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Cena din 2*—

IZPOLNILI SO PLAN v p o č a s t i t e v
DNEVA REPUBLIKE

to
Dne 29. novembra 1943. je bil v bo lavci so zasedli ob nacionalizaciji
sanskem mestu Jajcu izvršen akt. ki po varne, kmetic so jemali veleposestnikom
meni v zgodovini jugoslovanskih naro zemljo. /. ogromnimi napori, ob nerazu
de
dov dokončno prelomnico v borbi s sta mevanju in nagajanju soi iulističnih
dežele
rim družbenim redom za pravičnejše
in žel smo vršili industrializacijo
Tovarna ko8 in srpov r Tržiču
lepše življenje, akt, ki je posledica zmag In vendar nam očitajo, da smo šli na
Proizvodni pjan Tržiške tovarne kos
in uspehov narodno osvobodilne borbe stran imperializma! Drugič se je razga
narodov Jugoslavije.
lilo Sovjetsko vodstvo, da noče enako in srpov ie bil letos za 20% večji od
Odloki AVNOJ-a
so izraz svobodo vredne socialistične dežele, temveč pod lanskega. Že i / tega je razvidno, da se
je storilnost povečala. Zaslugo za tO gre
ljubnih in socialnih teženj zatiranih Ju rejenega, izkoriščanega
vazalagoslovanskih narodov in so zato še boli Sedaj, ob vstopu v tretje leto petletke predvsem udarnikom, ki jih kolektiv
šteJe 30« kacionalizatorji pa so izdelali
učvrstili vero bojuiočih se ljudskih mno
beležimo uspehe kot nobena druga so stroj, ki nadomešča pri proizvodnji kožic, da niihove brezmejne žrtve v tej
cialistična državu. Nova mesta, novu na silnih nožev 4 delavce; zmogliivdst tega
borbi niso zaman. Ti odloki so rezultat
selja,
nešteto tovarn, dragoceni proizvo stroja Je dvakrat večja od podobnih stro
zmag proti okupatorju in vsem njihovim
di
—
delo naših delovnih
kolektivov, jev- Z boljšo delovno organizacijo so
pomagačem,
kakor tudi naivečH uspeh
kmečko .obdelovtdnc zadruge, letos prihranili
delovnih moči, kar
proti poizkusom mešetarjenja
Sovjetske številne
Uudska ob pomeni veliko znižanje stroškov.
zveze, ki se ie tedaj pogajala z Anglo- proge in ceste, demokratična
standard,
številne
Kolektiv se Je prvotno zavezal, tla bo
(imerikanei za podelitev interesnih sfer last, višji življenjski
socialistične letni plan izpolnil do 29. novembra, iz
na Hulkunii. Tako je žela mlada fede kulturne ustunove, razcvit
rativna Jugoslavija že ob svoiem rojstvu kulture in umetnosti, so rezultat dela so polnil pa ga ie že 17. tega meseca,
Jugoslavije. NaJvečio prido to Je 44 dni pred rokom in dvanajst
uspeh v borbi za pravilno
marksistično- cialistične
bitev
socialistične
revolucije — našo de dni pred dano obvezo. P r i tem je treba
leninistiČno pojmovanje samoodločbe
na
mokratično liudsko oblast pa prav te dni upoštevati, da kolektiv ni imel pred očmi
rodov, ki ga je SZ že tedaj izdajala.
naše ljudske množice,
ko le svojega plana, temveč je nudil pomoč
Odloki AVNOJ-a so istočasno
dokaz dopoliiiuieio
pravilnega in uspešnega
vojaškega
in se pripravljalo na volitve, da že drugič tudi rudarjem, lesni industriji pri izpol
političnega vodenja naših narodov po. v s v o b o d n i zemlji potrdilo odloke njevanju gozdarskega plana ter prispe
Komunistični
Partiji Jugoslavije, ki ie AVNOJ-a. Klutb vsemu sovraštvu in za val več tisoč prostovoljnih delovnih ur
uspevala v krvavi in neenaki borbi za viranju gremo ravno pot k lepšemu živ na naših gradiliščih. Posebno priznanje
še zasluži, ker se ie zavezal, da bo dosvobodno in pravičnejše
živlienJe vseh ljenju.
Tudi v našem okraju kipi borba za konca leta letošnji plan še presegel za
iugoslovanskih narodov, nasproti voja
stvar. Večje število tovarn 10% in začel izdelovati nove vrste izdel
škim iašističnim
in potalnim imperiali socialistično
stičnim silam zapadnih držav in Sovjet ie že izpolnilo letin plan. Mnogi delov kov, kakršne še zdaj uvažamo. Izboljšal
ni kolektivi tekmujejo v čast 4- obletnice pa bo tudi kalienje nožev za kosilne
ske Zveze.
Kako bedne izgledajo danes klevete SZ proglasitvi Refiublike. Kulturna umet stroje, tako da bo povečal kakovost in
orgunizaciic znižal proizvodne stroške.
in nienih podrejeneev v luči krvave na niška društva in množične
pripravljajo
slavnostne
akademije
in
rodno osvobodilne borbe! Kako daleč so
„Triglav",
obrat II v Triieu
ti klevetuiki od naših vodilnih Hudi, ki proslave. Vse liudstvo čuti, da ie Repu
V tovarni čevljev »Triglav« v Tržiču,
so se tedaj borili, padali in umirali za bliku v resnici izpolnitev njegovih želja,
svobodo in soeializem! Kuko se moralo da ie okrilje varnega in toplega doma, kjer imajo letos 100% povečati plan od
postaviti v vlogo sodnikov liudie, ki so da ie porok srečne bodočnosti vseh na lanskega se vodi ostra borba za pravo
čakali v Moskvi na izid vojne, v pri ših narodov. Zato so odloki II. zasedanja časno izpolnitev planskih nalog. Tako ie
meri z našim Centralnim Komitejem, na AVNOJ-a ponos vseh naših Hudi. traien 24. novembra ob 11-uri dopoldne uspelo
Partije, obratu II, ki izdeluje kvalitetno najboljše
katerem Je ležala ogromna teža odgo dokument borbe maršala TITA,
vornosti narodnoosvobodilne
borbe in ljudstva, za svobodo, za enakopravnost, žoiiske čevlje vseh vrst, da Je izpolnil
za napredek naših narodov, izpolnjen v svoi letni plan. Ta uspeh je plod enot
socialistične revolucije v domovini!
Nočemo nikomur zmanjševati zaslug, Federativni liudski socialistični Repu nosti in odločnosti tega kolektiva, da iz
kaže svojo visoko zavest in privrženost
ki jih je doprinesel v borbi proti fašizmu, bliki Jugoslaviji.
soda žrtev našega (centralnega komi
teta, naše Partije, naših narodov, si ne
Pustimo od nikogar blatiti in omalova

Partiji, kalil delavci so bili v nenehnem
brigadnem tekmovanju za večio delovno
storilnost. Dobra in vsestransko utrjena
ve? partijske organizacije s sindikatom in
upravo podjetja ie prišla tudi tu do vid
nega rezultata.. Vsi delavci so se enako
trudili in zaslužijo polno pohvalo. V zad
njem tekmovanju v počastitev oblastne
partijske konference pa so prihajali celo
že ob 4 zjutraj na delo. Tako ni i/ostal
uspeli in plan Je izpolnjen SI dni preci
rokom.

Tovarna gumijevih ixdelkov
„Sava** v Kranju
Delovni kolektiv tovarne »Sava« v
Kranju je vnovič dokazal, da se zasluženo
uvršča med najboljše delovne kolektive
v državi. Sporazumno z upravo« partij
sko organizacijo in sindikatom ie ves
november potekel v poostrenem tekmo
vanju med vsemi delovnimi brigadami
loko da ie kljnb nešteti" oviram po
manjkanju surovin in kemikalij izpolnil
predčasno dano obvezo, da bo tovarni
izpolnila plan do 29. novembra, za kar
se Je obvc/al letos ob prevzemu prehod
ne zastave centralnega odbora zveze
sindikatov Jugoslavije in resornega mi
nistrstva. Č e p r a v zaradi informbiroievske blokade tovarna ni dobila strojev za
proizvodnjo tovornih avtoolaščev pra
vočasno, m a r v e č z zamudo 5 mesecev in
poleg tega so bili ti stroji še pokvarjeni
tako, da so delavci s SVOJO iznajdlji
vostjo, delovno vnetno in veliko borbo
za večjo delovno storilnost, odpravili po
manjkljivosti. Delovni elan se je od me
seca do meseca dvigal in tako ie temu
požrtvovalnemu delovnemu
kolektivu
uspelo, da ie že 20. novembra, torej 40
delovnih dni pred rokom izpolnil letoš
nji letni plan po količini in vrednosti.
(Nadaljevanje na tretii strani)
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Volitve v ljudske odbore bodo manifestaciia enotne volje

ževati!

