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18. decembra v s i na volitve 
NAŠE G E S L O : NA D A N V O L I T E V 

O K R A S I M O K A R NAJLEPŠE VOLIŠČA 
IN O D D A J M O S V O J G L A S 2 E V 
Z G O D N J I H D O P O L D A N S K I H U R A H ! 
V kraniskem okraju bomo zaradi indu
strijskem značaja okraja pričeli z vo
litvami že ob 4 zjutraj. Delovni kolek
tivi tekmujte na dan volitev za večjo de
lovno storilnost, a ostal', irontovci na za 
čim večje število prostovoljnih delovnih 
ur na dan volitev. S tem bo vsak posa
meznik pokazal svojo visoko patriotično 
zavest. 

G L A S I L O O K R A J N E G A O D B O R A O F K R A N J 

Let« II. - Štev. 50 Kranj, 15. decembra 1949 Cena din 2*— 

Nedeljske volitve morajo biti politična utrditev Osvobo
dilne fronte, utrditev naše politike graditve socializma 

i V a š t delovni kolektivi v pripravah na volitve 

i 

i 

Borbenost D r a ž g o i v pred voli vnem gibanju 
V partizanski vasi Dražgoše so v ne

deljo 11. t. m. na predvolivnem zboro
vanju volivci napovedali tekmovanje 
naslednjim vasem: ČešnUci, Podlonku, 
Prtoven, Rudnu in Studenu v tehle toč
kah: 

V kateri vasi bo odstotek volivcev 
večii. 

Kie bodo prej volitve končane. 
Kie bo bolje organizirana kurirska 

služba. 
V Dražgošah je nastala skoraj ravno 

tako velika vas, kakor je bila prej, pre
den so k) uničili okupatorji, samo so 
hiše, ki jih gradijo setlaj, dosti lepše. Na 
•sboru volivcev so vaščani prikazali tudi 
razne težave pri nabavi gradiva za nove 
Stavbe. Obsodbe je vredna tovarna ve
rig iz Lesc. Prišel je tovariš, ki je zahte
v i za 5 k g žebliev 1 kg maščobe. To je 
orimer, ki je vreden vse obsodbe, to je 

izkoriščanje liudi, k i so žrtvovali vse 
svoje imetje in tudi marsikatero življe
nje za svobodo naše domovine. V bo
doče naj višji organi posvete vso paž
njo vasem, ki so dale vse od sebe. 

Poleg tega samoiniciativno organizi
rajo Novoletno jelko. y. 

Sindikalna podružnica prosvetnih delav
cev v Smledniku se živahno pripravlja 
na volitve v K L O . Vs i njeni člani se 
polnoštevilno udeležujejo prevolivnih 
sestankov in pojasnjujejo ljudstvu ve
lik pomen volitev v današnjih dneh-
Razveseljivo je dejstvo, da v njihovem 
krafu kandidirajo tudi 4 člani njihove 
podružnice, med mirni je tudi ena to-
varišica. Vsi se dobro zavedajo, da 
bodo z volitvami še bolj utrdili našo 
ljudsko oblast, ki Je trn v peti vsem 
obrekovalcem naše ljudske države. 

V kranjskih delovnih kolektivi!) ie 
živahna predvolivna aktivnost. Na mno
žičnih sestankih delovnih kolektivov so 
se delavci seznanili s pomenom volitev 
v krajevne liudske odbore, posamezni 
večii delovni kolektivi p» so prevzeli 
skrb za izvedbo volitev v nekaterih kra
jevnih ljudskih odborih. Tako je n. pr. 
delovni kolektiv »Tiskanina« prevzel 
skrb za izvedbo volitev v vasi Breg, 
(»Iskra« v Zabnici, »Intoks« na Visokem, 
ekonomski in tekstilni tehniknm v Dup
ljah, »Sava« v PredoslJah itd. T i kolek
tivi so v vaseh organizirali zbore akti
vistov in množične sestanke, ki so jih 
vodili delavci iz teh kolektivov. 

Tako aktivno sodelovanje sindikalnih 
organizacij v predvolivnih pripravah je 
v mnogih krajih onemogočilo vrinJenjc 
vaških špekulantov v kraievne ljudske 
odbore. Tako ie tov. J orala, delavec iz 
»Tiskanine« na predvolivnem sestanku 
razkrinkal vaškega špekulanta, da ga je 
zbor volivcev vrgel iz kandidature. 

Izmed vseh kandidatov v kranjskem 
Okraju je 50% članov sindikatov. Od teh 
je 474 delavcev in 113 nameščencev. Iz 
tovarne »Tiskanina« kandidira 20 delav
cev in to v Podrcči , Desnici, Gorenji 
Savi, Stražiščn, Šenčurju, Bitniah in 
Smledniku. Iz tovarne »Sava« kandidira 

9 delavcev, med njimi iniciator gibania 
za visoko storilnost dela v tej tovarni 
in trikratni udarnik tov. Anton Razdrli, 
ki je kandidat v Priniskovem, dalie tri
kratna udarnica tov. Rezka Hribar, bri-
gadirka v oddelku veloplaščev kandidi-

(Nadaljevanie na drugi strani) 

Iniciator gibanja za višjo delovno storil
nost v »Savi« tov. Razdrli Anton 

kandidira na Priniskovem 

Danes ni več dvomov 
Volitve so pred durmi. Letos ni 

takega razburjanja, kot je bilo pred 
leti, ko smo volili za republiko ali za 
monarhijo. Nekateri so mnenja, da 
so letošnje volitve vendar mnogo 
važnejše od onih pred štirimi leti-
Takrat smo imeli za nasprotnika 
samo kralja, t. i- reakcijo. Letos bo 
spet slepa skrinjica, na njej pa bodo 
kandidirali kulaki. špekulanti, delo-
mrzneži, vohuni in klerikalci. K 
so se še posrečeno prilepili takozva
ni informbirojevci. Potemtakem ima
mo letos enega nasprotnika več kot 
pred leti. Zafmj ie potem letos manj 
razburjanja kot je to bilo pred leti? 
Zato, ker danes vsak pošten in de
loven državljan ve, kdo je bil krali 
in kdo so informbirojevci. Ve pa 
tudi kaj je ljudska oblast in za koga 
dela. Danes ni več dvomov. Vsem 
ie jasnen položaj. Zato tudi ni več 
razburjanja, ki ga je pri nekaterih 
reakcionarno mislečih Uudeh bilo 
opaziti pri zadnjih volitvah. 

Nekaterim se zdijo letošnje volit
ve zgolj nekaj formalnega, kar se
veda ne drži. Danes je predvsem 
važno, da pokažemo ogromno pre
moč »Titove klike« nad tistimi red
kimi informbirojevci, ki še rovarilo 
ali pa so zbežali v informbiroievsko 
»onostranstvo«. Ne gre samo za to, 
da dobimo večino na volitvah. To 
bi bilo premalo za informbiroicvske 
goltance, ki požirajo sorazmerno 
dokaj večie zalogaje. Nfim je treba 

vreči devetindevetdeset do stood
stotno premoč »Titove klike«, da 
jim bo vzelo sapo. Ne bodo še pre
tekla štiri leta novoizvoljenih orga
nom oblasti, ko bo že izvršen ter 
prekoračen petletni plan socialistič
ne izgradnje domovine. 

