NAJVEČJA P R I D O B I T E V NAŠE L J U D 
S K E R E V O L U C I J E , KI S O J O 1ZVOJEV A L E N A J Š I R Š E L J U D S K E MNOŽICE.
ZBRANE V SVOJI
OSVOBODILNI
FRONTI, P O D V O D S T V O M KOMUNI
STIČNE
PARTIJE,
JE
LJUDSKA
OBLAST. T O J E POGOJ ZA SOCIALI
S T I Č N O G R A D I T E V DRŽAVE, P O G O J
ZA
NENEHNO
ODSTRANJEVANJE
VSAKRŠNIH IZKORIŠČEVALCEV D E 
L O V N E G A L J U D S T V A , P O G O J NAŠE
ENOTNOSTI, POGOJ USTVARJANJA
L E P Š E G A ŽIVLJENJA
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Pripravimo se na volitve v KLO
Decembra se bodo vršile, kakor po
vseh drugih okrajih, tudi pri nas volitve
v K L O . Bližina in pomen teh volitev
zahtevajo
okrepljeno aktivnost vseh
množičnih organizacij, zlasti pa Fronte,
kj mora biti vodilna sila predvolivne
kampanje na terenu.
Za dobro izvedbo volitev pa nam ni
potrebna samo agitacija, ampak pred
vsem temeljit pregled dosedanjega dela
ljudskih odborov, posameznih odborni
kov in množičnih organizacij, uspehov
graditve socializma na vasi in v indu
striji ter tolmačenje mednarodnega po
ložaja, v katerem smo danes po zaslugi
iniciatonev informbirojevske gonje.
Volitve v K L O niso nek suh akt, am
pak pomenijo brez dvoma izraz dosled
nosti, demokratičnosti, utrjevanja K L O
in izraz politične aktivnosti Partije in
množičnih organizacij. T o aktivnost bo
posebno podčrtala črna skrinjica, ki po
meni barometer zaupanja volivcev kan
didatom, k i Jih bomo izbrali na naših
množičnih sestankih. Zato moramo v
tem času prav množičnim sestankom
posvečati največ pažnJe, kjer mora priti
do izraza demokratičnost v pravem po
menu besede, kjer ne sme priti do du
šenja pravilne kritike, ampak nam mora
ravno kritična ocena dosedanjega dela,
uspehov in napak posameznikov, raz
krinkavanje sovražnih elementov, pojas
njevanje politične analize doma in v
svetu prispevati največ k dobrim rezul
tatom volitev, katere so brez dvoma
velikega pomena, zlasti v tem položaiu,
kakor je naša država danes.
Če pogledamo dosedanje delo naših
K L O , moramo ugotoviti velik napredek,
vendar pa nas to ne sme motiti, da ne
bi videli slabosti in napak posameznih
ljudskih odborov in odbornikov. Pred
vsem je potrebno poudariti slab socialni
sestav K L O v našem okraju, k i ie na
slednji: delavstva 43.7%, kmetov 32%,
delavne inteligence 15,2%, obrtnikov
5,1%. ostalih 4%. Najslabši socialni se
stav beležimo v K L O Cerklje, ki je na
slednji: delavcev 1, kmetov 16. del. intel.
3, obrtniki 1 in v Žabnici, ki Je sestav
ljen iz 3 delavcev, 9 kmetov, 1 inteliJrenta in 1 obrtnika. Naiboliši pa ie K L O
Bitnje, sestavljen iz 11 delavcev, 1 kme
ta in 1 obrtnika.
Analiza riattti pa jasno kaže, da smo se
Zlasti premalo naslonili na žene, ki lih
naj volimo v naše ljudske odbore. Ana
liza terena pa nam tudi kaže, da mo
ramo izbrati ponekod tudi razvoju soci
alizacije vasi bol j predane odbornike,
Kakor tudi kmete« ki vestno iznolnjuieio
obvezne oddate in druge dolžnosti do
d r ž a v e . Odstraniti moramo vse ome, ki
Šo se se vrinili in ki se bodo skušali tudi
Sedaj vriniti v o 1 bore samo zato, da bi
ušili enotnost, vzbujali pri volivcih za
rad; slabeKd delovanja odbora nezaupa
nje in skušali sebi zmanjšati dolžnost do
države in skunnosti.
Nedelavnost L O . kakor je n. pr. v Brnikih, Cerkljah in Šenčurju, kicr ie vse
delo ležalo na enemu ali dveh odborni
kih, ponekod pa še celo na samemu ad
ministratorju, moramo temeljito skritizit i na masovnih sestankih in poiskati
Vzroke nedelavnosi, da se iih bomo znali
bodoče izogibati.
Tudi odstranitev nesamostoJnosti nejjHterih K L O . k i izvira ponekod iz sla
bega delovanja odbora, nepoznavanje za

O

konskih predpisov in samega zakona o
ljudskih odborih, ponekod pa tudi zaradi
premajhne pomoči in usposabljanja od
bornikov s strani OLO-Ja, mora priti na
teli sestankih do izraza. Prav tako nujno
vprašanje Je razvijanje lokalne industrije
in obrti za finančno m o č K L O - i e v kakor
tudi skrb za človeka, za naše aktiviste,
ki so predvsem iz vrst slabše situiranih
družin, ki pa opravijo nešteto prosto
voljnih ur na terenu, ne da bi dobili kdaj
vsaj malo nagrade. T a odnos je v popol
nem nasprotju z graditvijo socializma,
ki pomeni izboljšanje življenjskih pogo
jev delovnih ljudi po načelu: kdor skup
nosti v e č daje, mora od me tudi več pre
jemati.
Da bomo odstranili napake doseda
njega dela KLO-Jev moramo prevsem
poznati novi zakon o ljudskih odborih,
ki mora bjti zlasti poudarjen na masov
nih sestankih.
Zavedati se moramo, da našo državno
graditev karakteriziralo demokratična
načela: da pomeni ljudska oblast demo
kracijo za vse delovno budstvo /;»
ostanke kapitalizma, za špekulante pa
nepopustljivo diktaturo, kajti oni ne
spadajo med ljudstvo in iih bo n a š sistem do kraja potolkel, če ne bodo Sli
na pošteno pot. Vsak mora prispevati
svoj delež k naši veliki Stavbi, ki jo gra
dimo, ker bomo v njej tudi vsi živeli.
P r i nas je enotnost zakonodajne in izvr
šilne oblasti združena v rokah delovnega
predstavništva. P r i nas ni razlike med
centralnimi in krajevnimi organi oblasti.
Vsi odbori so organi iste oblasti, ki rešu
jejo naloge v načelnih okvirih na področ
ju svoje pristojnosti, le da se ta samo(Nadalčevanje na drugi strani)
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Cena d i n 2*

OKRAJNI PLENUM OSVOBODILNE
FRONTE KRANJSKEGA OKRAJA
daje poudarek dobro pripravljenim
Kranj, 9 novembra.
I )anes se je vršila v zgornji dvorani
okrajnega ljudskega odbora Kranj ple
narna konferenca Okrajnega odbora O F ,
ki se jo je udeležilo lepo število delegatov
in predstavnikov množičnih organizacij.
Minister Faifar Tone Je v svojem po
litičnem referatu poudaril, da ie Fronta
politična last ljudstva, da Jo vodi Par
tija, zato se mora ljudstvo za delo Fron
te zanimati in ga podpirati, da bomo
dosegli gospodarsko zmago na vseh
področjih socialistične proizvodnje. Obe
nem Je obširno podal zunanjepolitično
situacijo, k i je nastala po objavi zloglas
ne resolucije InformbiroJa in se ie do
danes izkristalizirala v našo korist, kaj
ti naša Partiia vodi pravilno internacio
nalno
politiko, dosledno po naukih
Marxa-Lenina, kar Z vsakim dnevom
bob u videvaJo široke demokratične mno
žice nhpredneza delavskega giban "a v
svetu, k i z velikim zanimanjem in sim
patijami spremliaio našo borbo proti revizionistični £i)litiki InformbiroJa. Naša
izgraditev socializma in polet naših delovnih množic ie Jasno potrdilo politike,
ki jo vodi naše centralno vodstvo s tovarišem Titom na čelu. Volitve v kra
jevne liudske odbore pa morajo zagoto
viti ob vsestranski pomoči Fronte na
daljnjo demokratizacijo ljudskih odborov
in s tem povečati uspešnost borbe proti
špekulantskim elementom in informbiroievskim škodljivcem za dokončno zgra
ditev socialistične družbe.
Tov. Molek Jože. sekretar O K K P S .