Odlok AVNOJ-a se glasi tudi za pri Velika predvolilna množična
ključitev celotne Primorske in Koroške.
Da nista ti deželi danes svobodni v se
Krani, 18. novembra
stavu ILRJ, je klaven^ zasluga tistih,
Danes zvečer so bila prirejena velika
ki so že takrat barantali za našo zemljo. predvolivna množična
zborovanja
v
Vse naše liudske množice so z volit Škof ji Loki, Tržiču, Žireh in Kranju, ki
vami leta 1945' potrdile sklepe II. zase so bila VSa dobro obiskana, kar kaže,
danja AVNOJ-a. 29. novembra 1945. le da se naši ljudje močno zanimajo za po
'nla proglašena federativna ljudsku Re litična dogajanja in za bližajoče se vo
publika Jugosluviia. Komunistična
Par litve.
tija te v eeloti izvršila svojo vodilno
Na zborovanju v Kranju se je zbralo
vlogo z uspehom.
v veliki dvorani Sindikalnega doma nad
Strnjeno so šli naši narodi na pot gra 000 volivcev iz vrst vseh množičnih orga
ditve socializma. Katera dežela na sve nizacij. Zborovanje je odprl v imenu M O
la se more ponašati z enako požrtvo OP tov. Brovč Andrej, nakar ie podal
valnost io, z enaki m silnim delovnim po besedo tov. PaJfariu Tonetu, ministru za
letom v prizadevanju za čimprejšnjo
iz gozdarstvo LRS, ki je imel glavno po
vršitev
obnove porušene
domovine?! ročilo. Toda še preden je mogel mini
Sprejemali smo tule brigade, misiie in ster začeti s svoiim govorom, je od
obiske, da vsem pokažemo zavest in de stranskega vhoda na oder strumno pri
lo naših ljudi- Da pokažemo
kai zmore korakal odred pionirjev in pionirk, ki je
Patriotizem
nekdaj zatiranih
ljudskih prinesel pozdrav zborovanju z želio mla
dih src, da se v bližnjih volitvah utrdi
uinožic
Socialistično ljudstvo Jugoslaviji si ie moč ljudske oblasti s polno volivno ude
°dtrgovalo od ust in daialo pomoč vsem ležbo in da s tem izpolnijo njihove želje
demokratičnim
deželam. V boju za pre PO srečni prihodnosti socialistične domo
obrazbo dežele iz kapitalizma v socia- vine. To je povedal pionir Stružnik, pio
nirka pa je v imenu svofih tovarišic iz
~cm ni manjkal noben ukrcn. ki ie po
neševal socializacijo domovine. Naši de ročila tov. ministru topel pozdrav z že
u

s

zborovanja
ljo, da podpre zahteve njihovih mater
po otvoritvi prepotrebnih Jasli v Kranju,
da se lahko brez skrbi posvete delu v
socialistični proizvodnji, kar še danes ni
mogoče. Nato mu Je predala Šopek sve
žih rdečih nageljev in rožmarina ter
srebrno planketo maršala Tita. Nastop
in pozdrav naših najmlajših so vsi burno

pozdravili.
Tov. Fajfar Tone ie govoril o revizionistični politiki SZ in n Jenih satelitov.
Poudaril ie tudi napredek Kranja, ki se
razvija iz malomeščanskega trgovskega
mesteca v močno razvito industrijsko*
središče Slovenije in ki ie s tem popol
noma odvrgel tudi svoj stari značaj. Pri
bližnjih volitvah naj bo novi napredni
Kranj tildi prvi, ki bo od vseh delovnih
središč najprej izvršil svojo d o l ž n o s t in
dokazal, da je vreden borec za zmago
socializma v naši deželi.
Govoril Je še predstavnik .IA tov. ka
petan Rusič o napadih Informbiroja, ki
še posebno globoko žalijo našo hrabro
ljudsko armado. Zalo bo vojska na vo
litvah s 100/'' udeležbo v zgodnjih do
poldanskih urah izvršila svojo držav-

v s e h delovnih ljudi
ljansko dolžnost, za kar so si medse

bojno napovedali tekmovanje borci, podoficirii in oficirji naše garnizije.
Oba govornika sta bila nagrajena z
dolgotrajnim ploskanjem in vzkliki Par
tiji in Titu. Z zborovanja Je bila odpo
slana pozdravna resolucija K) OF z za
gotovilom, da mesto Kranj pravilno ra
zume pomen bližajočih se volitev in da
se bo boril za čimboliši izid.
/dri. 21. novembra.
Ljudstvo je v predvolivnem razgibanju
množično zajeto, saj bodo te volitve najdemokratičnejše od vseh dosedanjih. Ze
nekaj tednov ie, odkar so na raznih se
stankih množične organizacije predla
gale kandidate in sokandidate- V vseh
Vaseh razpravljajo'na sestankih o pred
laganih kandidatih, sokaudidatjh in na
mestnikih. V celotnem K L O Žiri bodo
volili M odbornikov v M volivnih eno
tah. Tako veliko število je razgibalo vse,
da se porazgovore, 'ali res predlagani
ustrezajo volji in tipanju volivcev, da
(Nadaljevanje na drugi strani)
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Uspehi in napake KLO Jezersko
Predvolivna razgibanost je zajela tudi
obmejno in gorsko vas Jezersko. Dobra
udeležba na prodvolivnih sestankih do
kazuje, da JezerJani pravilno ocenjujejo
pomen bližnjih volitev. Celo Žarkov oče
se je uro hoda prebil po zasneženih gor
skih stezah z lučio v roki, da se je lahko
udeležil sestanka. D a bi mogli volivci
kritično presoditi delo posameznih od
bornikov, so ti podali na volivnem zboru
poročila o svojem delu.
Z a povzdigo turizma je krajevni ljud
ski odbor ustanovil gostinsko podjetje
»Korotan«, ga uredil in opremil veči
noma iz lastnih sredstev. Med vojno požgana šola ie bila obnovljena. K L O ima
S V O J O elektrarno, postavlja pa še eno,
da bodo vse hiše dobile razsvetljavo, po
leg tega pa bo dajala pogonsko silo
novoustanovljenemu kamnolomu K L O - i a .
V gradnji so tudi prostori krajevne čeviJarne.
Letos meseca iuniJa se ie ustanovila
tudi kmetijsko obdelovalna zadruga, v
VOLITVE V KRAJEVNE
LJUDSKE
O D B O R E SO MOČNO Z A G O T O V I L O
UTRDITVE LJUDSKE OBLASTI

katero so vstopili vsi jezerski kmetje.
Vendar nekaj največjih kmetov ni šlo
v zadrugo s socialistično zavestjo ter so
se v zadrugi hoteli še nadalje iti gospo
darje in hlapce. P o krivdi teh še danes
zadruga ni začela živeti z a d r u ž n e g a živ
ljenja.
Odkup mleka in volne ie slabo pote
kal. Da se še ni opravil, nosi krivdo
predvsem sedanji K L O , ki ni znal energičneJe poseči po ukrepih. Primer, da
niti noseča mati, delavka na Jezerskem
ne more dobiti potrebnega mleka, zgo
vorno govori o gornjem. Sedanja odbor
nika Skuber Jože in Robnik Viktor sta
sama v največjem zaostanku z oddajo
volne, posebno Robnik, k i ni oddal niti
litra mleka od predpisanih 4-000 litrov,
zato pa tudi od ostalih kmetov nista
mogla zahtevati izpolnitev obvez.
Predvolivna kampanja je razgibala tu
di kulturno-prosvetno delo. Ustanovljen
Je bil K U D s tremi sekcijami. Pevska
sekcija Je dala Jezerjanom močan pro
svetni pevski zbor, vročo želio vseh do
mačinov.
Na bližnjih volitvah bodo JezerJani iz
volili res take ljudi, ki bodo pravi po
bornik! graditve socializma na vasi.