Zato le korajžno na volitve. Da
nes bomo volili svobodni in bolj sa
mozavestno kot kdaj koli kdor koli 
v svetu. To ie naša velika čast in 
sreča,t ki pa nam ni padla sama z 
neba. To svobodo in sigurnost smo 
si na čelu s Komunistično partijo 
Jugoslavije priborili sami. Zato ie 
bilo potrebno močne vere v svoie 
moči. Se nas bodo izzivali, toda mi 
bomo mirno in vse veseleje gradili 
tovarne, ceste, mostove, stanovanj
ske # bloke in elektrarne. Da pa bi 
mogli še z večjim poletom nadalje
vati izgradnjo socialistične bodoč
nosti, nam ie treba močnih in sigur
nih Hudi, ki bodo to delo pravilno 
usmerili in ga vodili. Potrebna nam 
je močna, dobra in demokratična 
oblast- Mi nočemo nobene komande, 
ne od zgoraj, ne od vzhoda, ne z 
zapada. Če te še kie kdo. ki upa. da 
smo zajadrali v kapitalizem, mu po
kažemo svojo močno voljo za nada
ljevanje socialistične poti. 

Ne bodimo sentimentalni, kadar 
gre za to. koga bomo volili. Nad 
štiri leta smo že skupaj in se do
bro poznamo. Na nas leži ali bo so
cializem postal stvarnost. 
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Volimo v ljudske odbore 
najboljše borce %a socializem! 

Popis jesenskih posevkov — uresničitev 
plana kmetijske proizvodnje 

(Nadallevanie s prve strani) 
ra v Drulovki, dvakratni udarnik Frane 
Senc v Priniskovem, udarnik Franc Mo-
har kandidira v Šenčurju itd. Delavci 
kranjskih delovnih kolektivov sodelu
jejo t ud i v organizacijskih pripravah za 
izvedbo volitev. Samo iz tovarne »Sa
ve« je 10 predsednikov volivnih komisij. 
Delavci iz tovarne »Inteks« so že pre
gledali y^e volivne imenike v vasi V i 
soko in skupno z ostalimi vasčani posta
vi l i kandidate. Sindikalna podružnica 
zdravilišča Golnik se ie obvezala, da 
bodo njeni člani voli l i do osme ure sto
odstotno. Obvezali so se tudi, da bodo 
agitirali med sosednjimi kmeti, da bodo 
tudi oni voli l i že do osme ure. 

Tako delo sindikalnih organizacij v 
Kranju zagotavlja, da bo 18. decembra 
delovno ljudstvo tega okraja slavilo ve
liko zmago naše ljudske oblasti. 

V. J. 
Siruževo pred volitvami 
Na dan 9- decembra je teren Strtiževo 

dajal svoje račune in se pripravil na 
delo po volitvah in v prihodnjem letu-
Čeprav je majhen teren, je vendar opra-
Vi l veliko delo. Odmaknjen od glavne 
ceste in od mesta Kranja, ni ostal skrit. 
Na dan stopa s svojim delom pri gra
ditvi zadružnega doma in socializma na 
vasi s tem, da združuje delavce in kme
te pri skupnem delu. 

Letos srno do kraja skopali teinelie 
zadružnega doma, zabetonirali temelje 
in kleti ter položili betonske plošče tako, 
da bomo spomladi pričeli z zidavo. Ka
ko veliko delo smo opravili, je razvid
no iz številk: izkop 616 kub. m, betoni
ranje temeljev in kleti 202 m 3 , opažev 
479 m 2 , betoniranje plošče 16 m ; ! , trans
port materiala L128m : ! . Skupno oprav
ljeno delo je zahtevalo skoraj 9000 udar
niških ur. 

To delo je zahtevalo tudi priznanje 
za trud. Na množičnem sestanku ie bilo 
razdeljeno med delavce in kmete 8 zla
tih, 12 srebrnih in 27 bronastih značk, 
kar Je v ponos vsega Struževega in pri
spevek k skupnosti. Med vsemi pa za
služi posebno priznanje sekretar OF 
tov. Lapajna Mirko, ki je pravi lik fron
tovca. Poleg vsega administrativnega in 
političnega dela ie dvakrat presegel 
število udarniških ur, potrebnih za zlato 
značko. 

Tudi kmetje, ki so s prevozom mate
riala po svoje prispevali k skupnosti, 
so prejeli priznanje in se bodo v pri
hodnjem letu še močneje zavzeli za 
skupno delo. 

V predvolivnem času smo imeli tri 
množične sestanke, ki so bili zadovoljivo 
obiskani. Na teh sestankih smo izbrali 
kandidate, ki so se izkazali z delom na 
terenu in ki so porok za graditev soci
alizma in za sodelovanje med delavci in 
kmeti na vasi. Samo tem bomo oddali 
svoje glasove in to na kljub vsemu 
obrekovanju in lažem, pa naj pridejo od 
kogar koli. 

V prihodnje leto bomo stopili z no
vimi nalogami in načrti , ki so jasni: 
postavitev doma pod streho, zgraditev 
ceste -in vodovoda ter združitev kmeč
kega prebivalstva v obdelovalno za
drugo. 

V Trbojah so volivci 
slabo izbrali 

Dovolj ie bilo časa, da so lahko vo
livci iz Trboj razmišljali o novih kan
didatih za krajevni ljudski odbor. Ven
dar kaže dejansko stanje, da so volivci 
slabo premislili. Premalo so pogledali, 

.kakšne ljudi so postavili za kandidate 
novega krajevnega ljudskega odbora, to
rej preslabo so presodili ljudi, ki jim bo
do na dan volitev zaupali veliko vlogo 
— preobrazbo njihove vasi. A l i se je 
mogoče kdo izmed volivcev v Trbojah na 
skrivaj vprašal , če že ni upal javno, za
kaj so postavili za prvega kandidata Ja
neza Zuna in Jožefa Čarmana . Kakšne 
zasluge imata ta dva človeka, da danes 
lahko kandidirata na kandidatni listi 
Ljudske fronte. Kakšna je preteklost teh 
ljudi? Po vsej verjenosti so se volivci 
premalo zamisli nad vsem tem, ko so 
ju izbrali in jima zaupali kandidaturo. 

Torej kakšnega kova sta Janez Zun in 
Jožef Carman in kasne zasluge imata iz 

narodnoosvobodilne borbe in kakšne i -
mata danes v mirni graditvi? 

Takrat, ko se je vrsta poštenih liudi 
odločila tudi iz Trboj, da gre v borbo 
proti okupatorju, sta Zun in Carman bi
la v nemški vojski. Dopust, ki sta ga 
dobila, sta izrabila za to, da sta prosto
voljno pristopila k beli gardi in bila ak
tivna belogardista do osvoboditve, ko ie 
Zun iz strahu pred enotami JA pobegnil 
na Koroško. Po osvoboditvi pa sta bila 
tako Zun kakor Carman zaprta 3 me
sece od ljudske oblasti. Kakšne zasluge 
pa imata ta dva človeka danes, naj vo
livci iz Trboj presodijo sami, vsekakor 
pa niso največje. 

Volivci bi morali bolje pogledati, ko
mu bodo zaupali vodstvo svojega K L O -
a, ker ni vseeno, ali so na vodstvu lju
dje, ki so bili med N O V dobri borci ali 
pa sovražno razpoloženi. Brez dvoma 
pa so v Trbojah ljudje, ki imajo vse po
goje, da bi bili kandidati na listi Osvo
bodilne fronte, pa so jih morda nekateri 
ljudje namenoma prezrli. Zaradi pre
majhne budnosti je danes na kandidatni 
listi samo ena ženska, mladinca pa no
benega. 

Predvolivni sestanki so v Trbojah tudi 
premalo obravnavali delo dosedanjega 
K L O - a , zakaj, če bi to storili, bi brez 
dvoma videli tudi to, da stanujejo da
nes naši najboljši ljudje aktivisti v sla
bih stanovanjih, v težkih razmerah, med
tem ko ima vaški »dušni pastir« za svo
jo uporabo še vedno sedem sob in 2 
kuharici. Dušni pastir iz Trboj ni pre
skromen in so njegove lepe besede le 
prazna slama, torej dejanja drugačna 
od besed. 