V čast Okrajne partijske konference so delali i n
prispevali v korist partijskega s k l a d a naslednji
delavni k o l e k t i v i :
Tovarna
Tiskanina
Tovarna Inteks
Tovarna Iskra
To varna Standar t
Mestna
šivalnica
Tovarna
Pletenina
Krolaska
zadruga
Remondno pod let le
Tovarna
čevllev
Invalidska pod letJa
Obutev
*
Gradilište Žito fond
(iradilisčc bloki Planina
Oradilisče vodovod Planina
Oradilisče vodovod
Stražišče
Oradilisče Bloki Zlato polie
Žaga Britof
Opekarna Bobovk
Kamnolom Kokra
Gradiš Škofta Loka
Gradiš Škofta Loka
Predilnica Škofla Loka
LIP Škofla Lolza
Za teden cest Skofla Loka
Bukovica
Tov. Runo Tržič
Tov. Triglav Tržič
Tov. finega pohištva
Tržič
Tov. Predilnica
Tržič
Mestna če vilama
Tržič

1.030 del.
532 del.
536 del.
130 del.
31 del.
128 del.
17 del.
12 del.
92 del.
36 del.
43 del.
19 del.
302 del.
269 del
71 del.
24 del.
7 del.
27 del.
105 del.
25 del.
35 del.
27 del.
4 del.
207 del.
39 del.
83 del.
363 del.
30 del.
200 del.
21 del.

4.963 ur
4.256 ur
3.216 ur
931 ur
171 ur
584 ur
92 ur
96 ur
562 ur
208 ur
228 ur
114 ur
1.435 ur
1.630 ur
426 ur
129 ur
56 ur
27 ur
544 ur
150 ur
100.5 ur
160.5 ur
30.5 ur
1.101.5 ur
107.5 ur
, 167.5 ur
726.5 ur
132.5 ur
200.5 ur
114 5 ur

S kupa! :

4.445 del.

22.625.5 ur

63.000 din
50.000 din
37.529 din
10.589 din
1.027 din
9.587 din
968 din
500 din
5.000 din
4.724 din
3.455 din
1.140 din
40.000 din
6.065.10
1.832 din
796.98
3.171 din
397 din
13.501 din
4.334 din
1.590 din
3.661 din
900 din
11.010 din
4.814 din
2.973.60
11.772 din
2.165.50
11.000 din
1.8^0 din
309,342,18

volitvam
T

KLO

pa ie med drugim kritično pretresel našo
notranjo gospodarskopolitično situacijo
v okraju in poudaril, da je potrebno v e č
množičnih sestankov, na katerih se bo
ljudstvo dodobra seznanilo z volitvami
s tem, koga bodo volili, da bomo dobili
v odbore res prave predstavnike ljud
stva na vasi in v mestih.
Tov. Naglic Peter, sekretar okrajnega
odbora O F , je podal nato organizacijsko
poročilo O F kranjskega okraja. Od zad
njega plenuma O F ie članstvo O F na
raslo od 37.551 na 38.577 članov, to Je
89% vseh vplivnih upravičencev, kar Je
dokaz, da bo treba ta odstotek v bodoče
zvišati. Tudi članarina se ne pobira red
no in Je precej zaostanka. Prav tako bi
K O O F morali na svojih sejah več raz
pravljati o vseh gospodarskopolitičnih
problemih svojega krala ter nuditi K L O
več pomoči pri izvajanju njihovih nalog.
Bolje Je izzvenelo delo Fronte pri raznih
akcijah. V treh mesecih je bilo pri grad
nji zadružnih domov opravljenih 45.3,50
prostovoljnih ur v vrednosti din 554.142
Razen tega ie v času tedna cest
in na drugijj udarniških delih bilo oprav
ljenih 85.460 prostovoljnih delovnih ur v
vrednosti 864..560 din. Na čast okrajne
partijske konference pa je Fronta v
okraju organizirala prostovoljno delo in
Je bilo pri tem opravljenih čez 40.001'
prostovoljnih delovnih ur.
V zvezi s socializacijo kmetijstva pa
imajo naše frontne organizacije š e po
sebno veliko in važno nalogo. V 19 Že
obstoječih kmečkih obdelovalnih zadru
gah moramo skrbeti za čimbolJšo notra
njo utrditev. P o ostalih mestih, kjer pa
so zato pogoji, ustanavljati nove, kar bo
v prid našemu delovnemu človeku. Do
slej Imamo PO vseh krajevnih odborih
O F izvoljenih 125 grup ljudskih inšpek
torjev, katerih delo Je ponekod zelo po
zitivno ter smo imeli primere razrinkavanja raznih špekulantov na vasi. Po
vaseh ie organiziranih 32 frontnih kotič
kov, kar pa je še vse premalo zaradi ve
like važnosti in vloge, ki Jih imajo t
kotički v frontni organizaciji.
Mobilizacija frontnih brigadirjev z;
gradnie ne noteka zadovoljivo, ker i i
plan bil izpolnjen samo 56%, čeprav ie
bil realno postavljen. Prav tako potek;
vse prenočasi akciia za vključevanji
nove delovne sile v našo težko industrij
in gradbinstvo. čeprav Je v našeir
okraiu Se dovoli nezadostno zaposlen'
(Nadaljevanje na drugi strani
;

Poleg tega so dali še prostovoljne pri
spevke za partijski fond sledeči:
di.Mlekarna Kranj: v znesku
535
Promet z živino: v znesku 1.400 di>
M L O T r ž i č : v znesku
ieo dii:
Aktiv Triglavske tiskarne ••
370 d r
Skupal :
2465 di:
Istočasno je v okviru tedna cest de
lalo še 186 delavcev in napravilo 1.19ur.
Na raznih gradiliščih, ie bilo še na
pravljenih 15.117 udarniških ur, zaslu
žek tega ne. gre v Partijski fond.