Kako se pripravljamo na bližnje volitve
(Nadaljevanje s prve strani)
bodo v novem odboru dobro gospodarili.
Da pa se da tem volitvam poudarek
in da volivci vedo, kaj so mili pravice,
k a k š n o Je mednarodno stanje, kaj Je z
Infonubirojem in kakšno politiko vodij o
S Z in druge demokratične d r ž a v e do
nove Jugoslavije, je v petek, 18. novem
bra prišel na veliko predvolivno zboro
vanje v 2iri tov. Kristan Milan, član iz
v r š n e g a odbora O F Slovenije, ki je iz
črpno obrazložil vse momente notranje
in' zunanje politike, orisal n a š menarodni položaj s posebnim oziram na bližnje
volitve. P o njegovem referatu se ie raz
vila diskusija, v kateri so člani O F želeli
pojasnila o raznih gospodarskih t e ž a v a h
in oddajali. 'Tov. Kristan Je vse lepo
obrazložil, brez zavijanja, kot se Je v
takih zadevali navadno pred volitvami
olepšavah). Odkrito Je povedal in obraz
ložil vse težave, ki so in k i lih ie še
pričakovati, če hočemo, tri to tudi ho
čemo, da bomo izvoievali res pravo go
spodarsko politično samostojnost, ki bo
nam koristila in je zgled ostalim borbe
nim delovnim m n o ž i c a m vsega sveta.
V tem tednu se prirejajo dnevno po
vseh vaseh in naseljih,- predvolivni se
stanki, kler aktivisti v stiku z ljudstvom
razpravljajo o kandidatih in nalogah, k i
SO s tem v zvezi, tako za volivce, kot
za kandidate. Tako se n a š kraj primerno
in vsestransko pripravlja, da bodo vo
litve vreden odgovor našim obrekovalcem in vsem tistim, ki upalo in pričaku
jejo, da bo drugače. Vsem tem bo na dan
volitev dne 18. decembra narod sam dal
odgovor.

tudi razpravljali o izobraževalnem te
čaju, ki je začel z delom. Poudarjeno Je
bilo, kako pomemben j e Sklenili so, da
se bo v.ta tečaj vključilo čim v e č članov
O F in mladine ter da bodo poživeli štu
dij tako, da bodo vsak četrtek razprav
ljali o zakonu o ljudskih odborih in o
pravilih kmetijskih obdelovalnih zadrug.
Preddvor, 19. novembra.
Krajevni odbor O F se vneto pripravlja
na bližnje volitve. Kandidatna lista ie
skrbno sestavljena, kandidirajo resni in
delovni ljudje. V Preddvoru ie 31 voliv
nih enot.
Na nedeljskem množičnem sestanku ie
bil navzoč tudi poslanec tov. Por. T u so
spregovorili tudi vozniki, ki jim gozdna
uprava na Puterhofu posveča premalo
skrbi, tako se Je lahko zgodilo, da so v
nekaterih primerih težia delovna mesta
dodelili voznikom, ki imaio slabšo živi
no, nevajeno gorskih potov, medtem ko
so poslali voznike z dobro v p r e ž n o ži
vino na lažja delovna mesta. Tudi za
dolgoročnimi pogodbami se skrivajo ne
kateri vozniki, ki bi se radi izognili od
hodu na bolj odročna delovna mesta.

'Tcnetiše, 19. novembra.
Pri nas se le na množičnem pred vo
livnem sestanku pretresala kandidatna
lista in z izbiro, ki Jo je predložil kra
jevni O F odbor, so bili v glavnem vsi
zadovoljni.
Nadalje so razpravljali o
gospodarsko političnem položaju in si
zadali nalogo, da bodo z udarniškim de
lom v nedeljo 20. t. m, delali v gozdu pri
sečnii lesa. Denar, ki ga bodo za to do
bili, so namenili za okrasitev in popra
vilo svojega frontnega kotička. Kritizi
S pvedvolivnih »esianhov rali so samovoljno postopanje krajev
nega ljudskega odbora Trstenik, ki ni
Z organiziranim delom v tehničnih • oravilno razdelil plan odkupa krompirja,
pripravah, z živahnim političnim delom, tako, da so mali kmetje morali oddati
posvetiti na sestankih in množičnimi pred- mnogo v e č kot večii. Zato bi bilo zdaj
volivuimi zborovanji se pripravlja naš prav, da se ti obveže Jo. da iz roče skup
okraj na volitve. P o d r o č j e kranjskega nosti višek obvezne oddaje.
okraja Je razdeljeno na 945 volivnih
Nadalje so se množični predvolivni se
enot, kjer kandidira 697 kandidatov in
prav toliko sokandidatov. O d prvih pri stanki in zbori volivcev priredili z več
prav pa do danes ie posvečena vsa paž jim ali manjšim uspehom tudi po vseh
nja pravilni izbiri kandidatov, da bi v drugih kraiih našega okraja. Tako so na
nove ljudske odbore prišli res pravi borci primer na sestanku v Sori za pet vasi
za socializem, ki iim je skupnost nad določili le dvoje volišč, kar je popolno
vse in ki bodo znali samostojno voditi ma napačno, ker ne daje dovoli možnosti
delo krajevnega ljudskega odbora. Pra za sprostitev in zajetje vseh volivcev.
vočasno bodo- taki odbori lahko ugotovili M e d gospodarskimi vprašanji pa so skle
vse potrebne podatke za odkupe, davke, nili, da se izkoristijo ležišča ilovice za
setvene plane itd. in sploh v vsem usmer izdelavo zidne opeke. Opeko bodo rabili
jali naglo našo vas k socialistični kme za zidanje zadružnega doma v Sori. P r a 
tijski proizvodnji in ničnemu napredku- vilneje pa so razbili volivne enote v kra
jevnem ljudskem odboru Javorje nad
Škof jo L o k o in imajo tako skupaj 13 vo
Dupiie 19. novembra.
Pred kratkim le bil tu množični pred livnih enot. Prav tako so se zedinili s
volivni sestanek, ki se ga Je udeležilo postavitvijo predložene kandidatne liste
okrog 200 volivcev. Politično poročilo je krajevnega odbora O F . Zbor volivcev v
podal tov. Tišler Janko, nakar ie sledila- Lučinah pa je kliub precejšnji udeležbi
razlaga novega zakona o ljudskih odbo pokazal slabosti oportunizma s predla
rih. Pretresali so predlagano kandidatno ganjem nekih zahtev, ki niso v soglasju
listo za volitve in naredili maihno spre z današnjo stvarnostjo.
membo, medtem ko so vse ostale potr
Slabo so izzveneli množični sestanki v
dili, da so vredni nosilci kandidatur. Na Železnikih, pri Sv. Katarini in na Viso
tem množičnem sestanku so med drmrim' kem.

