla obrekovanja, ki prihajajo od vz
hoda, ki pa nas ne bodo omajala, da
uresničimo veliki n a č r t : zgraditev so
cializma v naši državi.
Ž. A.
V Rudnem bo v nčdelio,
OTVORITEV

RUDNO

25. sept. 1919
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USPEŠEN T E L O V A D N I N A S T O P
nastopil. Po končanem tekmovanju je
V ŠKOFJI LOKI
bila v Cankarjevem domu prirejena aka
demija s kulturnim programom, ki je
Školja Loka, IS. septembra.
prav lepo uspela.
Danes so člani TI) in S Š D rzvedli
uspešen telovadni nastop, ki ie začel z
NOGOMET
jutranjim fizkulturnim obhodom, na ka
terem je sodelovalo čez 310 fizkultur- G A R N I Z U A (Li.) : G A R N I Z I J A (Kranj)
uikov iz Škofje Loke. Tržiča in Stra5:2(0:1)
žišča. od najmlajših pionirjev do naj
V prijateljskem srečanju sta si v ne
starejših članov. Na trgu so bili pozdrav deljo IS. t. m. popoldne na tukajšnjem
ni govori, ki jih je otvorila tovarišica
nogometnem igrišču pomerili svoje mo
Štiglic Poldka, nakar so govorili pred či (iarnizija iz Ljubljane s kranjskim
stavniki Mestnega komiteta K P S , za
garnizijskim moštvom. 'Tekma je bila
stopnik JA in drugih množičnih organi živa in napeta. V prvem polčasu je ime
zacij. Po pozdravnih govorih so fizkullo domače moštvo več od igre, dočim so
turniki odposlali pozdravno resolucijo v drugem polčasu prešli gostje v vidno
Centralnemu komitetu K P J.
nadnioč in zmagali z rezultatom 5 : 2
Na popoldanskem nastopu je bilo o(0 : 1).
paziti, da ima T D Škof j a Loka v telo
SK »ŽELEZNIČAR
:
»GARNIZIJA«
vadbi res predane fizkulturnike, •pove
(Maribor — Kranj) 3 : 3 (2:2)
čini iz vrst delavcev in kmečke mladi
ne. Dobro so se izkazali pri prostih in
V torek, 20. t. m. sta se v eliminatorni
orodnih vajah. Zelo dober vtis so od .nogometni tekmi za pokal m a r š a l a Tita
nesli tudi mlajše pionirke iz SI) Stra- srečali moštvi mariborskega Železničar
žišča in pionirji iz Tržiča, ki so z izved ja in domače Garnizije. Moštvo gostov
bo svojih vaj pokazali prav lep napre je pokazalo boljšo tehniko, dočim so
dek v sodobni fizkulturi. Organizacija garnizijci te pomanjkljivosti nadomestili
telovadnega nastopa je bila odlično iz z veliko požrtvovalnostjo, tako da je
vedena, kar je zasluga dela T D Škoija
igra bila vseskozi odprta in je kljub po
Loka, ki ima lepo povezavo / množični daljšku končala z nerešenim rezultatom
mi organizacijami.
3 : 3. Žreb je bil naklonjen Železničarju,
ki gre tako v nadaljnje igre. Igro je
sodil zelo dobro Erlih Emil iz Ljubljane.
Tržič, 15. septembra.
Prejšnji teden so se pri nas vršili
ROKOMET
mladinski delovni zbori kot
pregled
V nedeljo 18. t. m. sta se srečali na
uspehov dela mladinske organizacije v
napovedanem medsebojnein tekmovanju kranjskem igrišču v prijateljski tekmi
na vseh popriščih fizkulturnega udej- SK »Klad i var« iz Celja, rokometni pr
vak države in novoustanovljeno moštvo
stvovanja. Kot najboljši se je pokazal
rokometa pri S E D »Udarnik« iz Kranja,
aktiv Predilnice, drugi je aktiv »Finega
pohištva«, a slede: »Obutev« in aktiv ki je končalo z rezultatom 29 : 2 ' z a go»Kos in srpov«, ki so sprejeli pohvalo &te. Domači, ki so prvič nastopili na
od Mestnega komiteta L M S Tržič. Za tem polju so pokazali še kar zadovoljagrajo na je neaktivnost mladinskega ak jočo igro naproti renomiraiiemu nasprot
tiva »'Triglav«, ki v tem tekmovanju ni niku, kar se jim lahko šteje v uspeh,
i r a , hči tov. delavca, S t r a ž i š č e ;
Tedenska ktonikaMrenta
Marija, hči kmeta, S t r a ž i š č e ;
SPOMINSKI
DNEVI
23. septembra 1945 — je zasedal v Pa
rizu I. svetovni sindikalni kongres.
28. septembra 1831
je bil rojen Fran
Levstik, slovenski pisatelj in kritik.
DEŽURNA
SLUŽBA
SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
25. septembra ima službo dr. Bežek Jo
sip, tel. štev. 353.
DEŽURNA
LEKARNA
25. sept. ima službo Okrajna
lekarna,
Prešernova ulica.
DEŽURNA TRAEIKA
.
25. sept. ima službo Cegnar Anica. Ti
tov trg.
KINO »STORŽIČ«
KRANJ
2& do 29. sept. »Karneval«,
angleški
film