Sprejetje delovne resolucije
na Okrajnem plenumu OF

Pripravimo

ne na volitve v KLO

(Nadaljevanje s prve strani)
uprave mnogokie še naši K L O - i i v do
(Nadaljevanje s prve strani)
predlagajo na množičnih sestankih in voljni meri ne zavedajo in da se je ne po
delovne sile. Na nepravilno razumevanje naj ljudstvo o njih obširno razpravlja. služujejo, kar potem nujno slabi njihovo
Je naletela tudi mobilizacija voznikov, Med predvidenimi kandidati naj bo za samostojnost. P r i nas je urejena volivkar je treba v prihodnje zaostriti, da se stopano primerno število žena. Na tak nost in odstavljivost oseb v izvršilnem
les p r a v o č a s n o spravi iz naših gozdov način bo Fronta preprečila, da bi se vri aparatu, to se pravi, da ne volimo sa
mo Izvršilnih o d l i v o v , ampak so na
v skladišča za razpošiljanje. Vse to Je nili na kandidatno listo reakcionarni in
čelu posameznih upravnih panog izvo
treba nazorno in Jasno prikazovati na kulaški elementi.
ljeni UoverJeniki, ki odgovarjajo za
šim budem in poudarjati važnost izpol
4. Fronta mora skrbeti, da bodo v
nitve planskih nalog.
predpisanem zakonitem roku v volivnem svoje delo svoiemu ljudskemu odboru
in zboru volivcev. Tudi tega na
P o poročilih se ie razvila široka in postopku vložene kandidatne liste in iz
črta,
ki je izraz globoke
demo
živa diskusija, v kateri so diskutantie vršene ostale naloge.
5. Zbori volivcev so ena najprimer kratičnosti, se včasih naši izvoljeni od
iznašali uspehe in razne težave na te
borniki ogibajo in važne posle prepušča
renu, ki obstojajo v glavnem v pomanj nejših oblik sodelovanja z volivci ter jo svojim administrativnim uslužbencem
kanju prepričevanja množic, in v po odbori ljudske oblasti. Zato moraio biti ter se skušajo na ta način otresti odgo
manjkljivem razkrinkavanju reakcionar do 1. decembra po vseh krajevnih ljud vornosti. S to prakso moramo v bodoče
skih odborih izvedeni zbori volivcev.
nih parol.
popolnoma prenehati, ker ie škodljiva in
6. Potrebno je, da frontne organizacije
Na koncu ie bila sprejeta resolucija,
manjša odgovornost odbornikov do vo
ki jo zaradi pomembnosti objavljamo v sodelujejo tudi pri raznih tehničnih pri livcev. Tudi načelo demokratičnega cen
pravah v zvezi z volitvami, zato naj se
celoti.
tralizma, ki sloni na volivnosti in od
V izvajanju
sklepov III. kongresa kretariati nudijo vso pomoč pri pregledu stavi jivosti vseh organov postavljena od
LFJ, kakor tudi sklepov plenarnih sel volivnih imenikov, predlagajo naj za govornost odbornikov pred volivci in
GOOr Slovenije ter na osnovi analiz in vpis v volivne imenike vse volivce, ki so pred višiimi organi d r ž a v n e uprave, ki
smernic V. Kongresa KPJ in plenumov se preselili, ter tiste, ki so v času izpol so prav tako voljeni in ravno tako zopet
CK KPS ie Osvobodilna fronta dosegla nili 18.leto.
odgovorni za svoje delo ljudstvu. T a od
7. V zvezi z volitvami mora j o frontni govornost navzdol in navzgor je vseka
tudi v letošnjem letu pri graditvi socia
lizma lepe uspehe. Osvobodilna
fronta odbori zaostriti plačevanje članarine: do kor nuina, če hočemo krepiti enotnost in
bi pa brez dvoma dosegla še večle uspe decembra ie treba izterjati vso zaostalo moč liudske oblasti. Krepi se iniciativa
he, če se ne bi pojavljale nekatere orga članarino, poživeti sprejemanje novih in enotna linija v izvajanju d r ž a v n e po
nizacijske slabosti in napake že v osnov članov, izločiti pa špekulante in zaviral litike. Tova riš Kardelj poudarja veliko
nih organizacijah. Nedosledno
izvaJanle ce socializma.
važnost
demokratičnega
centralizma,
8. Ze obstoječi frontni kotički naj se obenem pa opozarja na pačenje tega na
Statuta ie bilo posledica, da naloge niso
bile dosledno izvedene. Na osnovi poro v času volitev poživijo, jih opremijo z ra- čela v birokratični centralizem, ki se iz
čila okrajnega odbora OF, diskusije ter dio-aparati, odbori pa, ki še ne posedu raža tudi pri nas v tem, da se ponekod
ugotovljenih napak sprejema plenum sle jejo frontnih kotičkov, naj iih začno omejuje vloga in pristojnost ljudskih od
formirati.
dečo
borov oo OLO-Jih z motivacijo, da je ta
III.
K L O nesposoben izvrševati nekatere na
delovno
r e solu c i i o :
Dalie plenum ugotavlja, da se razvi loge, namesto da bi iih naučili, ako ne
I.
janje socialističnega sektorja na vasi ne znajo. Še vedno se premalo Hudem poL Utrditi ie treba sistem sekretariata
razvija s tempom splošne" graditve so JasnJuJe in se skuša preiti na ostrino
in izvršnega odbora O F . Nujno ie, da do
cializma. Da se izboljšajo pogoji in da tam, koder ni potreba. Ponekod se skuša
15. novembra t. 1. izpolnimo profesional
se čim v e č kmetov vključi v kmečko ob dušiti samoupravnost K L O , ki vzbuia
ni kader okrajnega O F odbora, ki bo za
samoiniciativo in sodelovanje volivcev
delovalne zadruge, je nujno:
vsak sektor dela odgovarjal ter dosled
pri vodstvu d r ž a v e . Naše komisije, sveti
1.
Frontni
funkcionarji
morajo
z
last
no izvrševal vse tekoče naloge.
nim vzgledom pokazati pot vaškim mno državljanov so često premalo delovne,
2. Člani okrajnega plenuma O F mo
žicam ter stopati v obdelovalne zadruge. zbori volivcev se ponekod opuščajo ali
rajo v bodoče redno mesečno pošiljati
S pravilnim političnim delom moraio ti ne sprejemajo predlogov, premalo se
poročilo, ki naj zajame politično situaci
prediskutiraJo razne oddaje, davki, set
utrditi in razširiti zadružni sektor.
jo njihovega področja.
2. Zadrugam, ki se borijo z raznimi veni plan, mobilizacije delovne sile, ob
3. S političnimi tečaii, seminarji in
težavami, je treba nuditi vso pomoč, po vezne vožnie z živino, razne gradine,
aktivno pomočio nadrejenih forumov
sebno skrb Je treba posvetiti notranji socialno zdravstvena in kulturna vpra
bomo usposobili vodilni kader, tako na
šanja in slično na masovnih sestankih.
utrditvi.
okrajnem kot na krajevnih O F odborih,
Cesto se dajejp administrativni odloki
3.
Plan
jesenske
in
spomladanske
set
da bo zmožen izvrševati samostojno vse
brez predhodnega
pojasnjevanja, kar
ve
se
mora
izvršiti.
Frontni
odbori
mo
tekoče naloge.
rajo na to posebej paziti in storiti vse, nujno vodi k nepravilnemu ravnan lu in
4. Frontne organizacije na terenu so da se setev pravočasno in v polnem ob povzroča upravičeno nergame. P r i vsem
dolžne, da stalno tolmačijo in razkrin- segu izvrši,
delu K L O - i e v ie nuino pl.aniran.ic, ki se
kavaio ozadje umazane politike Sovjet
4. Članom kmečko-obdelovalnih Zadrug mora upeliavati v vsej dejavnosti držav
ske zveze. Doseči moraio, da bo vsak
ie treba nuditi čim več poučnih izletov, ne oblasti. V zvezi s planiranjem dela
član Fronte branilec resnice.
v jesenskem in zimskem času naj se or pa Je potrebna dobra in hitra evidenca
5. Frontne organizacije naj skrbe za ganizirajo ogledi dobro organiziranih in kontrola, česar se moramo v bodoče
ideološko vzgojo frontnega kadra, zago zadrug.
temeljiteje zavedati. Da bomo to do
tovijo naj, da se bo tečaja, ki ga orga
segli,
se moramo v prvi vrsti zavedati,
5. Glede na to, da so kmečka dela v
nizira okrajni odbor O F udeležilo čim
• da sloni vse naše delo na planskem delu,
glavnem
izvršena,
morajo
frontni
odbori
več frontovcev. P r i izbiri kadra za te
česar pa ni mogoče brez točne in stalne
tečaje Je treba upoštevati tudi novoizvo storiti' vse, da vključijo v naše rudnike, evidence, brez analize stania na terenu
težko
industrijo
in
gradnje
dovolj
fron
ljene odbornike v krajevne liudske od
tovcev in novih delavcev ter s tem za- in brez preverjanja postavljenih nalog,
bore.
gotove. da bodo planske naloge izpol odredb in zakonov. P r i vsem našem delu
pa ie seveda nuino utrjevati zakonitost,
6. Krajevni O F odbori naj skrbijo za njene.
kajti vsa naša d r ž a v n a uprava sloni na
politični dvig množic, izvede naj se po
6. Uredba o odkupu kmetijskih pridel zakonih, ki so rezultati in pridobitev
litična agitacija za čimvečJi obisk na
kov: žita, krompirja, živine, prašičev in N O B . Upoštevati Je treba tudi, da se ima
zborih volivcev, sveta državljanov, ljud
mleka se mora dosledno izvajati. O F od vsak državljan pravico pritožiti radi ne
ske inspekcije.
bori moralo temeljito seznaniti ljudstvo
7. Frontni odbori naj takoj pričnejo s o obveznih oddajah, posebno skrb se pravilnosti, zato ie treba pritožbe reše
študijem Zakona o ljudskih odborih, po mora posvetiti setvenim planom. V zvezi vati pravočasno in pravično, ne pa oovrpularizira se naj seznanjenje množic z z izvajanjem gospodarskih nalog mora šno, kot se marsikje dogaja.
vsebino Zakona o ljudskih odborih, v se biti osnovna naloga Fronte, da stalno
minarjih, ljudskih univerzah in množič zaostruje
Tudi analiza dosedanjih uspehov pri
razredno diferenciacijo na
nih sestankih.
vasi, vodi ostro borbo proti špekulan graditvi petletnega plana ne sme mimo
II.
tom, - - o t i administrativnemu izvaJaniu naših sestankov, kajti prav v tem bomo
Neposredna naloga, ki io ima Fronta nalog na v a s i ; organe ljudske oblasti videli veliko prednost in razvoj naše
v času volitev v krajevne ljudske od mora Fronta podpreti z široko zasno graditve in sposobnosti našega d r ž a v 
nega in partijskega vodstva pred osta
bore so — revolucionarno izvrševanje vanim političnim delom.
limi
d r ž a v a m i ljudske demokracije, ki
nalog, ki so naslednje:
7. Posebno skrb mora Fronta posve
1. Novi splošni Zakon o ljudskih od čati pravilni mobilizaciji voznikov za nas napadajo pod vodstvom socialistične
borih Je z odločbami okrepil položaj spravljanje in prevoz lesa iz naših goz d r ž a v e S Z .
Dejstvo ie, da smo izpolnili- polovico
ljudskih odborov, njihovo samoupravo dov; zadostiti moramo planskim nalo
ter dal pobudo za niihovo d e m o k r a t i č  gam ter zagotoviti kurjavo našim de petletnega plana v industriji s 50.4%,
č e p r a v predvideva plan v prvi polovici
nost. Na množičnih sestankih ie treba lovnim ljudem.
kritično pregledovati dosedanje delo
Frontni odbori morajo posvečati več okrog 35% zmogljivosti proizvodnje.
krajevnih ljudskih odborov, kajti kritična pažnie odborom A F Z , L M S in Z B in Prav to nam kaže, da smo v prvi polo
analiza dosedanjega dela bo najboljše sindikatom. Spoznavati njih kader, se vici presegli proizvodni plan približno
napotilo bodočemu odboru, k a k š n o mora znanjati aktiviste z uredbami in ukrepi za 15%. Seveda se ne izpolnjuje plan v
biti njihovo delo, da bo v korist ljudstva. ljudske oblasti, predvsem z niihovo po vseh artiklih enakomerno, kar ie Še po
2. Zelo važna naloga Fronte v tem litično vsebino ter ostalimi nalogami go sledica kapitalističnega anarhičnega go
času ie - - pravilna izbira kandidatov za spodarskega značaja, katere bodo ti po spodarstva zaostalosti industrije v stari
Jugoslaviji. Razvoj industrije nam kaže,
bodoče odbornike. Od pravilne izbire bo tem prenašali na ljudske množice.
odvisna hitrost graditve socializma. Za
Posvečati ie treba v e č pozornosti naši da ie najbolj v zaostanku industrija gu
to mora biti osnovni kriterij bodočega prosvetni politiki, voditi skrb za vzgojo mba, živilska industrija, elcktroinduljudskega odbora: poštenost in iskrena otrok preko organizacij A F Z in L M S :
volja, ki sta temelj pri izgradnji socia razvijati ljudsko prosveto z utrditvijo kulturno prosvetnih društev in predvsem
lizma.
Iludsko prosvetnih svetov, s tečaji, ter skrbi za razvoj kulturno umetniških dru
3. Kandidati in sokandidati naj se posvetiti več pozornosti dvigu kadrov. štev.