Torej volivci iz Trboj! Slabo ste ob
ravnavali na svojih sestankih doseda
nje delo vašega krajevnega vodstva, še 
slabše ste pregledali, kakšne kandidate 
bo imel vaš novi krajevni ljudski odbor, 
dasiravno imajo Trboje vrsto poštenih 
ljudi, žena, mladine in delavcev s čisto 
preteklostjo, ki bi zaslužili, da bi jim 
volivci zaupali vodilno vlogo v krajev
nem ljudskem odboru. S. M . 

Sedaj se vrši drugi popis jesenske se
tve po K L O - i h . Ta popis se je opravil 
že v prvi polovici meseca novembra, ki 
pa ni bil zadovoljiv. To slabo stanje se 
odraža v tem, da se aktivi K L O - o v niso 
resno lotili popisa in da Je bil popis 
opravljen površno, brez dejanskega 
vpogleda pri kmetih samih. 

Ce pogledamo uresničitev plana je
senske setve, vidimo, da je plan setve 
vseh sektorjev dosežen 96%, in sicer: 
državni sektor 103%, zadružni sektor 
101%, zasebni sestor 95%. Še večie raz
like pri-neizpolnitvi plana pa vidimo v 
zasebnem sektorju med raznimi veli
kostnimi skupinami. Kar oglejmo si te 
skupine! Mal i posestniki do 2 ha obde
lovalne zemlje so izpolnili plan setve 
112%), I. skupina od 2—3 ha 95%, II-
skupina od 3—5 ha 94%, III. skupina od 
5—8 93%, IV. skupina od 8—10 ha 91%, 
V. skupina od 10—15 ha 88%, VI sku
pina od 15—20 ha 78%. Iz tega torej v i 
dimo da čimvečie so kmetije po veliko
sti obdelovalne zemlie, tem rnanj so do
segli plan setve; s tem v zvezi tudi 
zmanjšujejo odkupni fond v 1- 1950. Iz 
tega nastaja vprašanje, kako mislijo ti 
kmetovalci, ki niso izpolnili setvenega 
plana, izpolniti plan odkupa žita v letu 
1950, ki bo odmerjen na podlagi plan
skih zadolžitev setve. 

Zaradi teh nizkih doseženih setvenih 
planov površno opravljenih popisov se 
izvaja v dnevih od 10—17. t. in. ponovni 
popis setve. P r i tem se moramo spom
niti napak in pa neizpolnjevanja plana 
posameznih K L O . Krajevni odbor Zapo-
ge je izmed vseh K L O najslabše izpolnil 
jesensko setev, komai 75%. Na drugi 
strani je bil tudi popis skrajno malomar
no opravljen. Kmetje niso prijavili de
jansko posejanih površin, aktiv K L O si 
pa tudi ni zadal naloge, da bi sam to 
pregledal. Navodil, da naj se popiše po 
velikostnih skupinah, se. tudi ni držal 
Tajnik K L O Zapoge ie izjavil, da naj to 
kar v Kranju na O L O delajo, če hočejo 
to imeti. Še boli je čudno to, da ie K O Z 
»Oton Zupančič« v Zapogah, čeravno ima 

Pravilna davčna odmora, močno orožje napredka naših KLO 
Gradimo socalizem na vseh področjih 

naše delavnosti, kar Je silno važno za 
našo bodočnost in napredek. P r i tem se 
borimo za socializacijo naše doslej za
ostale vasi, da stopi na zdravo in edino 
pravilno pot zadružnega razvoja, kjer je 
mo'goč ogromen njen prispevek skupno
sti. Naša davčna politika ima pri tem 
zelo pomembno vlogo: pravilno določiti 
odmero davkov, da, kdor več ima, je 
dolžan več prispevati skupnosti. Kliub 
temu pa se dogajajo še vedno razne ne
pravilnosti pri razdelitvi in odmeri dav
kov- To ie mogoče predvsem tam, kier 
so še danes po naših K L O - i h in njih 
davčnih komisijah ljudje, ki imajo sov
ražen odnos do delavca in malega kme
ta in jim odmerjajo večie davke na ra
čun velikih kmetov. Pr i tem pa so sov
ražno razpoloženi tudi do družin borcev 
iz NOB, kar vsekakor kaže ciničen od
raz do naše skupnosti. 

Tako se ie med drugimi dogodil pri
mer v Gorenji vasi nad Poljanami, kjer 
so velikemu kmetu Bodlaiu Jožetu iz 
Dolenje vasi, k i ima 41 ha zemlje, kot 
izrazitemu nasprotniku za časa N O B in 
današnje stvarnosti, določili le 40-000 di

narjev davka. Prav takšen ie Bral Franc 
iz Gorenje vasi, ki ima 20 ha zemlie, 
davka pa le 14000 din. Nadalje ima 
Pintar Franc iz Vsestranske vasi 38 ha 
zemlie, davka pa le 60.0000 din in Bo
gataj Janez iz Goreni'e vasi, ki plača za 
23 ha zemlje 20.000 din davka. Vsi ime
novani so izraziti nasprotniki napredka 
naše vasi in svoje obveznosti u!o države, 
koder morejo, le zavlačujejo. Da ie 
davčna politika K L O Gorenje vasi po
vsem nepravilna, je tudi razvidno iz te
ga: Stanovnik Matija iz Vsestranske va
si, katere družina je med N O B tesno so
delovala z N O V in pri tem močno trpe
la, plača danes za 19 ha zemlje 55.000 
din davka, kar ie popolnoma nepravilno 
in razkrinkava protilJudsko delavnost 
davčne komisije v K L O Gorenja vas. 
Zato bi bilo prav potrebno, da volivci 
Gorenje vasi obračunajo s takšnimi ljud
mi na volitvah in da jih izrinejo i / na
ših KLO-ev , ker izkoriščajo in zatirajo1 s 
svojim nepravilnim delovanjem pri od
meri davka delavca in malega kmeta, 
ki danes naiveč žrtvine za zgraditev so
cializma na vasi. 

M l a d i n a tekmuje po zgledu najboljših 
Okrajni komite L M S je po pregledu 

tekmovalnih poročil in rezultatov, ki so 
jih mladinski in pionirski odredi dosegli 
v okviru tekmovanja, sklenil izdati 
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o pohvali najboljši' mladinskih aktivov 
in pionirskih odredov. 

Tekni ovan j e Je zajelo vrsto novih mla
dinskih aktivov, zlasti pred volitvami. 
Kot najboljše organizacije, ki so tekmo
vanje najbolj razširile na celotne mla
dinske aktive in dosegle najboljše rezul
tate, izreka okrajni komite L M S pohva
lo: 

1. Aktivom L M S tovar. »Inteks« Kranj: 
iovarne Predilnice in tkalnice Trž i č ; 
tovarne »Runo« Trž ič ; »NIKO« Železni
k i ; tovarne kos in srpov Trž ič ; 

2. Aktivom L M S Jezersko; Duplje; 
PodbrezJe; 

3. Aktivom L M S šole učencev v go
spodarstvu Železniki; Mlekarske šole 
Kranj; šolskega komitelja Industrijske 
šole »Iskra« 

4. Aktivom L M S komiteja L M S zdra
vilišča Golnik; »Doma Jezersko; »Pošte« 
Kranj. 

Najboljšim proizvodnim mladinskim 
brigada in: 

5. M P B »Salbergeria« tovarne »Tri
glav« T r ž i č — o b r a t I-; tovarne »Inteks« 
Kranj; »Srečka Birsa« iz »Iskre«; to
varne »Runo« Tržič. 

Najboljšim odredom: 
6. Odredu »Tineta« iz Dupelj in od

redu »Sarnorastnikov« mladinsko vzga
jal išče Smlednik. 

Pospešimo tekmovanje v času mladin
skih volitev! 