GLAS
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Mi spoštujemo

našega

Na skrajni secverni meji LJiudske republike Slo
venije v obmejni
vasi Sv. Ana pod
Ljubeljem predseseduie krajevnemu
ljudskemu odboru
zadnjo dobo tovNemec Jakob,
za katerega niti malo niso pomišljali vo
livci, ko ga ie O F predlagala tudi v bo
doče za kandidata v ljudski odbor.
Kot sin gozdnega delavca je že v
zgodnji mladosti občutil vse krivice te
danjega družbenega reda. Skozi življenje
se Je prebijal z največjimi težavami kot
pač pretežna večina zavednega delav
skega razreda. B i l je naJpreJ hlapec
nato gozdni delavec, še prej pastir, nato
(jovarniški delavec in nazaduje lovski
čuvaj.
Ko Je pridrvela nacistična drhal v naš
lepi kraj, so se kmalu pojavili v naših
gozdovih prvi partizanski borci in že je
imel Jaka kot lovski čuvaj z nJim stike,
nosil razna sporočila in opozorila o mo
či in gibanju okupatorske policije.
V začetku 1. 1944 je odšel v partizane
bil ves č a s do demobilizacije komandir
čete. S svojo četo je sodeloval pri na
padu na Kočevje in pri ofenzivi na Met
liko.
Ko se je vrnil domov iz J A Ob koncu
1945, ga Je znova vleklo v gozdove, kjer
je ta.korekoč njegov drugi. dom. Dobil je
službo pri državni gozdni upravi. Ker je
bil vsesplošno priljubljen kot zgled revo
lucionarja, delovnega in pridnega člo
veka, poštenjaka, je bil takoj pri prvih
volitvah 1945 izvoljen v K L O in sedaj že
drugo leto opravlja funkcijo predsednika
K L O Sv. Ana.
Kdor se ozre na zgodovino naše na
predne vasi, k i tudi med okupacijo ni bila
med zadnjimi, ve, koliko ie potrpelo naše
prebivalstvo, vedeti pa mora tudi, da so
se napori nadaljevali vse do osvobo
ditve, ko je vse ljudstvo pričelo obnav
ljati, graditi ter preobraževati našo vas
v pravo socialistično domovino delovne
ga ljudstva. Njegova proletarska zavest,
v mnogih borbah prekaljena je pustila v
nJem izrazite poteze in odločne črte na
obrazu, ki pričajo o njegovi trdi življenj
ski poti in odločnosti, ki je potrebna ob
času, ko gradimo socializem. Razumljivo
je, da kljub mnogim uspehom še ne gre
vse tako, kot bi moralo iti. Plani in od
kupi včasih še šablonsko razbiti na ni
žinske in višinske kraje so težko do
segljivi, a vendar so se v naši vasi vsi
odkupi, gozdni plani in pobiranje davkov
dosledno izvršili.
Tudi v naši vasi se je pričela usta?
navijati kmetijska obdelovalna zadruga,
v katero je tov. Nemec Jakob med prvi
mi vložil svoje skromno posestvo. Temu

predsednika

zgledu so sledili še ostali. Mnogo jih ie
pa še, ki stojijo izven kmetijske obdelo
valne zadruge, vendar že resno raču
najo, da se bodo vključili v skupno za
drugo, ker bodo na ta način zaradi po
manjkanja delovne sile lažje obdelovali
svoje zemljo.
Tesna povezava K L O z O F in drugimi
množičnimi organizacijami mu vsaj de
loma pomaga, da se planske naloge v
redu vrše in tudi ostalo delo poteka do
kaj v redu. Nikdar ne tarna in ne okleva,
vsaka naloga mu je kljub prezaposleno
sti lahko izvedljiva. V veliko moralno
oporo mu Je njegova žena, ki kliiib šte
vilni družini s petimi otroki tudi najde
prost čas za delo in pomoč, kjer je naj
bolj potrebna. Četudi ne živi družina v
izobilju, saj znaša plača za ves njegov
trud le din 2-800-— pri Gozdni upravi in
je za veliko družino v e č kot skromna,
ne tarna in ne jadikuje, tako kot nešteto
drugih, ki žive v mnogo^boljših življenj
skih pogojih in boljših gmotnih razme
rah. P r a v radi svoje skromnosti in po
štenosti Je priljubljen kot malokdo, zla
sti, ker ga najdeš povsod tam, kjer ie
potreba pomagati z nasvetom ali pa se
pridruži delu s svojimi pridnimi rokami.
Vsekakor je sramotno, da se Gozdna
uprava ne pobriga za izposlovanje višie
plače odličnemu delavcu, zglednemu ak
tivistu, ki žrtvine vse svoje delovne sile
in sposobnosti z zavestjo za skupnostP r a v t a k o l e napačno, da Gozdna upra
va ne skrbi za njegovo napredovanje v
službi, ker Je prav gotovo najmanj to
liko sposoben kot njegov dosedanji pred
postavljeni- Pravtako. Je krivda oblast
venih forumov, da se človeku takega ko
va ne prisodi nikdar nikaka nagrada in
da pusti tavati številno družino v pre
tirani skromnosti. Saj poznamo geslo:
»Kdor socializmu več dale; naj od niega
tudi v e č prejema«. Škoda Je le, da se to
geslo izgovarja čestokrat le kot fraza,
namesto, da bi se praktično izvedlo.
Naposled je treba omeniti, kako se
tovariš Nemec Jakob povezuje z mno
žičnimi organizacijami, tudi v pogledu
dviga kulturno-prosvetpega dela na v a s i .
Tako n. pr. naenkrat študirajo kar 3
dramske prireditve, in sicer Zveza bor
cev, mladina in AFŽ, kar se ne godi niti
v večjih mestih. Poleg tega imamo red
na predavanja, študijske sestanke, ši
valne tečaje itd.
Povsem jasno ie, da pri takem vse
stranskem razgibaniu celotno ljudstvo
sodeluje, tako pri oblastveni, frontni, po
litični in kulturno prosvetni liniji ter ie
zaradi tega dobila vas Sv. Ana že ne
kajkrat polivalo in priznanje kot naj
boljši krajjevni ljudski odbor oziroma
vaški O F odbor okraia Kranj.
Predsednik KLO-Jev takega kova kot
je tov. Nemec Jakob potrebuje naše de
lovno ljudstvo tudi v drugih krajih, k i
naj jim bo zgled prav on.

Množično tekmovanje nasili delovnih kolektivov v poča
stitev oblastne partijske konference in Dneva republike
Partijski konferenci UubUanske oblasti, ki je te dni zasedala v Ljub
ljani, so prinesli pozdrave in darila med mnogimi drugimi tudi delovni
kolektivi iz kranjskega okraia. Tako iz Kranja: tovarna »Sava« ie izročila
v dar 4 avtogume. »Iskra« telefonski aparat, »Inteks« 3 namizne vrte in
»Tiskanina« svileno državno zastavo. Iz Tržiča so prinesli pozdrave konfe
renci zastopniki vseli kolektivov in ji izročili razna praktična darila: čev
lje, prte, usnie, šutulio ter razne lesne in železne
izdelke.

Intehs
Delovni kolektiv tovarne Intcks se je
obvezal na desetdnevno tekmovanje v
počastitev oblastne partijske konference
in Dneva republike. V dosedanjem tek
movanju Je dosegla najboljše uspehe v
predilnici tovarišica Kavčič Milka z do
sego dnevne norme 123%. Njej slede
Šolar Vera 119%,
Kavčič Valentina
115%, Š t e r Angela 113% itd.
V tkalnici pa so najboljše tkalke Pajer
Marica, ki dosega dnevno normo 135.6%,
Malovrh Vera 1346% in Kavčič Boža
124-8%. Posebno mladinske delovne bri
gade vodijo stalno borbo za čimvečio
storilnost dela- Tako med drugim dose
ga Brglez Pavla dnevno normo 127-9%,
Frlič Lojzka 127-2% in Kalan Francka

123-6%.

Iskra
Tudi v tej naši tovarni se vse boli
zaostruje borba za višjo storilnost dela.
V stalnem tekmovanju kolektiv dosega

lepe uspehe, kar ie posebno prišlo do
poudarka zadnje dni pred začetkom
oblastne partijske konference, ko ie v
tekmovanje bilo zajetih vseh 56 delovnih
brigad. Kot najboljša se je izkazala de
lovna brigada tov. potic Franca, ki je
dosegala dnevno normo 209%, B o z o v i čar Toneta 145%, Bečan Ivana 152%
in NovlJana 152%.
Posebno pomemben delovni uspeli pa
je dosegel tovariš L a m p i č Janko v kino
oddelku, ko Je pri montaži glave kino
projektorja dosegel dnevno normo 452
odstotkov. V času tekmovanja sta tova
riša Zaje Emil in tov. Cotič Franc prccL
ložila dva predloga o racionalizaciji, ki
bosta mnogo pripomogla k boljši in hi
trejši izdelavi kinoprojektorjev.
'Tudi mladina v Iskri dela neumorno
na izvršenju plana in pri tem dose
prav zavidne rezultate. Ce jih p o v p r a š a š
zakai tako hite, ti preprosto odgovar
jajo: »Tekmujemo
vendar, 29- november
(Nadaljevanje na (retii strani t