striJa in proizvodnja električne energije,
kar Le posledica kršenja pogodb, zaradi
uvoza. Novoizdelane tovarne in elektrocentrale, bodo šele delovale 1951. leta.
Podatki pa nam tudi kažeio, da smo
presegli določeno proizvodnjo že v in
dustriji usnJa in v lesni industriji, doseg
li pa bomo kmalu tudi v tekstilni indu
striji. T a uspeh je bil možen, ker niso te
industrije vezane na druge tovarne, ra
zen na uvoz. Lesna industrija Je nuino
morala doseči plan, ker Je povečan izvoz
lesa, da smo lahko zmanjšali izvoz kme
tijskih izdelkov, ki so pred voino obse
gali 60% celotnega izvoza. Kako izpol
njujejo podjetja plan za leto 1949, nam
pričajo vsak dan nove številke v dnev
nih časopisih. V našem okraju so izpol
nila plan že sledeča podjetja: kamnolom
Kokra, ki je ogromno prispeval za pravo
časno dograditev avtostrade,
Obutev,
Pletenina in Gorenjska tiskarna, mnoge
tovarne pa so pred izpolnitvijo.
Cisto drugačna slika pa se nam kaže
v kmetijstvu, ki daleč zaostaja za pro
izvodnjo, zato Je nujno in v a ž n o vpra
šanje socializacija vasi. V našem okraju
vidimo posebno po II. Plenumu C K K P J
velik napredek pri ustanavljanju K O Z ,
katerih imamo sedai 19 in Z E , ki iih Je
18, vendar z notranjo ureditvijo K O Z in
Z E ne moremo biti zadovoljni. P r a v za
radi tega spada tudi to vprašanje na
predvolivne sestanke, kjer naj se pre
tresa, kateri so tisti elementi, ki skušajo
zavirati razvoj socializma na vasi in kdo
so oni, ki širijo s o v r a ž n e parole proti
zadružništvu in ljudski oblasti, ker so
brez dvoma instruirani od zunaj. Odkriti
Je treba one, ki sabotirajo naše gospo
darske ukrepe in vse one, ki žele dru
gačen red, kot ie naš, ker so izgubili
gospodarske in politične pozicije.
Na naših predvolilnih sestankih pa ne
moremo tudi preko dejstva, kakšen Je
mednarodni položaj, potem ko smo ugo
tovili velik napredek in uspešno gradi
tev socializma doma. Očitno ie že po
stalo, da so oni, k i očitajo n a š e m u vod
stvu nedoslednost marksizma-lcninizma,
izdajstvo in slično, sami najbolj zabredli
v to blato.
Cim uspešneje gradimo socializem,
tem bolj odkrito nas napadajo. Sami so
prodali Slovensko Koroško za J u d e ž e v e
groše, sami se celo na zasedanjih O Z N
simešiio s podlimi obrekovanji proti
F L R J in dajejo predloge, k i niso v inte
resu miru v svetu, niti v interesu raz
voja in neodvisnosti malih narodov. P r a v
te dni. ko praznujemo 32-obletnico ve
like Oktobrske revolucije, katere Jim ne
zanikamo, tako kot nam oni našo N O B ,
moremo ugotoviti, kako močan in trden
steber miru bi bilo pravilno umevanje
Leninovega nauka o nacionalnem vpra
šanju in vprašanju odnosov med soci
alističnimi d r ž a v a m i . Sedanji voditelji
C K VKP(b) pa mislijo, da morajo razvi
jati svojo socialistično domovino na ra
čun izkoriščanja malih narodov. M i smo
predrago plačali našo svobodo, da bi jo
danes zaradi nekaterih avtoritet morali
izsiib'ti.
TEKMOVANJE
V TOVARNI
TISKANINA IN ISKRA V ČAST
USTANOVNI
OBLASTNI
SINDIKALNI
SKUPŠČINI
Dne 6. in 7. novembra se je vršila v
LJubljani ustanovna oblastna sindikalna
skupščina ljubljanske oblasti. Na č a s t
tej skupščini so v Kranju tekmovali sin
dikalna podružnica Tiskanina in Iskra.
Tiskanina Je tekmovala v soboto i n
nedeljo v tkalnici in predilnici. Predil
nica ie v soboto izvršila dnevni olan za
100.4%, posamezna predilka pa 104%.
Stroji so bili izkoriščeni 96.2.% V nedeljo
oa ie posamezna predilka dosegla nor
mo 103.2%.
Tkalnica ie prav tako tekmovala oba
dneva in v teh dneh dosegla v celoti
plan za i21.6%.
Iskra.
Tekmovanje v čast ustanovni Oblast
ni sindikalni skupščini se ie v naši to
varni na široko razmahnilo delo za večJO'
storilnost, saj je tekmovalo k a r 38 delov
nih brigad, ki so vse dosegle prav lepe
delovne uspehe. Najboljše so se izkazale
prva, druga, tretja in četrta delovna bri
gada v konstrukciji, k i so p o v p r e č n o do
segle normo 125% dnevno čez ves teden.
(Nadaljevanfe na tretji strani
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IZPOLNILI