Okrajni komite L M S 

premalo delovne sile, presegla plan je
senske setve. 

K L O Cerklje je pa setveni plan kar 
prepisal kot, da je izvršen ter tako ho
tel prikazati nadrejenim oblastem, češ 
da Je vseh 200 posestnikov v Cerkljah 
izpolnilo plan jesenske setve točno ta
ko, kot jim Je bil postavljen, ne več ali 
manj. Iz tega se vidi, da se množične in 
politične organizacije v Cerkljah pustile 
administratorju v Cerkljah, da je reali
ziral plan jesenske setve v pisarni K L O -
a. Predsednik K L O - a Cerklje tov. Mar-
tiniak je potem še zagovarjal ta način 
izpolnitve plana kot 100% točen. Iz teh 
primerov se vidi, kako so K L O površno 
vzeli to važno akcijo. Lahko bi še na
vedli druge, ki so tudi zelo slabo izvedli 
popis, vendar naj zadostujeta ta dva 
primera tudi drugim. 

Še je čas pri tem drugem popisu, da 
K L O po množičnih organizacijah K Z in 
partiji popravijo nedostatke. Odkritim 
saboterJem, to ie večjim kmetom, je po
trebno, da jim ljudska oblast na podlagi 
zakonov in uredb pokaže, kako ie s ti
stim, ki se s svojim delom vključuje v 
borbo za neizpolnjevanje plana. 

Z b o l j š a n j e odkupa ž i v i n e 
v n a š e m okraju 

Okrajnemu podjetju za živino v kranj
skem okraju manjka le še pol odstotka-
da bo izpolnilo svoi letni plan. Če upo
š tevamo velike težave, ki so Jih imeli 
odkupovalci na terenu, kakor špekula
cijo in izmikanje nekaterih velikih kme
tov, odpošiljamo živine v zelo oddaljene 
kraje in pa velike razdalje, ki so jih mo
rali nakupovalci prehoditi često peš, po
meni ta odstotek velik napredek. V ve
liki meri so dosegli odkupovalci ta u-
speh tudi zato*, ker so na podeželju s 
kmeti vedno politično delali in Jih pre
pričevali o potrebnosti naših gospodar
skih ukrepov. Zato ni dvoma, da bodo' 
plan živine do konca decembra presegli-
Odkupovalci imalo poseben študij, kako 
Je treba pri odkupih tudi politično de
lati. 

Podjetje odkupuje klavno živino za 
preskrbo prebivalstva z mesom in ple
mensko živino za gospodarsko okrepitev 
socialističnega sektorja na vasi. Klavne 
živine v okraju primanjkuje, zato io 
uvažajo tudi iz drugih okrajev. Plemen
ske živine sicer tudi nimajo preveč, ven
dar Jo pošiljajo v zadruge in na državna 
posestva izven domačega okraja. 

Plemenske živine pa je še premalo v 
zadrugah. Pred nedavnim je socialistični 
sektor izločil vso bolno živino, tuber
kulozne krave in drugačno. Zato sedai 
nujno potrebuje novo, zdravo živino. To 
nalogo izpolnjuje z vso resnostjo in vne
mo odkupno podjetje. Kliub vsem teža
vam pravijo odkupovalci: »Do konca 
decembra morajo imeti naše zadruge 
zadosti plemenske živine!« 

Še nekaj besed, kako izpolnjuje plan 
Oddaje živine socialistični sektor. Naj
boljša Je obdelovalna zadruga v Naklem* 
ki je plan presegla, dobre pa so tudi za
druge v Goricah, Dupljah, Podbrezjenu 
Vogljah in Godešiču. Slabše so zadruge 
na Sorskem polju, ki niso izpolnile pla
na oddaje prašičev. 

KROJAŠKA Z A D R U G A NA G O L N I K U 
Krojaška zadruga na Golniku, ki ie 

bila ustanovljena predlanskim, prav lepo 
uspeva in se je od takrat število delov
nih moči podvojilo. V zadrugi izdelujejo 
od najpreprostejših do najmodernejših 
oblek tudi uniforme in železničarske pla
šče- Poleg moškega' oddelka se nahaja 
tudi ženski oddelek, ki ga vodi tovari-
šica Balanel. V zadrugi so mnogo storili 
tudi s prostovoljnim delom, ker so n w j 

rali nekatere stvari dovršit i v določe
nem času. Delovni kolektiv pod stro
kovnim vodstvom tov. Aleš Grosa ne 
zanemarja svoje politično-kulturne vzgo
je ter se marljivo udejstvuje in udele
žuje vseh množičnih sestankov. 

Kolektiv se zlasti v predvolivnem ča
su skrbno pripravlja na volitve z nazor
no agitacijo za čiinvcčJo udeležbo in 
uspeh volitev. Njihovo geslo se glasi: 
»Vsi na volišče med prvimi! Vol i l i bomo 
svoie najboljše borce za socializem, H* 
to 100%!« 

S 



Tovarna „ I n t e k s " dela ž e za leto 1950 • i 
Ena izmed največjih tekstilnih tovarn 

»Inteks« v Kranju Je danes 22 dni pred 
rokom izpolnila svoj letni plan. Delovni ' 
kolektiv, ki se ie med letom boril z raz
nimi težavami, kot so, da tovarna več
krat ni dobila ustrezaiočcga bombaža za 
prejo, pomanjkanje delovne sile, češča 
prekinitev električ. toka itd., vse to je 
nadomestil z velikim delovnim poletom, 
ki je plod dobre povezave med partijsko 
organizacijo s sindikalno podružnico in 
upravo podjetja. Razen tega je sredi 
poletja pretil tovarni resen zastoj za
radi premestitve strojev iz stare predli* 
niške stavbe v novo predilnico zaradi 
pomanjkanja strokovnjakov. Te so mon
tirali domači mojstri in delavci še pred 
rokom in to tako, da ni bilo zastoja v 
produkciji. Vs i ti uspehi, kot tudi izpol
nitev plana, so doseženi s stalnim tek
movanjem za višjo delovno storilnost. 
P r v i iniciator je bila sedemkratna udar-
niea štibelj Angela, ki je začela s tek

movanjem ob koncu poletja in razvnela 
plamen za čimvečio produktivnost dela-
Od posameznih tkalk in neštetih udar
nikov, od katerih so Kovač Ljudmila ta
kratna, Jereb Pavla 8-kratna, a 7-kratne 
udarnice, Dermota Loiza in Ržen Rozu 
v pripravljalnici, a v tkalnici Hočevar 
Joža, Kristan Franc in Stupnikar Vera 
in nešteti drugi večkratni udarniki, so 
vsi mnogo pripomogli k temu uspehu.' 
Največ pa so k temu prispevale delovne 
brigade, ki so stalno medsebojno tekmo
vale in so kot najboljše dosegle: l . bri
gada v tkalnici 1165%, 2. brigada 113%, 
3. brigada 106-5% dnevne norme, med
tem ko sta bili v predilnici najboljši: bri
gada čistilnice 108% in 3. brigada z do
sego dnevne norme 104%. Junak dela je 
tudi mladinec Koprivnik Janez iz tkal
nice, ki je do danes že dosegel 75% pet
letnega plana. Delovni kolektiv »Inteks« 
se je obvezal, da bo do konca leta pre
segel plan za 9%. 

Naloge mladinske organizacije pred volitvami 
v nova mladinska vodstva 

Pripravimo se na Novoletno jelko 
P o vsem okraju se že Vršilo živahne 

priprave za. veliko pionirsko slavje »No
voletno jelko«. Pobudo za pripravljalne 
odbore SO dale skoro povsod organiza
cije A F Z , v Kranju pa predvsem Okraj
ni sindikalni svet 

Obiski na terenu so pokazali, da so 
kljub precejšnji aktivnosti večinoma 
preveč ozke priprave, in da se iz pro
grama ne vidi bistveni napredek od lan
skega leta, kljub temu da beležimo V 
tern letu tako na gospodarskem kakor 
tudi na prosvetnem delu velik napredek. 