Borba za izpolnitev plana
»GRADIŠ« S K O F J A L O K A
Delovni kolektiv Gradisove delavnice
v Škof ji L o k i je v stalnem tekmovanju
dosegel vidne uspehe. Tako so 4 delovne
brigade njihove mizarske delavnice pre
segale čez ves teden dnevno normo 35
do 40%. V tesarski delavnici pa le 5 de
lovnih brigad doseglo skupno dnevno
normo 159%. Na žagi in lesnem skla
dišču pa so presegli normo 22%, med
tem ko so v strojni in mehanični delav
nici presegli normo za 42%. Naiboliši
brigadirji so bili: Cegnar Franc, Porenta
I N D U S T R I J A BOMBAŽNIH I Z D E L K O V Valentin in Drehcr Jakob. Tako Je ce
lotni obrat v tem tekmovanju presegel
KRANJ
normo za 45-8%.
V počastitev oblastne partijske konVelika zasluga gre tudi ključavničarju
fereuee in Dneva republike je tudi v naši
tov.
Jenku Francu za izdelavo rezkaltovarni pričelo tekmovanje za višjo sto
rilnost dela v predilnici. Borba se je vo nega stroja, k i bo omogočil izdelavo vrat
dila v znaku kdo bo boliši. Najboljši na nov način. P r i tem bo dosežen velik
uspeli je dosegla Gornik Anica s pre prihranek v materialu in delu.
S temi tekmovanji se delovni kolektiv
seganjem dnevne norme 44.6% in dose
gla na vretensko uro 38.44% gr. Slede bori za izpolnitev letnega plana, ker ima
Bambič Nada 3540% in 34-83gr in Cer- v tem letu še važno nalogo. Tako ima i o
nieli Franla 28-10% in 32-30 gr na vreten zgraditi 2-708 m ostrešij, 4-500 m" ba
rak, okna in vrata za 3 stanovanjske blo
sko uro.
ke, 200 oken in 50 vrat za barake, 600
garderobnih omaric in drugih manjših
ŠKOFJELOŠKA PREDILNICA

(Nadaljevanje z druge strani)
se bliža.« Tako dosegalo mladinci v k i 
no oddelku od 200 do -100% dnevno
normo. M e d drugimi Rausar 390%, JePršek P a v l a 410%, Grmovšek 333%,
Mlakar Stane 320%, Ločniškar 320% itd.
Tako naši delavci odgovarjajo na kle
vete budimpeštanskega radia, k i nesram
no obrekuje ta delovni kolektiv, češ da
se v nJem izdelujejo le pločevinaste
škatle in noge za kinoprojektorje, ki pa
pO vsi lastni proizvod tovarne Iskra-
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stvari.

V Škofjeloški predilnici se vse bolj
»PROJEKT« K R A N J
zaostruje borba za dosego plana. PreKranj. 18. novembra
dilke so tekmovale za višjo storilnost
Sindikalna podružnica in uprava pod
dela, kier so dosegle zavidljive uspehe- jetja »Projekt« v Kranju je 14- novembra
Vendar to š e ni dovolj. Treba Je doseči razglasila 84 novih udarnikov. P r i raz
stalni dvig producije. Iz Mariborske pre glasitvi udarnikov Je najboljše gradidilnice 90 zato poklicale tovarišico, k i lišče podjetja. Iskra na Planini sprejelo
irnii izkušnje, da Jim pomaga v tej borbi ' v počastitev 6. obletnice A V N O J - a in
z dobrim razporedom dela pri predilnih volitev v ljudske odbore obvezo, da bodo
strojih- Uspeh ni izostal in produkcija se do dneva republike dovršili, še 4 stano
stalno dviga. Toda naenkrat nastane za vanjske bloke- T e l obvezi so se pridru
stoj. Prišla Je pošiljka izredno slabega žili ostali obrati tako, da jim bodo pred
bombaža, ki iih le pošteno zavrl v tem rokom dobavili ves potrebni material za
njihovem poletu. T a ovira je bila kmalu uresničenje dane obveze.
odpravljena. Dobljen Je nov material in
produkcija se dviga. Na planskem dia T O V A R N A ŠPORTNIM Č E V L J E V ŽIRI
gramu se črta močno približuje 100%
Žiri, 21. novembra
izpolnitvi in Jim v zadnjem času manjka
V neprestani borbi za dosego plana v
le še 2%. N a proizvodnih sestankih, ki tovarna športnih čevljev v Žireh celoten
se vrše redno vsak teden in so dobro kolektiv nenehno tekmuje. Kolektiv se
obiskani, padajo stalno predlogi za od je obvezal, da bo letošnji plan dosegel
pravo raznih nedostatkov in kritike na 6 dni pred rokom v normalnem delov
račun tistih, k i zaslužijo.
nem času. Kliub pomanjkanju delovne
sile, posebno kvalificiranih delavcev in
Delovni kolektiv si le zadal obvezo, da
kliub realnim normam, ki se ne dajo
bo vložil vse sile, da bo plan p r a v o č a s n o mnogo popravljati ali presegati, celoten
dosežen, kajti zato se bodo borili in ne kolektiv hoče doseči in bo plan dosegel
bodo odnehali prei, dokler ne dosežejo do postavljenega roka. Proizvodni plan
tega cilja.
Je v letošnjem letu za dobrih 30% višji
od lanskega. Tako povišan nlan je mo
(Nadaljevanje s prve strani)
goče doseči le z dobro organizacijo pro
Toda s tem uspehom ta delovni ko izvodnih brigad, s prizadevanjem in vo
lektiv ne miruje- Na množičnem sestanku ljo brigadirjev. Mnogo je občutljivo po
Prejšnji četrtek ie bil sprejet sklep, da manjkanje delovne sile, sai Je stanje de
bo naslednji dan ves delovni kolek lavcev za 18% pod planiranim stanjem.
tiv tekmoval v čast I. oblastne partijske Poleg tega J £ stalno določen % delav
konference za čim višio storilnost dela- cev na raznih delih. Tako se je kolektiv
Tako so vse brigade na ta dan znatno med letom odzval sečnji drv, nadalje 3Prekoračile S V O J O delovno plansko na mesečni akciji v rudnikih, sedaj nakla
logo. V celoti je izpolnjen dnevni plan s danju lesa v Kočevskem Rogu itd. Ves
144%. Najboljše so se pri tem pokazale ta izpad delavstva mnogo vpliva na pro
brigade v oddelku za konfekcijo in vul- izvodnjo. Celoten kolektiv pa zaradi
kanizacijo veloplaščev, a velik uspeh pa tega noče, da ne bi bilo storjeno vse, kot
ie imela brigada tovariša Razdrha tudi da so vsi člani kolektiva stalno v pro
Pri izdelavi tovornih avtoplaščev. K o  dukciji. Prevzeli so obvezo, da bodo sa
lektiv se je obenem zavezal, da bo plan mi nadoknadili delovno silo, izpadlo iz
izpolnil tudi po sortimentu pred 29. no produciie zaradi teh važnih del- Poleg
stalnega, tekmovanja ie kolektiv v pove m broni.
Naslednjega dne dopoldne so nam »kolaši« priredili prijeten izlet z motorno
ladjo skozi Krški zaliv do mesta Skra
din in dalje p e š do slapov reke KrkeKoliko je bilo njihovo gostoljubje, naiboli
•zgovorno pove njihova prizadevnosti da
"aidelo nafto, ki jO je rabila ladja za
Vožnjo d o več ko 15 km oddaljene točke
našega izleta in nazaj. Dan Je bil lep,
^ebo čisto ko morska gladina, nad ka
tero so krožili v nizkem letu beli "galebi;
*daj pa zdaj so se spuščali na morsko
avan in v jutranjem soncu blesteli kot
<vezde na nočnem nebu. Morska obala
V"! pristanišče Šibenika sta še precej po
škodovana od bombardiranja v zadnji
^ l i k i domovinski vojni. Toda vse se
hitro popravila. V pristanišču so veli
kanske skladovnice izklesanega kamna,
* i bo položeno v morje, da. se skoraj
Spora vi vsa obala v dolnjem delu mesta,
'udi iz morskih globin sem ter tia še
l i kakšen zarjavel trup ali jambor po•OfcUene ladje. T o so sledovi ogorčenih
&? b, ki so se v zadnji vojni odigrale tu.
• ^ " i k ic važno pristanišče na Jadranu,
r
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ISASA