S O

Triglavska tiskarna
obrat 1 Krani,
ki je priključena Triglavski tiskarni v
LJubljani Je izpolnila let;;šnii plan v ce
loti 20. oktobra
to Je 32 dni pred
obveznim rokom — 29. novembra.
V nedeljo, 30. oktobra so proslavili
izpolnitev plana z medobratnim tekmo
vanjem LJubljana—Kranj po SirotanoviČevem načinu, kjer se Je najboile izka-

TK1GLAVSKA

TISKARNA

zala brigada v knjigoveznici, ki Je do
segla dnevno normo v štirih urah to ie
100%, dalie ročna stavnica 63%, posa
mezni v strojnici: Vršuak Marjan 58%,
Erbežnik Francka 41%. Tudi vsi ostali
tovariši in tovarišice so razumeli pomen
tekmovanja za višio storilnost dela in
za čimprejšnjo izgraditev socializma v
naši deželi.
Po tekmovanju ie bila kratka kulturna
prireditev in zakuska.

LETNI

P L A N

Med prvimi delovnimi kolektivi," ki so
i/polnili letni plan v našem okra.iu ie
tudi delovni kolektiv kamnoloma Kokra,

KAMNOLOM K O K R A
ki mu ie letos uspelo v primeri z lan
skim letom močno povečati proizvodnjo.
Plan so izpolnili 26. oktobra, čeprav so
imeli to leto močno zvišan letni plan in
so v začetku leta, zaradi pomanjkanja
delovne sile bili v dvomih, kako da ga
izpolnijo. Vendar pa so delavci s po
močjo mladine in vojakov iz gradilišča
avtomobilske ceste vrgli v srdito borbo
za predčasno izvršitev svoje planske na
loge. Ob izpolnitvi plana so se delavci
obvezali, da bodo do konca leta preko
račili letni plan za 15%.

Izobraževalni

tečaji

Po poročilih, ki smo iih preieli s te
reni o organiziranju izobraž. tečaiev, smo
videli, da ponekod še vedno ne razumejo
Danes ie delovni kolektiv Pletenine v bistva teh tečajev, nepravilno pristepaKranju izpolnil svoj letni proizvodni nje k organizaciji sami in — kot nujna
plan, kljub večjim težkočam, k i Jdh ie posledica — nizko število priJavl.iencev
imel v pomanjkanju materiala. V začet- za tečaj. Največja krivda leži seveda na
množičnih organizacijah, k i posvečajo
vse premalo pozornosti tolmačenju teča
1»LETE\I!\A
jev in se ne bore za dvig števila prijavbencev. Vse delo sloni izključno sko
raj na učiteljih, med tem ko so množične
ku leta so delavci mislili, da plan ne DO
organizacije razen mladine storile zelo
mogoče izvršiti, ker Je bil postavljen
malo ali nič za orga.niziranje tečajev.
mnogo višie od lanskega. Vendar se de
Ker se bodo tečaji takoj pričeli, ie treba
lavke niso ustrašile tega dela, ker so se
nemudoma storiti vse, da se odpravijo
zavedale, da moraio napeti vse sile za
napake, ki so bile, doslej storjene. Kier
izvršitev letnega plana, da s tem doka
zastopniki množičnih organizacij še niso
žejo predanost naši Partiii in njenemu
ničesar ukrenili, naj pripravljalni odbor
vodstvu. T o predanost ie kolektiv Ple
takoj skliče sestanke množičnih orga
tenine izkazal z veliko borbenostjo, k i se
nizacij. Na teh sestankih naj točno
ie posebno o d r a ž a l a v tekmovanju v
obrazlože pomen teh izobraževalnih te
čast Mestne partijske konference, ko so
čajev ter takoj zberejo prijave. Naiveč
dosegle zelo lepe uspehe in posebno
uspeha bodo želi seveda tam, kier bodo
zdaj, ko so dosegle letni plan.
takoj vričeli z agitacijo od človeka do
človeka.
TEKMOVANJE
V »ISKRI«
Tečaj bo obsegal 160 ur in se bodo
(Nadaljevanje z druge strani)
predavali sledeči predmeti: zadružni
Od posameznikov sta se posebno odli štvo, računstvo, prirodopisne vede, slo
kovala tovariš Ječnik Ivan, desetkratni venščina, ljudska tehnika in zdravstvo.
udarnik, ki ie povprečno čez ves teden Predavatelji in vodje tečaiev bodo za
dosegel dnevno normo 131% in Hafner svoje delo honorirani. Ker učnj načrti za
Vcncel, devetkratni udarnik z dosego izoliražealne tečaie še niso izšli, naj se
dnevne norme 129%. Storilnost dela se vodje tečajev točno drže navodil, ki so
ie v tem tednu dvignila za 3 % . Prav obljavljene v »Ljudski pravici« št. 259 z
tako Je kinomontaža častno izpolnila dne 1. novembra 1949 na četrti strani
spodaj. Ker smo že prejeli nakazila za
S V O J O obljubo in Je do zastavljenega roka
montirala in odposlala novih 40 kino zvezke in knjige, so nam nuino potrebni
projektorjev, kljub vsem težavam, ki so imenski seznami tečajnikov s pripomb:),
iih imeli pri svoiem delu. Do konca tega iz katere organizacije so zajeti, da bomo
leta pa bodo izgotovili š e -nadaljnjih 82 lahko takoj sestavili razdelilnik. Zvezke
kinoprojektorjev in s tem presegli za naj plačajo tečajniki. Učne načrte in bro
šure za posamezne predmete bodo predani proizvodni letni plan.