Pomeri »Novoletne ielke« ie predvsem 
v tem, da daje naša nova družbena ure
ditev kot celota viden izraz svoje lju
bezni do vseh naših otrok s tem, da jim 
priredi veder, vesel in vzgojni kolektiv
ni praznik ob novem letu, ko prehajamo 
iz enega leta petletke v drugo. Ta praz
nik morajo kot vsi ostali ljudje tudi 
pionirji občutiti povezanost vsega na
šega življenja s planom. 

T i dve mis l i : »Novoletna jelka« kot 
kolektiven otroški praznik in povezanost 
tega pionirskega veselja s planom, nas 
morata voditi pri pripravah, da bo do
sežen cilj in uspeli. 

Naloge, ki stoje pred nami so torej: 
skrbeti, da bodo prav vsi otroci o I 
2—14 let zajeti v to slavie. Zato je naj
boljše organizirati »Novoletne jelke« za 
šolski okoliš, za naimlaJše pa tudi po 
vaseh ali z obiskom na domu. Posebno 
skrb moramo posvetiti pripravam Novo
letne ielke v partizanskih krajih, na ka
tere žal danes čestokrat pozabimo. Po
vezanost z planom bi se lepo izražala, 
da bi delovni kolektivi pripravili ta 
otroški praznik v posameznih vaseh in 
tudi pionirčke povabili na obisk v tovar
ne, kar kranjski kolektivi že priprav
ljajo. 

Važno je tudi pri tem organiziranju, 
da se otresemo vsake nerealnosti in mi

sticizma, kakor tudi da odklanjamo, 
osebna darila s taršev na priredbi, kar 
bi povzročilo miselnost neenakosti. 
Otroci morajo biti enako obdarjeni 
prav vsi brez razlike na socialni sestav. 
Kolektivna darila (knjiga, šahi, bobni 
itd.) pa na j se dajo odredom, ciočim se 
socialno šibkim in partizanskim sirotam 
izroče darila na domu z osebnim obis
kom organizacije AFŽ in ZB. 

Prireditve za otroke traiaio lahko v 
velikih krajih več dni, saj bodo imeli 
pionirji 3 dni prosto. Na vsak način pa 
naj se čuti pri tern sproščenost, ljube
zen in vzgoja. Na teh prireditvah naj 
sodelujejo K UD- i in S K U D - i s svojimi 
programi in lutkovnim gledališčem. 
Ugankarji naj bistrijo otroške glavice, 
partizani in oficirji JA naj pripovedujejo 
o partizanskih časih, udarniki in nova-
torji pa o današnji graditvi socializma, 
seznanjajo pa naj jih tudi z ljudsko teh
niko. 

P r i O L O poverjeništvu za prosveto 
obstoja pripravljalni odbor, ki bo vodil 
skrb za prireditve v okraju in zbiral 
materialna in finančna sredstva za do
polnitev, česar krajevna vodstva ne bo
do zmogla. O L O , socialno skrbstvo in 
raziie druge organizacije so že precej 
prispevale za organiziranje »Novoletne 
ielke«. Prav tako so tudi vse krajevne 
organizacije in K O Z dolžne da dajo na 
razpolago čim več finančnih in materi
alnih sredstev, da bo res letošnja »No
voletna jelka« izraz največje skrbi Par
tije, ljudske oblasti in množičnih ^orga
nizacij za naše male za naše, bodoče 
graditelje socializma. 

V S E O R G A N I Z A C I J E v našem okraju, 
ki nameravajo prirediti N O V O L E T N O 
J E L K O , naj javijo to takoj z navedbo 
programa na O L O Kranj, poverjeništvo" 
za prosveto. Javite tudi potrebe. 

S 15. decembrom se prično volitve v 
celotni mladinski organizaciji. Te vo
litve imaio se poseben pomen zato, ker 
se vrše v času, ki zahteva od naše orga
nizacije, da. krepi svoje vrste, da se 
utrjuje in s tem nadalie gradi nov kader 
komunistične mladinske organizacije. 
Da bomo z volitvami res dosegli namen, 
t. j . utrdili našo osnovno organizacijo, 
celico življenja L M in io tudi usposobili 
za izvrševanje vseh nalog, se moramo 
nanje dobro in temeljito pripraviti, pre
gledati dosedanje delo in odpraviti vse 
napake, ki so ovirale življenjsko delo 
mladinskega aktiva. 

Kako se bodo aktivi pripravili na vo
litve? Brez dvoma bo trodnevni seminar 
za sekretarje osnovnih organizacij, ki se 
je vršil v mesecu novembru, dal sekre
tarjem pravili smernic. Opozoriti pa je 
treba na nekaj osnovnih nalog pri iz
vedbi in pripravah za volitve. Brez do
brega sekretarja in sekretariata aktiv ne 
more delati. Zato je potrebno v vseh 
aktivih še enkrat pregledati, kakšni so 
sekretarji aktivov, kakšen .ie njihov so
cialni sestav, kakšna ie njihova starost 
itd. 

Naše organizacije so premalo resno 
postavile vprašanje plačevanja člana
rine, s katero mladinec dokazuje svojo 
pripadnost organizaciji. Imamo v našem 
okra.iu vrsto mladinskih aktivov, ki so 
pokazali zelo malomarni odnos do pla
čevanja članarine in je niso imeli za 
enega izmed močnih sredstev za utrdi
tev organizacije. 

V pripravah za volitve bomo morali 
mnogo ostreie, kot je bilo to do sedai. 
reševati vprašanje vodstva evidence 
članstva, uvajanje dokumentov ter oko
riščanja z njimi. Vsak aktiv mora pred 
volitvami urediti seznam članov L M z 
vsemi potrebnimi podatki za nove doku
mente, ki se bodo prav v času volitev 
uvaiali 

Torej dve osnovni stvari, ki jih mo
rajo aktivi urediti ie vorašanie člana
rine, ki mora biti do volitev poravnana 
za vse leto, in pa vprašanje evidence. 
Aktivi inoraio do volitev izdelati po
imenske sezname z vsemi potrebnimi 
podatki za organizirano in neorganizi
rano mladino-
K A K O SF B O D O I Z V A J A L I VOLIVNI 
S E S I A N K I IN KAKŠEN JE VOLIVNI 

POSTOPEK V O S N O V N I H O R G A N I 
Z A C I J A H L M ? 

Aktivi morajo imeti najmanj teden dni 
pred letnim sestankom, t. j . pred sestan
kom, na katerem se bodo izvedle volit
ve, SVOJ sestanek, na katerem se bodo 
seznanili vsi člani L M z volivnim po
stopkom. Na tem sestanku Je treba pre
gledati, ali so vsi člani aktiva izpolnili 
dokumente, plačali članarino, treba je 
tudi ugotoviti, kateri član organizacije 
ima pravico sodelovati na letnem se
stanku. 

Na letne sestanke, na katerih se bo 
izvolilo novo mladinsko vodstvo, se Je 
treba temeljito pripraviti. Sekretar akti
va mora podati poročilo o delu mladin
skega aktiva v letu 1949, posebej pa še 
obdelati, kakšno je bilo delo sekretari
ata kot celote. Poleg tega moralo biti 
v nJem podčrtane pozitivne in negativne 
strani v delu, v diskusiji pa naj člani 
kritično precenijo delo celotne organiza
cije. 

Kako se bodo izvajale volitve, naj 
mladinski aktivi natančno preštudirajo 
»Mladino« št. 50 z dne 10. decembra t- 1-

Kai m o r a m o doseći z novimi mladin
skimi volitvami? 