Teden v a r č e v a n j a od 1. do 10. decembra
Eden pomembnih pogojev za hitrejšo
in uspešnejšo industrializacijo in elektri
fikacijo države in s tem za izgraditev
socializma Je varčevanje. T o nam nare
kuje pot k večji propagandi za varče
vanje, za čuvanje kapitala v dobro sebi
in skupnosti. Glede na to je Zvezna vla
da izdala odredbo o hranilnih vlogah, s
katero Jamči država za .vsak vložen zne
sek ter za tajnost vloge, razen tega pa
se te vloge tudi obrestujejo letno po
5% in so na zahtevo takoj izplačljive.
Da bi bilo zbiranje hranilnih vlog čim
bolj množično se ic organiziral po vsej
Jugoslaviji T E D E N D E N A R N E G A ) V A R 
ČEVANJA, ki bo trajal od 1. do 7. de
cembra t. 1. V tem času naj sleherni
delavni človek mesta in vasi pristopi v
krog vlagateljev.
Vse množične organizacije in ustanove
naj ljudem na množičnih sestankih, pred
volilnih zborovanjih itd. prikazujejo po
men in namen tega varčevanja in njega
koristi. V vseh podjetjih naj se orga
nizirajo hranilne blagajne, ki bodo res
nično tudi pričele z delom in ne tako.
kot ie bilo do sedaj, da so imela po
uredbi podjetja ustanovljene blagainc,
niso pa ničesar storile.
V našem okraju ie do sedaj ustanov
ljenih že 42 hranilnih blagajn, od katerih
Je najboljša: tovarna pohištva Tržič s
100%, Vino-pivo Kranj s 95%, Mestno
gradbeno podjetje v Kranju s 89%,
O Z K O Z s 88%, trgovski sindikat T r ž i č
s 77%\ »Niko« Železniki s 73% in Čev
ljarska zadruga Ratitovec s 67%; vlaga
teljev. Slabe hranilne blagajne pa so v
podjetjih: opekarne Bobovk, Gradisa. Go
renjske predilnice in tkalnice ter lesna
podjetja v Škofii Loki, kjer nimalo še
niti enega vlagatelja, dalie ima tovarna
Inteks le 1 ',< vlagateljev, kliub temu,
da so napovedali vsem ostalim tekmo
vanje. P r a v takšen rezultat imajo tudi
tovarna klobukov v Škofii Loki. tovarna
kos in srpov in G. G . v Tržiču ter P r o 
jekt Kranj. Potrebno je, da se uprave
podjetij in sindikalnih podružnic tudi v

Obisk frontovcev i n
z a d r u ž n i k o v z Dolenjske v
v naših tovarnah

Dne 13. novembra SO frontovci okraja
Grosuplje obiskali tekstilno tovarno In
teks v Kranju.
Ker ie obrat ta dan v nedeljo miroval,
se Je vabilu sindikalne podružnice od
zvalo le manjše število delavcev, da
pozdravijo obiskovalce in jim razkažejo
svoj obrat.
20. novembra so si ogledali Inteks
frontovci in zadružniki iz trebanjskega
okraja. Obe skupini sta v imenu uprave
častitev praznika Republike prevzel še in delovnega kolektiva prisrčno pozdra
obvezo, da bo v tekmovanju od 17. do vila direktor tovarne tov. D. Škorjanc
27. novembra presegal dnevni plan za
ter predsednik sindikalne podružnice tov.
še 10% iznad povprečnega dosedanjega
Mede F r a n c Ob sprejemu ie bilo oba
preseganja dnevnega plana. Zavest ce
krat navzočih nekaj skupin delavcev iz
lotnega kolektiva se zrcali š e s tem, da
je tudi v nedeljskem delu in tekmovanju vsakega obrata, k i so vodili skupini iz
dne 20. nov. bilo samo 1.3% izostankov, obrata v obrat in iim tako nazorno po
kazali, kako poteka produkcija v tek
ki niso opravičljivi.
S tem daJc kolektiv T Š C v Žireh stilnih tovarnah od surovih bombažnih
lep prispevek k gradnji socializma v na vlaken do tekstilnega izdelka. Vsak de
ši deželi in zavrača vsa obrekovanja ti lavec le pognal svoje stroje in praktično
stih, ki bi radi živeli na račun malih na pokazal potek dela. Ob izrednem zani
manju obiskovalcev, kako delaJd naši
rodov, kar pa jim ne bo uspelo.
industrijski delavci za petletko, se Je v
V TISKANIM TEKMUJEJO
Dogovoru, medsebojnem prikazovanju in
Sporočajo nam, da je sindikalna po izpraševanju dela, pletla neprisiljeno in
družnica Tiskanimi spreiela obveze, ki neopazno trdna tovariška vez med to
iih bo izvršila na. kulturnem torišču v varniškim in kmečkim delavcem.
okviru tekmovanja med sindikati ljub
Po ogledu tovarne se ie v delavski
ljanske in mariborske oblasti. Ustanovili restavraciji razvil živahen pomenck. ka
bodo 3 higienske kotičke, imeli reden ko delaio eni in drugi, kaj doprinašalo
tedenski studii, poljudno razkriukavali naši zadružniki za socializacijo naših
laži Imformbiroja, razširili krog bralcev vasi in kaj zastavljajo tovarniški delavci
niihove knjižnice, dvignili plačevanje za izpolnitev planskih nalog T. velike T i 
članarine in poživeli delo kulturno- tove petletkeumetniških skupin.
A. Š.

PESEM
JE PESEM
pesem bratstva in enotnosti

Vtisi s turneje pevslzega zbora SKUD-a »France
Hrvaški
ki ima v široki delti zavarovan hrbet od
odprtega moria.
Lahko in mirno brzi naša ladja po
morski površini v sredino severozahod
nega rokava. B r z i hitro in brez velikega
hrupa. Od njene hitrice veie v nas, k i
smo vsi na palubi, rahel in prijeten vetrič. P o s l u š a m o vodiča, k i nam razkazuje
krasen razgled z morja na mesto Šibe
nik, razlaga njegovo zgodovino. T o sta
ro hrvatsko mesto, k i Je od davna sredi
šče hrvaške samostojnosti in kulture.
Kot takšno Je uspešno kljubovalo tuiim
zavojevalcem:
Bizantu, Benetkam in
drugim.
Mesto je videti z moria moderno.
Vzpenja se od morskega pristanišča po
hrbtu hriba do male in velike trdnjave,
ki sta v zgodovini bojev odigrali silno
važno vlogo. Prebivalstva šteje nekai

teh tovarnah razgibajo in zakjivi/.irajo
svoje članstvo tako, da ne bo delavca
in uslužbenca, ki ne bi vlagal na hra
nilno knjižico.
Tudi pri K Z , kjer so že povsod usta
novljeni hranilni odseki, še vedno niso
pričeli z delom tako, kakor bi bilo po
trebno. Najboljši odseki so pri K Z Žiri,
Poljane, Žabpici in Kranju, kier imajo
že lepo število novih vlog, doeini pa so
druge kmetijske zadruge še vedno slabe,
kot n- DT>: Bukovica, Naklo, Sora, Z a poge itd., ker temu niso polagali dovolj
pozornosti. K Z , ki imalo poleg spreje
manja novih vlog tudi nalogo, da izpla
čujejo stare v h v e iz bivše Jugoslavije,
se mora ta likvidacija pospešiti in stre
meti za tem, da bodo v tem ^ednu var
čevanja vse te stare vloge prenesli na
nove hranilne knjižice. Rok tega izpla
čevanja že poteka h kraju in ie nujno,
da se vsi imetniki starih knjižic takoi
priglase pri svoii zadrugi, ki iim bo iz
stavila novo knjižico, da se ih*f* bo ta
vloga nadalje obrestovala po 5%' letno.
Izgubljene hranilne knjižice pa je treba
amortizirati pri sodišču.
Nalagati prihranke v hranilne blagajne
pomeni, romagati delovnim ljudem pri
ustvarjanju materialne podlage za splo
šni družbeni napredek, kulturilejŠe živ
ljenje in hitrejšo dosego blagostanja v
naši državi.
Ž. A .