MASA

Stran J

GLAS

Is n a š i h krajev
Iz Kranja . . .
Kruni, L novembra
M O Z B v Kranju je na današnji dan
organiziral množične pohode članstva na
vsa mesta in grobove padlih borcev, kjer
je položeno obilo cvetja in vencev. Na
dan žrtev Je tudi povsod drugod v na
šem okraju članstvo Z B počastilo z obiski
grobove padlih borcev za našo svobodo.
Sela MIO
Krani, 2. novembra 1949.
Konec preteklega meseca je imel M L O
Kranj deveto redno zasedanje, na kate
rem je kritično prikazal svoje doseda
nje delo, k i je kljub pomanjkanju delov
ne sile bilo zelo razgibano na vseh to
riščih dela. Tako se Je v komunalnem
gospodarstvu in pri gradnjah z organi
zacijo prostovoljne gradbene brigade
zgradilo precej važnih gospodarskih ob
jektov. Stanovanjske potrebe mesta Kra
nja pa so še nadalje najtežji problem.
Kliiib vsem težkočam v celem letu se ie
pokazalo izboljšanje. Plan investicij, ki
znaša 7,141.000 din Je močno poudarjen
v gradnjah kanalizacije, vodovoda v
Stražišču, stanovanjskih blokih. Javnih
Zgradbah, ekonomiji itd. Na koncu so
bili sprejeti sklepi, ki bodo močno pcživili in utrdili socializacijo naše druž
bene stvarnosti. Zaradi preprečitve šte
vilnih p o ž a r o v ie bil izdan važen odlok.
KNJIŽNIČARSKI TEČAJ
Krani, 29. oktobra.
Okrajni sindikalni svet v Kraniu ie
priredil 6-dnevni knjižničarski tečaj za
knjižničarje sindikalnih podružnic. Za
tečaj se je prijavilo 13 slušateljev, od
katerih jih ie 12 redno obiskovalo tečai.
Na tečaju so bila predavanja o knjižni
čarstvu (12 ur), o svetovni in slovenski
književnosti (4 ure), o K P J in vlogi
sindikatov v Jugoslaviji (3 ure), o marksizmu-Ieninizmu (2 uri) in o i vgradnji
ljudske oblasti (3 ure). Vsi tečajniki so
z zanimanjem sledili predavanjem, odgo
varjali na vprašanja o tehničnem delu
dokai zadovoljivo ter s tem dokazali, da
hočeJo nostati dobri in vestni knjižni
č a r i , da bodo znali našemu delovnemu
človeku prikazati dobro knjigo kot ne
obhodno življenjsko potrebo. Tečai se je
Jeli vodje tečajev od okrajnega poverjeništva za prosveto, proti predložitvi
seznama tečajnikov, Opozarjamo, da so
vodie tečaiev osebno odgovorni, da bodo
dobili predavalelii in tečajniki vse po
trebne zvezke in brošure. P r a v tako so
osebn odgovorni, da poročaio vsakih 10
'dni (10., 20. in 30.) v mesecu o poteku
tečaia na poverJeništvo za prosveto
O L O . Vodja tečaiev naj se zato natan
čno ravnajo po zgornjih navodilih in po
navodilih, ki bodo v dnevnem časopisju.

PESEM
JE PESEM
pesem bratstva in enotnosti

DELA

Na večernem koncertu, v nedeljo 9.
oktobra, smo v Dugi Resi nastopili v
lepi dvorani fizkulturnega doma, kier
se ie kar trlo poslušalcev iz vrst delov
Vtisi s turneje pevskega zbora SKUD-a »France Prešeren« po bratski republiki
nega kolektiva tekstilne tovarne. DvoHrvaški
fana Je dokaj velika, skoraj b i rekel več'a od naše velike dvorane Sindikalnega
doma v KranJu. N a š program Je ostal
nespremenjen, takšen, kot smo g a po
dali v Karlovcu, l e godba n a pihala
S K U D »Lojze Mohkraut« iz Trbovelj ie
iz tehničnih razlogov tu izpustila eno
S V O J O točko i n podala dve popularni, a
Vendar močni koncertni skladbi.
Popolnoma zasedena dvorana i n ži
vahno ploskanje Je bilo znak dobro izve
denega koncerta. Publika Je bila navdu
šena. Pevci SO morali ponavljati, pred
vsem Kolo Vasilija M i r k a i n gorenisko
narodno Potrkan ples. tudi folklorna
d u p i n a goštanicev je ponovila eno ples
no točko. Vse tri skupine so prejele tri
n a k a darila -za spomin n a gostovanje,
niiniaturni dimnik Duge Rese, izdelan iz
jnedenine, lepo poniklan i n s posveti'om: Brastvu i n enotnosti daie pouda
rek Vaše gostovanje v našem kraiu, k i
* a d i socializem skupaj z vami za srečo
Vseh jugslovanskih narodov. Kujmo i n
°°IikuJmo d o popolnosti to veliko delo
n°d modrim vodstvom C K K P J i n tov.
itom!
Moški pevski zbor S K U D - a „France Prešeren« na turneii v Dalmaciji
Udeležencem naše turneje se ie priku
pila Duga Resa prav zaradi svoje pre
moste, čiste delavske sredine, k i je in enotnosti naših narodov, Partiji in koncerta slonelo tako rekoč na eni osef o n t a n o manifestirala vdanost bratstvu Titu. Drugače pa ie breme organizacije bi, ki je pokazala skrajno požrtvovalc

r
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vršil v novo urejeni čitalnici poleg knjiž
nice.
Nekatere sindikalne podružnice kliub
pravočasnemu vabilu niso poslale niko
gar na knjižničarski tečai. S tem so pokazale, da se še vedno ne zavedajo, ka
ko važna ie knjiga za delovnega človeka
na poti v socializem.

iz Škofje Loke . . .
RAZSTAVA
KNJIGE IN
SLIKARJEV
AMATERJEV
V ŠKOFJl
LOKI
Zavedajoč se vsestranske važnosti na
predne slovenske kniige pri razvoju mi
selnosti novega socialističnega človeka,
ie priredila Centralna sindikalna knjiž
nica v Škof j i Loki v dneh od 15. do 17.
oktobra v se.ini sobi telovadnega doma
razstavo napredne knjige, ki ie podala
v malem merilu pregledno sliko doma
čih leposlovnih del in prevodne litera
ture s poudarkom na svetovnih klasikih
in socialističnem leposlovju ter mladin
ske kniige, razdeljene na skupine za ci
cibane, pionirje in starejše. Poseben od
delek Je bil za številne knjige poljudno
znanstvene stroke, kakor tudi za dela
politične literature tako domačih avtor
jev kot klasikov marksizma-leuinizma.
Da bi razstava kn.iige pridobila na
okusnosti in privlačnosti, so slikariiamaterh, člani slikarske sekcije S K U D - a
»Tone Sifrer«, razstavili večie'število del.
Pavle Bozovičar Je prispeval štiri portretne študije: F r . Prešerna, Karla
Marxa, V . St. Karadžiča in Josipa Broza-Tita, od katerih mu je zlasti zadnia
odlično uspela. Polni svežosti, vedrine
in globine so bili akvareli Karla Plesteniaka, od katerih so naJusoeleJši Cerk
niško polje, Pšen hrib in Moškrini, pa
tudi ostali iz loške okolice: Bičkova fu
žina. Barjanski motiv in Tomačevo, ka
žejo talent slikarja samouka. Janez Po*
točnik-Januš Je razstavil slike: bkoffcl
Loka in Loka v snegu. Motiv iz Stare
Loke in Žetev v Mačvi. Razstavljala sta
tudi Milan Lorbek: Motiv iz (irenc, Mati
z detetom in veliko platno Lenin govori
ljudstvu, in Janko Trdina, ki je pokazal
s svojim planinskim motivom in Samot
no domačijo spretno roko samouka. V
dopolnitev razstavi ie bila dodana slika
rojaka Iv. Oroharia: Dekle iz Sorice,
1'oleg nie pa še Iv. Vavootiča: Tihožitje
in Motiv iz pristanišča, in Petra Žmitka:
Kamnogoriški most.
Zanimanje za razstavo je bilo za Loko
kot zadovoljivo, sai k) Je kljub slabi rekla
mi obiskalo okoli 400 ljudi. Zlasti pa ie raz
veseljivo dejstvo veliko zanimanje mla
dine tako za knjige kot za slikarska dela
in zaželeno bi bilo, da bi bile takšne in
slične razstave še večkrat prirejene.
Knjižnica in slikarska sekciia pa sta s
to razstavo dosegli lep uspeh v svojem
delu.
—Brli—.
nost in trud. T o ie bila tovarišica Olga
Ramer, odbornica tamkajšnjega sindi
kata. Odsotnost drugih glavnih funkcionariev Je opravičila z zelo verjetno pre
veliko zaposlenostjo pri izpolnitvi let
nega plana. C e je tako. Je prav in kar
drži. Delavci so nam sami dovolj zgo
vorno izkazali svojo pozornost, da bi bili
skoraj odveč vsakršni pozdravni govori.
Nam ie bilo zadostno njihovo iskreno
priznanje, njihovo navdušenje nad na
šimi izvajanji, preprosta in bratska lju
bezen pri sprejemu. Drugega se tudi mi
nismo mogli želeti.
P o polnoči smo nadaljevali pot z vla
kom v Šibenik. T u Je prišla do izraza
utruienos^ članov posameznih umetni
ških skupin in se ie maščevala stiska v
naših vozeh. T o Je bila naporna pot,
kajti vlak vleče počasi skozi temo nav
kreber vse višie in višie preko Velike in
Male Kapele, dokler ne pride na visoko
planoto pod Velebitom. M i je v temi še
ne vidimo. Za nami je Otočac in okoli
Gospića, glavnega mesta kršne Like, se
.ie začelo daniti. Odprl se nam ie raz
gled na Dinarski kras, ki objema vso
pokrajino Liko. P o peščenih in kameni
tih tleh tiske planote vidimo polno čred
ovac, ki se paseio po redkem mahu in
nizkem grmičevju. L i k a , , skozi katero
brzi vlak, je polna rek in potokov-ponikalnic. ki križaio železniško progo. P r i
Gračcu, večjem mestu Like, se začne
vlak spet vzpenjati po Južnih obronkih
Velebita.
(Nadaljevanje prihodnjič)