Predvsem moramo utrditi mladinska 
vodstva in postaviti take liudi za sekre
tarje in v sekretariate, ki bodo voljni 
delati v mladinski organizaciji in ki 
bodo mladinsko organizacijo znali pra
vilno voditi in jo usmerjati. 

Ob pripravah za volitve moramo bo
gate izkušnje dosedanjega dela pri utr
jevanju organizacije koristiti in napake 
odpraviti. Uspešno izvedene volitve bo
do našo organizacijo še bolj okrepile in 
ojeklenile, da bo šla sposobna nasproti 
novim nalogam, ki iih nalaga Komuni
stična partija. 

Da bodo mladinske volitve res odraz 
dela mladinske organizacije in prava 
manifestacija mladine, je potrebno, da 
pri tem sodelujejo tudi vse ostale orga
nizacije in da pomagalo mladini iskati 
dobrih kadrov, ki bodo sposobni mladin
ski voditelji, tako bodo pri tem poma
gale organizacije OF, AFŽ, Z B , sindi
kati in druge organizacije, ki so prav 
sedaj med pripravami za volitve v kra
jevne ljudske odbore spoznale nujno po
trebo PO dobri in čvrsti mladinski orga
nizaciji. Šorl Milka . 

P R 1 S P F V F K PIONIRJEV IZ PRED
DVORA V T E D N U VARČEVANJA 
Takoj v začetku tedna varčevanja so 

pionirji sklenili, da bodo s svojimi vlo
gami zgled drugim. Pričelo se ie tek
movanje med razredi. Prv i razred se-
demletke prednjači- Načelnica čete, Ka-
divec Minka komaj utegne zapisovati 
zneske, ki jih prinašajo sošolci. Vsota 
narašča. Primaknili smo še prihranke iz 
pionirske blagajne in že prvi dan je zna
šala vložena vsota nekaj nad 500 din. 
Zdaj Je veselje šele naraslo. Takoj na
slednji dan ie bila gruča pionirjev okrog 
Minke, ki je zapisovala in štela denar. 
Vsote posameznikov so naraščale. Anica 
ie dala 20 din, Ivanka 25 din, Francka 
iz BašlJa kar 100 din, vse pa je pose
kala Marica Rozmanova iz Olševka, ki 
ie vložila ves svoj prihranek, to Je 500 
din. Tako imamo po treh dneh nabiranja 
že nad 2000 din, in to samo v enem 
razredu. Vsak naslednji dan bo vsota na
raščala. Tako bodo pionirji s svojimi 
malimi prihranki pomagali k čimprejšnji 
izpolnitvi petletnega plana. 

NAROD NAŠ DOKAZE HRANI! 

Varstvo spomenikov iz časov narodnoosvobodilne borbe 

Skica prvotne oblike čevliarske delavnice Kokrškem odreda nad Počivalom 
nad Tržičem (po opisu tov. Vihre) 

Tako ohranjeno tehniko si bo v bo
doče lahko ogledala zlasti naša mladina, 
ki bo svoie običajne šolske izlete usme
rila semkaj, saj bo tu dobila pač najbolj
šo predstavo o organizaciji revolucio
narne borbe. Vsem nam pa bo tehnika v 
zadoščenje, da smo utegnili še v pravem 
času rešiti to pomembno pričo veličast
nega razdobja naše zgodovine. 

Okrajni odbori Zveze borcev naj na 
mestih, ker so še pred nekaj leti stale 
proste ali vkopane postojanke, pa niso 
še razpadle, sami organizirajo obnovit
vena dela. Kier pa objekta ni več mo
goče obvarovati, nad v zvezi z ostalimi 
organizacijami na tem mestu postavijo 
spominsko ploščo ali kaj drugega s pri
mernim napisom. O svojih namerah naj 
se organizacije obračajo na Okrajni od
bor Zveze borcev in Zavod za spomin
sko varstvo v Ljubljani, ki bosta vedno 
na razpolago z nasveti in drugo po
močjo-

Spominsko važni so tudi kraji, kier so 
se ustanavljale borbene edinice-brigade, 
izvršili važni sklepi; dalje grobovi pad
lih borcev in kraji važnejših borb. Tesno 
zvezo s temi spomeniki imajo kraji 
množičnega ubiiania talcev in njih gro

bovi, dalje važnejši okupatorski bunkarii 
in utrdite. 

Do vseh takšnih spomenikov naj bodo 
po možnosti napravljene markacije. 

Pl. K-

Lesena brv na stezi, ki vodi k Pokra-
iinski tehniki OP v Davči v soteski Zale 
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ViJlik porast denarnega varčevanja v kranjskem okraju D robne in važne vesti 
O D V S E P O V S O D 

14 J U N A K O V D E L A IZ H I D R O C E N 
T R A L E M O S T E PRI ŽIROVNICI že 
dela za drugo petletko^ 

P R A V T A K O D E L A 14 P O Ž R T V O 
V A L N I H D E L A V K IZ T O V A R N E H L A -
ČEVINE v Celju za drugo petletko, k i 
so z izboljšanjem delovnega načina in 
s prehodom hkrati na delo na več stat
vah pokazale, kaj zmore naša delavka 
po pogojih socialističnega tekmovanja-

NAJVEČJI S L O V E N S K I RUDNIK TR
B O V L J E J E V ČETRTEK 8. D E C E M 
B R A izvoieval eno svojih največjih 
zmag: plan za tretje leto Titove pet
letke je izpolnil 23 dni pred rokom. 

44 T O N P R E M O G A ZA NAŠE D E 
L O V N O L J U D S T V O SO V P R O S T E M 
ČASU N A K O P A L I Z A O O R S K I R U D A R 
JI. 11. t- m. pa je zagorski rudnik slavil 
svojo veliko zmago: na dan volitev so 
zagorski rudarji izpolnili letni plan. 

D I R E K C I J A D A L M A T I N S K E C E 
M E N T N E INDUSTRIJE ie z izpolnitvijo 
plana svoje četrte velike tovarne ce
menta »10. september« 22 dni prod ro
kom izpolnila svojo važno nalogo v tem 
letu in stopila v četr to leto Titove pet-
leke. 

F R O N T O V C I M E S T A S A R A J E V A so 
tri mesece pred zadanim rokom izpolnili 
svoj letni plan. Tega so celo močno pre
segli, kajti od planiranih 2.500-000 ur so 
opravili 3,180-000 prostovoljnih delov
nih ur. 

O F JESENIŠKEGA O K R A J A ie prej
šnjo nedeljo šla na volitve v K L O moč
no pripravljena. To je razvidno tudi iz 
volivnega izida, kjer so imeli 99% ude
ležbo na volitvah, od teh je 97,5% od
dalo glasove za kandidate Osvobodilne 
fronte. 

Mali oglasi 
'Našel se ie siv moški plašč na zadnii 

veselici v Struževem. Naslov v upravi 
lista. 

Nekaj mladih angorskih zaicev prodam-
Naslov v upravi lista. 

Prodam kompletno, dobro ohranjeno 
spalnico. Naslov v upravi lista vsak 
dan od 8. ure zjutraj. 

Stare kavcije za embalažo od nacionali
ziranega podjetja May, Zaloga piva 
Kram, iz leta 1948- se izplačujejo sa
mo še do 20. 12. 1949, na kar opozar
jamo vse prizadete. 

Vino-pivo, okr. trg. podi. Kranj. 
Avto-moto društvo Kranj bo imel svoj 

letni občni zbor v petek 16. decembra 
ob 18. uri v stranski dvorani sindikal
nega doma. Udeležba za člane ob
vezna-
O P O Z A R J A M O P A R T I J S K E C E L I C E , 

da ie čas za naročilo revije »KOMU
NIST« za leto 1950. le D O 5. J A N U A R 
JA 1950. Naročnino v znesku 150 din Je 
plačati na naslov: »Cankarjeva založba« 
v Ljubljani, Sv. Petra cesta 31. Čekovni 
račun št. 601-90603-5. 