Prešeren«

po bratski

DELA

videl povsod prosjačiti, v novi državi pa
so našli zaslužek in delo v tovarnah in
vas
zaživela novo življenje. Še skozi
severni zaliv Krke in že smo v pristani
šču malega dalmatinskega mesteca Skadriua.
Napotimo se p e š k slapovom Krke.
Poprej se ie moglo do tia z ladio, toda
most, ki ie bil nad rokavom, ie bil v
zadnji vojni porušen in leži preobrnjen
v vodi. Namesto njega je narejen pon
ton sk i most, k i veže s cesto Skadrin s
Šibenikom in Drnišem. Rečeno nam ie, da
imamo do cilja le tri km, bilo pa jih je
še enkrat toliko. Mnogi izmed starejših
udeležencev naše turneje so se med
potio, ko so v daljavi za prvim ovinkom
zagledali slapove, ustrašili tega pota,
zastali in se vrnili. Toda večji del naših
udeležencev ie izkoristil redko prilož
nost, da vidi na daleč sloveče slapove
reke Krke. N i nam bilo žal. Res je, da
nas ie stalo mnogo truda in koraiže, ko
smo na cilju preskakovali grebene sla
pov, ki so presahli zaradi pomanjkanja
vode. Toda to Je bila priroda naravna in
d i v'a.
"• •
i c

republiki

več ko Kranj okrog 20.000 prebivalcev.
Toda sedaj dovoli o tem in se pozneje
še kaj povrnem. Na kraiu mesta zagle
damo veliko tovarno: elektrokovinski
kombinat. T u izdelujejo važne izdelke za
našo električno industrijo, [tnalo polno
dela, tako da jo mislijo skoraj razširiti,
le delavcev primanjkuje- Toda tudi ta
problem bodo rešili. Kot vsepovsod se
tudi tu ustanavljalo kmetijske obdeloval
ne zadruge, ki bodo dale presežek svojih
moči v to pomembno vrsto naše pro
izvodnje. Rokav, po katerem plovenio,
ima vse bolj strmo obalo, posebno se
verna ie ponekod naravnost navpična in
gola. T o traja vse do ostrega ovinka, ko
ladja zaplove na sredino jezera Prokulian, kier se na južnem bregu odpre ni
žina in na njej lepa dalmatinska vas.
Domačini so bili prej berači, ki si iih
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Stanovanjsko v p r a š a n j e
v Kranju
Na območju M L O Kranj se bo letos
3. 12. pričel popis zgradb, stanovanj in
poslovnih prostorov, ki bo trajal do 10.
12. Enak popis se Je vršil ob koncu ok
tobra v Ljubljani.
Zaradi vojne in menih posledic, sla
bega vzdrževanja stanovanjskih hiš in
stanovanj ter opustitve novogradenj, je
na splošno v veliki meri zmanjšan sta
novanjski sklad. P r i nas v Kranju veča
pomanjkanje stanovanj naraščanje pre
bivalstva zaradi industrializacije mesta.
To naraščanje je procentualno, tako ve
liko, da .ie stanovanjska stiska prišla do
vrhunca.
Pomanjkanje stanovanj se lahko reši
z gradnjo novih stanovanj in racional
nim izkorUčanJem sedanjega stanovanj
skega sklada. Prva kot druga rešitev pa
zahteva natančne podatke o sedanjem
stanki stanovanjskega sklada in stano
vanjskih pogoiev prebivalstva.
Iz teh razlogov Je bilo z naredbo zve
zne vlade F L R J š t 7610 z dne 31. 81949 odločeno, da se izvrši popis zgradb,
stanovanj in poslovnih prostorov.
Popis sam ie tako imenovana »samoregistracija«. Popisovalci bodo prvi dan
popisa vsem hišnim lastnikom in najem
nikom stanovanj razdelili popisne obraz
ce, dali potrebna pojasnila in se dogo
vorili, kdai bodo obrazce pobrali- Na
obrazcih samih so tiskana spodaj navo
dila k skoro vsakemu vprašanju vprašalne pole. Popisovalec bo tudi sporočil
lastnikom in najemnikom, kje bodo po
slovale terenske in sektorske komisije,
kamor se bodo državljani lahko obrnili
po pojasnila.
Ta^ popis torej ni samo navaden for
malen popis, temveč je važnejši od vseh
dosedanjih popisov- Zato se bodo ob po
pisu verjetno pojavile različne govorice,
kakor n. pr-: Podržavili bodo vse hiše,
vrgli nas bodo iz stanovanja, upokojence
bodo preselili itd- Take govorice bodo
trosili lJudie, ki se bojijo popisa, razni
špekulanti s stanovanji, skratka ljudje,
ki nimalo srca do sočloveka- Dejstvo pa
ie, da se popis ne bo vršil n. pr. na liubo
preseljevanju, temveč zaradi potrebnih
statističnih podatkov za uspešno in na
črtno odpravljanje stanovanjske stiske
ter bo velik doprinos za plansko delo.
Ta popis bo odpravil stanovanjskim
organom veliko nepotrebnega dela in
razburjanja prebivalstva zaradi pregle
da stanovanj ter ugotavljanja njih za
sedbe. Vse te sitnosti bodo z natančnim
in vestnim popisom odpravljene ter bo
v prihodnje le malo organov, ki bodo
imeli pravico vstopa v stanovanje za
dopolnitev potrebnih podatkov v karto
teki, ki bo v popisu napravljena. Hišni
lastniki naj se rajši zanimajo za kate
gorizacijo stanovani, da bodo v prihod
nje pravično rešeno vprašanje najemnin.
Tudi naj v sodelovanju z najemniki vest
no ugotove potrebna popravila na zgrad
bah, da,, bo mogoče ugotoviti dejansko
potrebo materiala za vzdrževanje.stano
vanjskega sklada.
Opozarjamo nadalje, da določa uredba
tudi kazenske posledice za tiste, ki one
mogočijo popis, odrečejo podatke, dalo
nepopolne ali netočne podatke in si-

GORENJSKI

GLAS
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TEDENSKA KRONIKA
Pred okrožnim sodiščem v Kranju le
bila v soboto razprava proti
špiionski
skupini, ki io ie vodil Jernej Dolen z
Golnika. Dolen ie bil že leta 1944. gestapovski agent, ki se mu ie posrečilo vri
niti v NOV, kjer ie izdajal borce NOFl
Sedal je dobil nalogo od
vohunskega
centra iz inozemstva, da obnovi izdajal
sko delovanje, požiga zadružno
imovi
no in zastraši Hudi pred vstopom v KOZ,
zbira gospodarske podatke in vojno-politična poročila in šifrirana odpošilia na
prej ter po ilegalni poti spravlja sovražnike ljudstva čez meio. Jernej Dolen
si je za tako delo poiskal
pomočnike
Reakcionar in bivši socialdemokrat Raiko licrtonceU, ki je med voino prav tuko
zvesto služil Nemcem, ie Dolenu oblju
bil podatke iz tovarne Iskra Podobno
nalogo ic dobil Jože Perho iz Strahiuia.
da mu dobi podatke iz tovarne Triglav v
Tržiča, is letnega Franca Kalana pa ic
Dolen pridobil za požiganje imovine. Ta
ko, se ie posrečilo obtoženemu
Kalanu
letos v avgustu požgati kozolec kmečko
obdelovalne zadruge v Dupliah, ki so bili
nolni detelje in ovsa. Zato zločinsko de
lo mu ie obljubil Dolen 10 000 din na
grade.

Nesreča
pod
Storžičem.
Preteklo
sredo okrog 18. ure se je na cesti pod
Storžičem pripetila hujša avtomobilska
nesreča, katere žrtev Je postal Zebre
Valentin, poslovodja iz tovarne »Sava«.
Šofer Dobravec Bruno je skupno s tov.
Žebretom, Sel Jakom in P r a č k o m nalo
žil visoko pod Storžičem na 3 tonski ka
mion 7-7 rt? drv za potrošnike kolektiva
»Sava«, pa je nazaj grede naletel na
pogrezan.ie že tako ozke poti in ni mo
gel več zaustaviti kamion, ki se ie pre
vrnil globoko v prepad. Bolje bi bilo, da
se s takim bremenom na takšnih poteh
ne vozi ponoči.
V Gozdnem magazinu v Kokri je
trgovska inšpekcija pretekli teden odkri
la večio zalogo skritega blaga, ki so si
ga hoteli prilastiti poslovodkiuja Leben
M . in pomočnica Šinkovec A. Vsekakor
ne bosta nikoli več prišli na tako misel.
Košnik Vinko in Erazem LJudmilu pri
deta pred okrožno sodišče zaradi umora
Košnikove zakonite žene, ki ie mati dveh
otrok. Kako globoka je moralna pokvar
jenost Košnika in njegove priležniee Je
razvidno iz tega, ker sta io pod pretve
zo, da gredo spravljat krompir v StruJernej Dolen ic bi! obsolen na smrt z ževo na poti čez zelezni.ski most pri
ustrcUtviio, Rajko Bertonceltna 7 let, Jo Struževem skupno usmrtila in nato pah
nila v Savo, kjer se je nesrečna mati
že Perko na 5 let. Kalan T rane pa na 4
utopila.
leta prisilnega dela.