Iz n a š i h krajev
in drugod . . .
liri, 30. oktobra
V počastitev praznika osvoboditve
Žirov 23. oktobra 1943. ie priredila zveza
borcev N O B v Žireh svečano prireditev
ravno na dan obletnice to Je v nedeljo
23. oktobra. Prireditve so se udeležili
številni gostie, ki so bili sami priča ve
like borbe pred šestimi leti. Med dru
gimi je posetil to prireditev tudi tov.
KrmelJ Maks. naš poslanec in član C K
K P S . T o v a r i š KrmelJ je v dališem go
voru obudil spomine in orisal živo te
danje dogodke. V nadaljevanju svoiega
govora na se Je dotaknil tudi nadalje
vanja sedanje gospodarske borbe za go
spodarsko neodvisnost in informbiroJevske gonje proti naši neodvisnosti in kle
vetah ter poiasnil vzroke.
V programu prireditve Je bilo neka i
recitacij in pevskih točk. Po zaključku
proslave tega spominskega dne se ie
razvila neprisiljena zabava, katero so
počastili tudi borci iz leta 1941 in mnogo
ostalih gostov.

Železniki, 26. oktobra.
Pretekli teden Je mladinska organiza
cija obrtne zadruge »Niko« v Železnikih
priredila poslovilni večer mladincem, ki
odhajajo na odsluženje svojega roka v
JA. V sindikalni sobi se ie zbrala vsa
mladina zadruge in tudi ostali mladinci
iz Železnikov, ki odhajajo v našo arma
do. Večer Je potekel v slavnostnem raz
položenju, čeprav zadruga v odhajajočih
mladincih izgubi za določen čas dobre
kvalificirane delavce. V JA se bodo še
bolj prekalili kot pravi borci za sociali
zem in v tem jim želimo popolen uspeli.
Duplje, 7. novembra.
Včeraj Je Dupljanski pevski zbor praz
noval 20-letnico svojega obstoja in ob
tei priliki priredil velik slavnostni kon
cert, ki Je prav lepo uspel. Zbor ie zelo
marljiv in ie samo v tem letu imel čez
30 nastopov in 9 samostojnih koncertov.
Pevskemu zboru so čestitali na pomemb
nem uspehu predstavniki ljudske oblasti
in množičnih organizacij in mu izročili
lepa darila.

Kako bomo proslavili Dan republike 2 9 . november
Neka} predlogov za izvedbo

proshv:

Na predvečer obletnice, to Je 28. no
vembra, nai prebivalci okrase okna in
izložbe v Vseh večjih središčih našega
okraja. V Kraniu naj bo bakljada, pri
kateri naj sodelujejo vse množične-terenske organizacije, sindikati, kulturno-umetniške skupine, fizkulturni aktivi, usta
nove in drugi. Po končani bakliadi nai
bo splošno raianje. Na gorah naj gore
kresovi.
29. novembra dopoldan naj bodo po
šolah in obratih svečane proslave. Ob
tej priliki naj se pregledajo uspehi ko
lektivov in nai se pohvalijo udarniki,
racionalizatorji in drugi naiboliši sociali
stični delavci.
* Kulturno-umetniške družine naj skup
no z množičnimi organizacijami organi
zirajo svečane akademije, lahko s sode
lovanjem šol.
V industrijskih središčih naj šole obi
ščejo bližnje delavske kolektive in nai
jim izvajajo svoj program.
Ob 17. uri bo v Kranju centralna pri
reditev s sodelovanjem S K U D - a Fr. Pre
šerna, vojske in fizkulturnega aktiva, ob
20. uri pa bo v P r e š e r n o v e m gledališču
drama .1. P o t r č a : »Lacko in Krefli«.
29. in 30. november bosta plačana pro
sta dneva.
30. novembra bodo množični obiski
partizanskih krajev.
Umetniški program naj bo nov, ne po
navljanje starih del.
P r i izvedbi naj bo čimveč lastnih za
misli, da pride tem Jasneje do izraza ve-,
lika patriotična zavest prebivalstva.
Odbori množičnih organizacij, oblasti,
sindikatov, kulturno-umetniških društev

in prosvetnih ustanov itd. naj v vsakem
kraiu skupno sestavijo program proslav.
Politični in kulturni delavci naj izvrše
po vseh krajih predavanja o pomenu
29. novembra.
Posebnih navodil ne bo.

ŠAH
PRIČET t: K ŠAHOVSKE
SEZONE
V KRANJU
Od 23. do 30. oktobra tega leta ie
Okrajni šahovski odbor Kranj izvedel
vrsto prireditev z namenom, da otvori
šahovsko sezono in poživi šahovsko živ
ljenje v našem mestu.
Šahovski teden je lepo uspel.
Proti 36 šahistom ie igral mojster
Stoiaii Puc simultanko. V dobrih treh
urah ie mojster dobil 26 partii, eno Je
izgubil, 9 se Jih Je pa končalo neodlo
čeno. Dobil Je Dušan Kink, remizirali so
pa: Berčič, Cuderman, FaJon B . , Goneli,
Kooač. Nežmah, Pire. Rojšek in Srakar.
Ing. Boris Sikošek ie odigral Hardicap
Maidi proti 7 igralcem. P r i hadicapu
igrajo vsi z urami. V 3 urah Je tov. S i 
košek 4 partije dobil, eno izgubil (FaJon
B.) in 2 remiziral (Kos in Martelanc).
Tov. Jojfe Pogačnik Je imel predava
nje o šahu. v katerem Je bilo govora o
splošnih pojmih o šahu, njegovem po
menu v vzgoji in družbenem življenju,
o zgodvini šaha, pomenu šahovske teo
rije, načelih planska igre, o kombinaciji
in pozicijski igri.
Kombinirano moštvo Kranja Je igralo
z J A dve tekmi, vsakokrat na 20 des
kah. Zmagalo ie moštvo Kranja s skup
nim rezultatom 24,5 : 15,5.
Brzoturniria se Je v predtekmovan.iu
udeležilo 127 igralcev. V finalu je igralo
23 igralcev, ki so se plasirali takole: 1.

NAROD NAŠ D O K A Z E

HRANI!