III. 
S P L I T IN KAŠTEL S T A R I 

Skozi noč ie hropel vlak. Monotono 
udarjanje koles ob tračnice je prav 
kmalu vse udeležence naše turneje za-, 
zibalo v težki zibajoči sen. Utrujenost 
ie bila splošna. Zato ni nič čudnega, da 
so se mnogi, med katerimi sem bil tudi 
sam, prebudili šele, ko se je že dodobra 
zdanilo. To Je bil tudi zadnji skrajni čas. 
Na postaji, kier smo se pravkar ustavili 
berem: Predmestje Splita. V hitrici so 
se vsi pripravljali za izstop. Ta je urav
naval obleko, drugi kravato, vsi pa so 
oblačili plašče, kajti zgodnja Jutra so 
zdaj hladna tudi tu. 

Pred šesto uro zjutraj smo prispeli v 
Split. Na kolodvoru so nas pričakovali 
predstavniki množičnih organizacij, ki 
so nas prisrčno sprejeli. V imenu vseh 
nam ie zaželel dobrodošlico tov. Trum-
bič Franjo, tajnik mestnega sindikalnega 
sveta, tovarišice članice S K U D - a »Je
dinstvo« pa so zasule naše predstavnike 
posameznih skupin z lepimi svežimi šop-

Še vedno se bile nenehno borba za do
sego petletnega plana in s tem v zvezi 
dviga življenjske ravni našega delovne
ga ljudstva. Pomembno vfogo pri tem 
ima varčevanje v denarju in materialu. 

Akcija denarnega varčevanja, k i bo 
trajala ves mesec december, naj pripo
more tudi prebivalstvu našega okraja, 
da se otrese bojazni do varčevanja, ki 
so popolnoma neutemeljene, saj so vse 
hranilne vloge pod posebnim skrbstvom 
in nadzorstvom države. 

Kako važno vlogo igra varčevanje za 
vsakega posameznika kakor tudi za 
skupnost, se ponekod že prav dobro za
vedajo ter so že v prvem tednu denar
nega varčevanja pokazali lepe uspehe-
Posebno so se odlikovali K L O - i Žiri, 
Predoslje, Poljane, Hotavlje, Sv- Ana in 
Katarina, kjer so pridobili izredno veliko 
novih vlagateliev kakor tudi vlog. Vse 
graje pa so vredni K L O Trebila« Zg. L u -
ša, Križe, Kokrica in Duplje, kjer se 
tega sploh niso lotili ter niso pokazali 
ne zanimanja ne organizacije, kakor tu
di ne K L O in K Z . J e zadruge imaio le 
po nekaj vlagateliev, druge pa sploh 
ničesar. 

Tudi naše delavstvo v podjetjih se za
veda pomena varčevanja in vlaga de
narne prihranke v hranilne blagajne pri 
posameznih podjetjih. P r i tem ie prav 
posebno pohvaliti hranilno blagajno pri 
O Z K Z in Vino-pivo Kranj, kjer imajo 
uslužbenci" vsi hranilne knjižice. Izredno 
slabe uspehe na imajo v Iskri, Tiskanini, 
Savi in Inteksu, kjer ima komaj 1 do 2% 
uslužbencev vložene svoje prihranke v 
hranilni blagajni. Tu pa sta največ kr ivi 

V sredo 7. t. m. se je začelo v Kranju 
okrajno tekmovanje sindikalno umetniš
kih društev, na katerem so sodelovali 
s svojimi najboljšimi sekcijami sindi
kalna kultiirnoumetniška društva iz Du-
pelj, Golnika, ^Kranja, Škofje Loke, Že
leznikov in Žirov. Poleg omenjenih 
SKUD-ov so iz tehničnih ozirov bili pri
ključeni k temu tekmovanju tudi S K U D 
iz Medvod, Domžal in Kamnika. Tako 
se Je tekmovanja udeležilo v vsem 11 
sindikalnih kulturnoumetniških društev. 

Nastop folklornih skupin« ki Je bil 7. 
t. m . ob 19. v Prešernovem' gledališču, ie 
pokazal, da v tej umetnosti naša sindi
kalna kulturnoumetniška druš tva še zda
leč ne dosegajo tiste umetniške višine, 
ki bi jo bilo želeti. Kot nrva Je nasto
pila folklorna skupina S K U D - a »Jone 
Šifrer« iz Škofje Loke, ki razen začet-
niških potez v igri ni pokazala nič po
sebnega. Razen tega je imela naštudira-
no nekakšno srbijansko kolo in je pri 
tem nastopila v grotesknih modrih oble
kah, kot da je pri kakem baletu. Skupi-
pina SKUD-a »France Rozman-Stane« iz 
Medvod je bila v tem malo boljša, vse
kakor Je pa njihova igra mešanica na
ših plesov s srbskim kolom pod vsako 
kritiko. Tretja skupina SKUD-a »France 
Prešeren« iz Kranja Je od vseh nastopa
jočih skupin pokazala še najboljši uspeh 
v igri domačih gorenjskih plesov, čeprav 

ki cvetlic. V prijateljskem razgovoru so 
nam povedali med drugim tudi to, da so 
se nas nadali, da pridemo šele popoldne 
in za takrat ie bilo vse objavljeno tako, 
da nas bi zagotovo pričakovalo več ti
soč delavstva. Tako pa smo pribrzeli z 
»ranim zaicem«, kakor pravijo domačini 
jutranjemu brzcu, s katerim smo do
speli. 

In res kot potrdilni odgovor zabuče in 
zatrobijo številne okolišne tovarne, k i 
kličejo delovni svet na delo- Vmes pa se 
je sem in tja z morja kot odmev zasli
šalo hreščanje siren prihajajočih in od
hajajočih parnikov in ladii, ki jih vidi 
mo, kako se pozibavajo na mirnem si
njem moriu. 

Delovni Split ie že na svojih delovnih 
mestih, kier gradi, novo življenje, v trdi 

uprava in sindikalna podužnica, ker ne 
znata pravilno prikazati delavstvu na
men varčevanja. Na področju Šk. Loke 
so najboljši aktivi v kovinarski zadrugi 
NIKO Železniki ter v čevljarski zadrugi 
Ratitovec, kjer vsi uslužbenci vlagajo 
svoje prihranke. Grajati pa je treba ko
lektiv Gorenjske predilnice in tkalnice 
ter Lesnoindustrijsko podjetje- V Tržiču 

• so najboljši kolektivi sindikat trgovskih 
uslužbencev ter Tovarna pohištva s 100 
procenti, najslabši pa je Državna gozd
na uprava s komaj 5% vlagateljev. Zgled 
vsem naj bo pionirska grupa Preddvor 
in Kovor, kier vlagajo na razredno hra
nilno knjižico vsi pionirji v šoli. 

Treba Je, da v tem mesecu spoznajo 
vsi prednosti varčevanja in stopijo do 
svoje kmetijske zadruge ali hranilne 
blagajne v podjetju ter tam vložijo svoje 
denarne prihranke. Z novim letom nai 
ne bo v našem okraju hiše ali družine, 
ki ne bi imela hranilne knjižice. 