Nagradno tekmovanje

za dvig

lokalnega

tiska

Lokalni časopisi ima Jo važno vlogo v aktivizaciii množic za graditev
socializma.
Posebno važno vlogo ima lokalno časopisje sedaj, v času priprav na vo
litve v ljudske odbore.
Časopis bo uspešno izvrševal svo'e naloge le z aktivnim sodelovanjem
čim širšega kroga dopisnikov iz vrst delovnih liudi.
S tem ciljem razpisuje IOOF Sloveniie med oblastnimi in okrajnimi gla
sili Fronte
NAGRADNO
TEKMOVANJE
DOPISNIKOV
1. za najboljše in hitre prispevke (poročilo, dopis, reportažo), v času yolivne agitacije in sicer:
a) za najboljše prispevke o zborih volivcev
b) za najboljši kritični prispevek z dobrimi in slabimi primeri dela K L O
c) za naiboliši prispevek s področja lokalne in komunalne dejavnosti
KLO
d) za najboljši prispevek o delu in utrjevanju množičnih organizacij
na vasi
e) za najboljši prispevek iz notranje organizacije "in vsebine dela
K O Z ali ustanavljanja K O Z .
2. Za razširitev
stalne dopisniške mreže lokalnih listov.
Za tekmovanie pod točko 1. se prispevki šteieio od 1. novembra do za
ključka volitev.
Nagrade so za 10 naiboliših prispevkov. P r v a nagrada din 3.000.—, dve
nagradi po din 2.000.—, * tri nagrade po din 1.000.— in štiri nagrade po
din 500.—.
Pod točko 2. so razpisane 3 nagrade. P r v a nftgrada 10.000 dinarjev, dru
ga nagrada 7.000 dinarjev in tretia 5.000 dinarjev.
V drugi točki tek.muic.io okrajni odbori O F skupno z uredništvi listov v
pridobivanju dopisnikov iz zadrug, ustanov, množičnih organizacij na vasi.
Tekmovalni rok od 20. novembra do 20. januarja.
Podrobna navodila za izvaianie tekmovanja bo izdelala pisarna sekre
tariata.
,
IOOE Sloveniie.
cer z denarno kaznijo do 10000 din ali
do dveh mesecev poboljševalnega dela.
Bližnji splošni popis stanovanj je rav
no Kranju nujno potreben in če bo pra
vilno izveden, bo to velik doprinos k

pravilni stanovanjski politiki našega me
sta. Zaradi tega se računa na pomoč in
pravilno razumevanje has vseh.
Mestna komisija za popis
zgradb in stanovanj v Kranju

SPOMINSKI
DNEVI
25. novembra 1942 — Z Gorenjskega
je bila odposlana v Slovensko Koroško
skupina 11 partizanbv in političnih
delavcev.
16. novembra 1944 — Borbe Kokrškega
odreda z Nemci pri Lomu. Sovražnik
je imel ,33 mrtvih in 36 ranjenih.
29. novembra
1943 — //. zasedanje
AVNOJ-a v Jajcu.
29. novembra 1945 —
Proglasitev'ELRJDEŽURNA
SLUŽBA
21. novembra ima službo dr. MribernikL,
tel. štev. 553.
DEŽURNA
LEKARNA
27. novembra ima službo M r l i . Rauch
Metod — Titov trg.
DEŽURNA
TRAI1KA
27. novembra ima službo Uršič Angela,
Koroška cesta.
29. novembra ima službo Cegnar Anica,
Koroška cesta.
LJUDSKA KNJIŽNICA OSS V KRANJU
Posluje redno vsak ponedeljek, sredo in
netek od 15—20 ure, v novih prostorih
na Titovem trgu.
PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE
KRANJ
27. novembra ob 15: Kolar »Sedmorica v
kleti«.
KINO »STORŽIČ«
KRANJ
28- nov. do 1. d e c : »Na svoii zemlji«,
slovenski umetniški film. Redne pred
stave vsak dan ob 18. in 20. uri. V ne
deljah ob K), uri dopoldne matineja.
KINO »SVOBODA«
STRAŽIŠCE
Od 25. do 28. novembra: »Kemija in lju
b e z e n « , nemški film.
KINO ŠKOEJA
LOKA
Od 25. do 2J^ novembra: » Č l o v e k s pu
ško«; sovjetski film.

KINO TRŽIČ
30- nov do 1. d e c : »Noč v Kasablanki«,
ameriški film.

Kratke fiakulturne vesti
SK Korotan (liga) : Garnizon (Kranj)
4 : 1. V nedeljski povratni prijateiski
nogometni tekmi Je ligino moštvo S K
Korotana vnovič zasluženo premagalo
svojega mestnega rivala z visokim re
zultatom 4 : 1 .
Pri crossa preteklo nedelio je bilo
50 članov kluba za konjski šport »Bo
rec«. Izvedba je bila dobro organizirana
in uspela.
Za predvojaško
vzgojo na 1. gimnaziji
v Kranju Je nastavljen profesor. Predelavaio različne teme: politično vzgojo,
ravnanje s puško, spoznavanje vojaške
službe, dolžnosti borca itd. Predmet tu
di vzgojno vpliva na sam zavod.
Na državnem
prvenstvu v namiznem
tenisu, ki je bil odigran v Subotici, ie
mladinska ekipa »Udarnika« iz Kranja
zasedla 2- mesto, ker je bila premagana
od domačega Spartaka.

Mali oglasa
Kupim mali nemški
radio-spreiemiuk
(Volkscmpfanger) in sicer v dobrem
stanju, a je lahko tudi brez žarnic. Po
nudbe na upravo lista.
UPRAVA
Prodaja

INVALIDSKIH
PODJETIJ
Kranj, Titov trg 23
srečke Državne razredne lo
terije.

NAROD NAŠ DOKAZE HRANI!

Varstvo spomenikov iz časov narodniisvobodilne borbe
soč metrov stran, že nad Poči valom.
Tam Je ležalo na tleh v e č vojaških čev
ljev, del koze za žaganje drv, tnala* za
sekanje, čevljarska kopita, štiri okenska
krila in orodna miza ter en stol. Nekolikos tran je ležal emajliran umivalnik.
Za to delavnico so domobranci zaradi iz
dajstva kmalu zvedeli in io požgali. Po
tleh ie še nekaj ožganih tramičev in
pokazati cel niz spominskih-kraoev. Med desk. Tloris delavnice meri štiri metre
potio nam .ie pravil vse polno spominov po dolžini in tri po širini. Streha je bila
iz dobe okupacijskih let. Ob hajkah je cnokanna.
iskal vedno poti navzdol in nikdar nav
Zatem smo dospeli v rov nekdanjega
zgor. Tako pravi, je vedno ušel Švabom. rudnika železne rude (nad Počivalom
Za počivalom v pobočju nad Cadolami v nad JTžičem), kier ie bila nastanjena
Puterhofu smo spet obstali. Tam ie stala klavnica čevliarske delavnice
Kokrškega
poleti 1944 postavljena čevljarska delav odreda. Rabljena ie bila od polet.ia tlo
nica Kokrškega odreda, ki je bila že Je jeseni 1944. Izdana je bila po nekem
seni istega leta prestavljena kakšnih ti- partizanu.
Nato nas ie peljal na kraj bunkaria
tehnike Kokrškega
odreda nad Sv. Ano
za Završnikoni. Tu smo videli le praz
nino pod bregom. O lesu, iz katerega ie
bila tehnika zgrajena, ni več sledu, ker
so ga 1'uidJe odnesli. Vodia tehnike je
bil tovariš Nande, direktor »Triglav«
filma.
Tovariš Vihra nam ie sklenil tega dne

Oslanki bunkaria tehnike Kokrškega
odreda nad. Završnikoni

Ostanki čevll. delavnice Kokrškega
od
reda na Počivalom
nad
Tržičem

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik: Telatkc Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta l/II — Tel. št. 475 — Izhaja vsak četrtek
... Letna naročnina znaša 96 dinarjev — Štev.ček. položnice 611-90200-7 — Tiska Triglavska tiskarna, obrat 1. Kranj ?34 49