Varstvo spomenikov iz časov narodniosvebodilne borbe

Ostanki spodnjega bunkerja »DON«

Naslednjega dne nas ie sprejela Po
ljanska dolina. Iz Žabje vasi pri Polja
nah nas Je domačinka, tovarišica Ton
čka, vodila proti grapi nad vasio. Na
travniku smo bili priča lepo oskrbova
nemu grobu, na katerega niso pozabili
organizirani borci v Poljanah. Šest par
tizanov, pravi Tončka, da ie pokopanih
v nJem. Padli so okrog božiča 1942. leta.
Tudi Poljanska mladina ie vzela ta grob
pod S V O J O zaščito. Še neuvele cvetice
na njem govore o spoštovanju do žrtvo
vanih živlJcni.Grob sam je kot ena sama
roža med nežnimi travniškimi cvetkami.
Belorazcvetene, majhne marjetice, so se
naselile okrog pokoiišča in dajejo kraju
praznično podobo.
Zamišleni smo nadaljevali pot po gra
pi navzgor. Tišino Je prekinila Tončka.
Kazala nam je skrivne stezice, po ka
terih je prenašala ranjence. Obstali smo
na pobočju zelo zaraslega sveta. Tam

Fizkulturni stadion v Kranju je nujno potrebno dograditi
Torej v vsem je delalo 321 prostovolj
cev, ki so opravili 2507 prostovoljnih ur
pri izgradnji fizkulturnega stadiona v
Kranju, kar je odločno premalo za tako
pomembno delo. Posebno je kritike vre
den zastoj, ki je nastal v počitnicah, ko
se je po najskromnejšem računu izgu
bilo 3600 ur, če bi delali dnevno le po
3 ure. P r i tem so odpovedale mladinske
delovne brigade naših šol, ki bi se mo
rale vključiti v to delo.
Letošnji plan določa izgraditev 6 tenisišč s tribuno in igriščem za odbojko,
napeljavo vodovoda ter kanalizacijo. To
bi v zimi služilo za veliko drsališče ter
igrišče za hockey. Določena je tudi
gradnja modernih klubskih garderob s
potrebnimi prostori za vse sekcije, sej
nih in igralnih sob, bifeja, čitalnice in sa
nitarnih naprav.
Ce bi delali o počitnicah, bi bil izvršen
načrt, tako pa moramo sedaj ob pričetku
šolskega leta nujno zamujeno popraviti.
Organizacijsko je pot z a č r t a n a že od
preje. Potrebno pa je, da bomo prevzete
delovne obveze tudi izpolnjevali, to pa
redno, točno, z zanosom saj je vse na
menjeno prav naši mladini. Od njene
volje in borbenosti bo odvisno, če bodo
PLENUM

LJUDSKE
PROSVETE
V KRANJU
Okrajni ljudski prosvetni svet v K r a 
nju obvešča vse kulturno umetniška dru
štva (SKUD-e in KUD-e), izobraževani
umetniška društva in liudsko prosvetne
svete, da bo v nedeljo 13. novembra ob
H. uri v prostorih zgornie dvorane Sin
dikalnega doma v Kranju Plenum liud
ske prosvete. OapozarJamo vse dele
gate na važnost plenuma, ki bo nedvom
no pripomogel k intenzivnejšemu
kulturno-umetniškemu delu. Zato naj brez
tehtnega razloga nihče ne izostane. P r i 
nesite s seboj poverilnice.
Vožnja bo povrnjena, kosilo preskrb
ljeno.
O L P S v Kranju.
OBJAVA
Sindikalno kulturno umetniško
društvo
»France
Prešeren«
v Kraniu
sklicuie
svoj drugi redni letni občni zbor v sredo
dne 16. novembra 1949, ob 20. uri v
zgornii dvorani Sindikalnega doma.
Vabimo vse aktivne in podporne člane
S K U D - a , naj se tega občnega zbora v
polni meri udeležijo.

Mali oglasi
Štab delavnih brigad pri
IO-MOOF
Kranj razveljavlja s 1. novemrom t. 1.
izkaznice »100 ur« za socializem in
od tega dne stopijo v veliavo izkazni
ce »150 ur« za socializem.
Zamenjam fotoaparat za ročno ali sten
sko uro^ Fajfa_rjanez^ Sp.JBruik^ 32.
Pogačnih, 2. Martelanc, 3. Beden. 4 . - 5 .
Cuderman in FaJon B . 6. Pire, 7. RoJšek itd. '
Vse prireditve so bile zelo dobro ob
iskane.
nas ie opozorila na nekaj trhlih desk in
zasipaiooo se jamo. To Je kraj, kier je
bil leta 1943 zgrajen bunker tehnike
»DON«. Vodnica se spominja, da Je bil
približno štiri metre dolg in dva metra
širok in popolnoma vkopan. V nJem Je
bil nameščen radio-spreiemni aparat,
ciklostil in stroi. Tu so tiskali radioporočila in drugo literaturo.
P o d bunkerjem smo našli sledove ku
hinje: ognjišče iz treh ploskih kamnov
in nekaj desk okrog nJega. Najbrž so te
služile za klop. Ža kamnitimi ploščami
smo našli žlico.
Tončka nas je vodila še dalie v po
bočje za Rebrom nad Žabjo vasjo k
zgornjemu bunker lu tehnike »DON«, gra
jenem leta 1941. Danes Je od nJega ostalo
le kup trhline, vendar ie bilo še mogoče
izmeriti dolžino in širino (3x2 m).
Vodja tehnike ie bil tovariš Don, po
katerem se imenuje sedaj tudi tovarna
»Donit«. V bunker Je vodil vhod od zgo
raj in vanj je velikokrat zlezla Tončka,
saj Je bila kurirka od 1. 1942. Iz niega
ie prinesla material, večkrat prevažen

gornji prostori še p r a v o č a s n o dograjeni
in uporabni. Plan ni tako velik, da bi ga
tukajšnja številna mladina ne zmogla.
Potrebna pa je predanost stvari in delu
v kolektivu. Ce upoštevamo izredne ko
risti, ki jih bo nudil stadion v vsakem
pogledu prav vsem, potem ie soditi, da
bo odziv za nameravano jesensko akcijo
tako s strani mladine same, ne oziraje
se na njeno zaposlenost, kot s strani
vseh društev, šolskih uprav, vodstev našUi industrijskih in obrtniških obratov
ter oblasti in množičnih organizacij, še
posebno L M S tak, kot edino more biti
spričo važnosti in pomena za naš na
daljnji fizkulturni razvoj.
SK Korotan (liga) : SK J. Gregorčič
4 : 2 (2 : 1)

(Jes.)

SPOMINSKI DNEVI
11. novembra 1942 — Gorenjski parti
zani iz Poljanskega bataljona napade
jo na cesti Selce—Železniki limuzino
in motorno kolo, ki sta spremljala av
tobus. Ubitih Je bilo 5 policistov, ranje
na pa sta bila 2.
11. novembra 1943 — Nemci izpraznijo
postojanko Mlako pri Škofji Loki, na
kar Gorenjski odred poruši vse bun
kerje v postojanki.
11. novembra 1945 — Prve volitve v
Ustavodajno skupščino F L R J .
13. novembra 1943 — II. bataljon VII.
S N O U B Fr. P r e š e r n a napade Železni
ke.
15. novembra 1943 — Minerski vod iz
tiri tovorni vlak pri Št. Joštu.
17. novembra — X V I . S N O B J . P. Voj
ka napade Nemce v TrebiJah, kier ie
bilo ubitih 20 sovražnikov. Borbe so
bile tudi pri Oselici.
DEŽURNA
SLUŽBA
SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
13. novembra ima službo dr. Pance P a 
vel, tel. štev. 353.
DEŽURNA
LEKARNA
13. novembra ima službo M r . Ratich Me
tod, Titov trg.
DEŽURNA
TRAFIKA
13. novembra ima službo Uršič Angela,
Koroška cesta.
PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE
- KRANJ
11. novembra ob 20: Kolar: »Sedmorica
v kleti« — v korist R K .
KINO »STORŽIČ«
KRANJ
11. do 17 novembra »Otroci P r a t r a « ,
avstrijski film.
KINO »SVOBODA«
STRAŽIŠČE
11. do 14. novembra »Akademik Pavlov«,
sovjetski film.
KINO ŠKOF J A LOKA
11. do 13. novembra »Ljubavni sen«,
francoski film.
KINO TRŽIČ
12. in 13. novembra »Skrivnost« fran
coski film.
16. in 17. novembra »Janoška«. češki
film.
za organizacijo narodnoosvobodilnega
pokreta in ga s skrbio izročala dalie.
(Dalie)

Ostanki zgornjega bunkerja »DON« v
pobočju za Rebrom nad Žabjo vasjo
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