L E P U S P E H V T E D N U VARČEVANJA 
V tednu varčevanja od 1. do 10- t- m. 

se ie število hranilnih vlog v kranjskem 
okraju močno dvignilo. V enem tednu je 
bilo pridobljenih 1801 novih vlagateljev, 
ki so skupno vložili 1,703.017 din v hra
nilne blagajne. Od tega so kraji, ki spa
dajo pod področje podružnice Narodne 
banke v bkofji Lok i dosegli najboljši 
uspeh in sicer ie tu vložilo 287 novih 
vlagateljev 643.651 din, medtem ko ima 
Kranj z okolico večie število vlagateljev, 
in sicer 733, ki so vložili 625-179 din. V 
Tržiču pa so dosegli 733 vlagateljev in 
434-187 din vlog. 

bo potrebno še mnogo vaj, da se kot 
popolna umetniška celota izkristalizira. 
Na programu v Prešernovem gledališču 
Je bilo tudi ocenjevanje nastopajočih 
pevcev solistov. Prvenstvo nosi nadarje
ni umetnik Polde Polenec, član S K U D - a 
»Tone Šifrer« iz Škofje Loke. 

Ob 20. so v veliki dvorani Sindikalne
ga dorna nastopili zbori harmonikarjev 
in orkestri posameznih SKUD-ov. Kon
cert je pokazal pri nekaterih nastopajo
čih skupinah bistven napredek in strem
ljenje navzgor, dočim so nekateri izva
jali stari program, kar seveda ne ustreza 
začr tanemu razvoju- Nastopila" sta pio
nirski zbor in mladinski harmonikarski 
zbor S K U D - a »France Prešeren«, prvi 
pod vodstvom Rudolfa FaJona, drugi 
pod vodstvom Petra LiparJa. Pionirji so 
presenetili z Mozartovim »Menuetom«, 
ki so ga odigrali z veliko resnostjo. Mla 
dincem se pozna rutina, vendar se je 
opazilo, da so imeli premalo vaj pri novo 
naštudirani Liparievi skladbi »V borbi 
za plan«. Tudi niso verno podali triol 
v Schubertovi »Screnadi«. 

Harmonikarji iz Tržiča SKUD-a »Ivan 
Cankar« so pokazali kot ponavadi pre
cejšnje tehnično obvladanje instrumen
tov, mogli bi pa izraziti več čuta za fra-
ziranje in dinamiko. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

borbi za le,pšo bodočnost. Nam vsem ie 
to prav in vsi to razumemo. Hitro se 
razvrstimo v četverorede, da v' sprevodu 
takoj nato odkorakamo skozi mesto z 
godbo na čelu pred mestni sindikalni 
dom. Po kratkem zajtrku v mestni ka
varni smo vsi željni odmora odhiteli v 
prenočišča, ki so nam ga poskrbeli do
mačini. Ta dan ie bil odrejen za naš od
mor. 

Naslednji dan dopoldne smo razgle
dali Split, glavno in največje mesto na 
našem Jadranu. V stari Jugoslaviji je 
bilo mesto bolj ali manj turistično sre
dišče, ker hrani v sebi veliko zgodo
vinsko dragocenost: staro Dioklecijano
vo palačo. Danes postaja vse boli izra
zito središče naše težke industrije. Tako 
delajo na mestni periferiji tri velike 

TEDENSKA KRONIKA 
V tednu denarnega varčevanja so poka

zali lep uspeh v sindikalni podružnici 
prosvetnih delavcev v Smledniku. Od
zvali so se vsi člani 37 po številu ia 
vložili skupno 47.500 din prihrankov. 

V petek 16. decembra zvečer se začne 
moštveni šahovski sindikalni turnir v 
Kranju. Do sedaj so prijavili šahovski 
akt ivi : Iskra 3 moštva, a po eno mo
štvo Tiskanina, Inteks in M L O . Vsako 
moštvo šteie 6 mož, a zmagovalec na 
tej turneji gre dalie na republiško sin
dikalno tekmovanje. 

Novoustanovljeno sindikalno kulturno 
umetniško društvo »Dragotin Kette« 
na Golniku je letos prvič nastopil v 
okviru tedna ljudske univerze in pri
redil uspel večer posvečen srbskemu 
komediografu Branislavu Nušiču- Na
stopil Je trio tamburic z gitaro, k i ie 
odigral par narodnih in borbenih slo
venskih pesmi, nakar ie tajnik SKUD -a 
tov. Božič imel kratko predavanje © 
Branislavu Nušiču. Dramski odsek pa 
je nato uprizoril Nušičcvo enodejan-
ko »Analfabet«. 

SEZNAM POROK 
v Kranju dne 10- decembra 1949 

Kern Adolf, Kranj in Prosen Ljudmila, 
Kranj; Tafro Ibrahim, Sarajevo in Jerše 
Jožefa, Krani ; Mohorič Zdravko Sred
nja Dobrava in Stopar Sonja, Straž išče; 
Mar ic Boško, Št. Peter, Postojna in Ži
žek Rozalija, Golnik. 

Ob tei pri l iki so darovali za socialni 
fond din 1060.—. 

SPOMINSKI DNEVI 
Od 28. do 31. decembra 1944: Enote 

X X X I . divizije napadejo močno utr
jeno sovražno postojanko Gorenja vas* 

22. decembra 1944. Kokrški odred na
pade sovražno postojanko Kovor, kjer 
je bilo ubitih 44 sovražnih voiakov. 

22. december Dan Jugoslovanske Ar
made. 

DEŽUR. SLUŽ. SOC. ZAVAROVANJA 
18. decembra ima službo dr. Hribernik 

Ivan — telefon št. 553. 
DEŽURNA LEKARNA 

18. decembra ima službo Okrajna lekar
na, Prešernova ulica. 

DEŽURNA TRAFIKA 
18. decembra ima službo Uršič Angela. 

Koroška cesta. 
LJUDSKA KNJIŽNICA OSS V KRANJU 
posluje rodno vsak ponedeljek, sredo i i 

petek od 15. do 20. ure v novih pro
storih na Titovem trgu. 

KINO »STORŽIČ« KRANJ 
Od 16-do 19- decembra »Planica leta 1949 

in Titovi fizkulturniki v Pragi«, sla
venska dokumentarna filma. 

Od 20. do 22. decembra »Oče Goriot«, 
francoski film. 

KINO »SVOBODA« STRAŽIŠČE 
Od 16. do 19. decembra »Maska« in 

»Sovjetska Ukrajina«, sovjetska filma-
KINO ŠKOFJA LOKA 

Od 15. do 18. decembra »Dunajske melo-
lodije«, avstrijski film. 

KINO TRŽIČ 
17. in 18- decembra »Volga, Volga« — 

sovjetski film. 

tvornice cementa, ki nosijo ime »Prvo
borac«, »Partizan« in »10. septembar«-
T u je velika ladjedelnica »Krstulovič«. 
k i si je v tem letu priborila za svoje de
lovne uspehe prehodno zastavo zvezne 
vlade. Razen tega ie pomembna tudi to
varna, ki izdeluje kemijska industrijska 
umetna gojila. Mesto se je po vojni po 
številu prebivalcev močno dvignilo, sal 
šteie danes nad 50-000 prebivalcev. Naj
večja pomembnost v naši novi sociali
stični stvarnosti pa je v tem, da bodo 
do 29. novembra odprli v bližini Splita* 
v Kaštelu Sučurcu veliko tovarno »Ju-
govinil«. V njej bodo izdelovali plastične 
mase iz kemične spoiine, plina vinilklo-
rida. Ta plin bodo pridobivali iz osnov
nih surovin, ki jih naša dežela ima do
vo l i : iz premoga, apna in soli. Ta naša 
tovarna, ki je po ogromni gradnji vel i ' 
časten dokaz naših delovnih uspehov bo 
po obsegu proizvodnje- druga v Evropi-
V vsem tem je nov odraz Splita kot me; 
sta velike bodočnosti v novi socialistični 
državi. 

Nadaljevanje" prihodnjič-

O k r a j n o tekmovanje sindikalno kult. umetniških društev 

NAŠA PESEM JE PESEM DELA 
pesem bratstva in enotnosti 

Vtisi s turneje pevskega zbora SKUD-a »France Prešeren« po bratski republiki 
Hrvaški 
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