Po*
Bregar Jože, sin uradnika, Kranj; Dular
Marija, hči čevlj. pomočnika, Kranj
Primskovo; Klevišar Marjan, sin mizar
ja, Kranj- Primskovo; Nišič Marija, hči
oficirja, Primskovo; Sekne Lidija, hfti
nameščenke, Primskovo; Kodrič Mar
jan, sin cementarja, S t r a ž i š č e ; Kisovec
Marija, hči mesarskega
pomočnika,
Primskovo: Kokalj Dragica, hči mizar,
pomočnika, Primskovo; Škulj Marija,
hči tov. delavca, S t r a ž i š č e ; Ravnikar
Franc,
sin orodnega
ključavničarja,
K r a n i : Pungeršek Ivan, sin mizarja,
S t r a ž i š č e : Zunan Milan, sin kroiača,
Čirče; Lužan Marija, hči delavca, Stra
žišče.
SEZNAM
UMRLIH
V MESECU
AVGUSTU
Mrovatin Alfonz, star 68 let, tehn.
uradnik, Kranj- Jenko Rudolf, star 53
let. tapetnik, Kranj, S t r u ž e v o ; Lampret
Jožefa, stara 67 let, Kranj.

KINO »SVOBODA*
STRAŽIŠČE
23. do 26. sept. »Vrnitev«, sovjetski film.

M a l i oglasi

KINO SKOEJA
LOKA
22. do 25. sept. »Hamlet«, angleški film.

Z A M E N J A M HIŠO in parcelo na deželi
za isto\ redno v bližini mesta. Ugod
nosti uookojeneem pod »Ugodna pri
lika«. Naslov v upravi.

KINO
TRŽIČ
24. in 25. sept. »Ljubezenske
sanje«,
francoski film.
28. in 29. sept. »Mitja ljubezen«, sovi.
film.
KINO ŽIRI
24. in 25. sept. »Bežno srečanje«,
angl.
film.
V mesecu avgustu t. I. so umrle v
Kranju 3 osebe, rojstev ie bilo 23, po
rok pa 31.
SEZNAM
ROJENIH
V MESECU
AVGUSTU
Mitevski Darinka, hči tov. delavca,
Kalvarija; Golenko Marijan, sin tov de
lavca, Primskovo; Košir Branko, sin
drž. uslužbenca, Kranj; Šorli Veselka,
hči dipl. ing. Kranj; Šušmelj Boris, sin
oficirja JA, Kranj; Eržen 'Tatjana, hči
dijakinje, Kranj; Borovnica Anica, hči
tov. delavca. Huje; Henignian Viktor,
sin čevlj. pomočnika, Kranj; Kropar

ŽELEZNI ŠTEDILNIK
v upravi.

prodam.

Naslov

O S E B A , ki je v soboto dopoldne po
brala na cesti, smer Jelenov klanec
Smlednik 22 m gradla je poznana in
naj vrne robo N M v Kranju, ker bo
v nasprotnem slučaju pozvana na od
govornost.
Tovamišku
delavka, vajena gospodinj
skih del, ki bi pomagala v dopoldan
skih urah dobi hrano in stanovanje
uri manjši družini v Kranju.
Naslov v upravi lista pod »Poštena«.
IS. t. m. je ukradena na Brdu (pri Kovorju) denarnica z denarjem, srebrno
zapestno verižico, kmečkimi boni (ki so
tuja lastnina). Oseba, mi je bila po
zneje naznačena in prosim, da vse
vrne na ime sindikalne objave v de
narnici. Tajnost zajamčena.
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