
Poštnina 
plačana v gotftvitti 

Planiranje naročnine 
Vse, ki žele ostati stalni naročniki gla

sila »Gorenjski glas« tudi v letu 1950-, 
prosimo, da se takoj prijavijo ter isto
časno plačajo 26 din za naročnino pr
vega četrtletja, na naš čekovni račun 
št. 611-90200-7. Vsem ostalim bomo po 
Novem letu list ustavili. 

Vse množične organizacije, ljudske 
knjižnice, gostinske obrate itd., k i žele 
postati naročniki, prosimo, da se takoj 
prijavijo, da lih planiramo med naroč
nike. Isto velja tudi za posameznike. 
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DAN J U G O S L O V A N S K E A R M A D E 
Danes pred osmimi leti se je osnovala 

prva redna edinica naše armade. 
Na podlagi izkušenj je po prvi sovraž

nikovi ofenzivi v Srbiji naš Vrhovni štab 
s tovarišem Titom uvidel potrebo, da 
poleg teritorialnih edinic in partizanskih 
odredov formira še edinice . regularne 
vojske, ki bi bile obenem udarna sila 
proti sovražniku. Ta se uporabi tam, 
kjer se pokaže največja potreba za uni
čenje sovražnika in domačih izdajalcev 
— in s tem obenem podpira širjenje 
upora. 

22. decembra leta 1941. je bilo v maj
hnem bosanskem mestu Rudno osnovana 
L proleterska brigada, ki je že naslednji 
dan izvojevala svojo prvo zmago nad 
sovražnikom. To pa ne pomeni, da se Je 
naša armada šele tedaj začela izgraje
vati, kajti razvijati se Je začela tiste dni, 
ko je Centralni komitet KP.I s tovari
š em Titom pozval vse narode Jugosla
vije v borbo in so bili organizirani prvi 
partizanski odredi. Pomemben dan I-
proleterske pa je v tem, da je to prva 
regularna edinica naše armade, ki je 
čas tno ponesla slavo skozi borbo. Ro
jena v ognju narodno osvobodilne vojne 
in liudske revolucije, v borbi za svobod
no domovino in meno socialistično druž
beno ureditev Je naša armada postala 
najdragocenejši otrok ljudstva, nepre
magljiva sila, ki Je s tisoči nepretrgljivih 
niti povezana z ljudstvom in njegovo 
borbo za boljše in srečnejše življenje. 

V naši narodno osvobodilni vojski in 
Armadi je bilo v času vojne na tisoče 
najboljših sinov in hčera našega ljud
stva, ki so danes vključeni v našo soci
alistično produkcijo, ali pa so nosilci 
naše ljudske oblasti, katera ie produkt 
naše liudske revolucije. Današnji pripad
niki JA skupno z našimi delavci v pro
dukciji in v ljudski oblasti se spominjajo 
velikih dni, ki so jih skupno preživeli v 
narodno osvobodilni borbi. Vsled tega je 
dan Jugoslovanske armade praznik, ki 
nas vse z neminljivimi spomini priklepa 
na našo slavno in uspešno borbo proti 
okupatorju in domačim izdajalcem. 

Tudi danes povezanost ljudstva z ar
mado izraža edinstvo našega naroda. 
Viden izraz te enotnosti in povezanosti 
je bila proslava 2'). novembra »Dneva 

republike«, ko so naši delavci v tovar
nah proslavljali ta dan z manifestacijo 
svojih uspehov pri doseganju letnega 
plana in ko je na stotine delavcev dobilo 
priznanje za svoje udarniško delo. P r i 
tem so se spominjali svoje armade s 
tem, da so povabili njene člane na skup
no slavje tega velikega dne. 

Naše ljudstvo in naša armada, ravno 
s svojo enotnostjo ustvarja trdno celoto 
in s tem odgovarja tistim, ki težijo k 
revizionističnim in sovražnim nastopom 
na našo domovino in Partijo, ki težijo za 
tem, da razbiieJo to enotnost in zrušijo 
vse tisto, kar se ie v skupni borbi do
seglo v naši ljudski revoluciji. 

Tudi danes se zaveda naša armada 
resnosti položaja in dostojno odgovarja 
sovražnikom naše Partije, ljudstva, 
CK-ja in tov. Tita s tem, da se vključu
je v našo socialistično graditev. 

Naše edinice kranjskega garniziona so 
dobile sindikalno udarniško zastavico, 
kot najboljši brigadni kolektivna gradnji 
avtostrade pri Reki, kjer so presegali 
normo po 300%. Še lepši primer nam je 
edinica kapetana Puzigače Pere iz Kra
nja, kjer se je 98% vojakov odločilo, da 
se vključijo po demobilizaciji v našo in
dustrijo. 

Sovražniki našega ljudstva, naše Par
tije, Centralnega komiteta in tov. Tita 
bi hoteli, da se razbije enotnost naših 
narodov, ki se ie ustvarila med našo 
ljudsko revolucijo. Zato skušajo z lažmi 
in obrekovanji razbiti skupnost naših 
narodov, ki pa s svojo enotnostjo odgo
varjajo na vse sovražnikove napade. To 
se izraža tudi v stalnem stiku naše ar
made z množičnimi organizacijami in 
našo ljudsko oblastjo. Samo na dzemlhi 
mesta Kranja so pripadniki JA imeli 49 
predavanj za delavce v tovarnah, kmeč
ko obdelovalnih zadrugah, šolah in med 
mladino v raznih tečaiih, medtem ko so 
naši strokovnjaki iz tovarn imeli 5 stro
kovnih predavanj za pripadnike JA, pro
fesorji gimnazij pa nekaj srednješolskih 
tečajev. Sindikalno kulturno umetniške 
skupine pa so dale 18 uspelih prireditev 
za naše edinice. Naši oficirji so obiskali 
tovarne »Iskro« in se tako tudi na po-
prišču dela prepričali kako se pri nas iz
vršuje petletni plan 

V o l i t v e v k r a j e v n e l j u d s k e o d b o r e s o d o k a z a l e 
z r e l o s t i n z a v e s t n a š i h l j u d s k i h m n o ž i c 

z a i z g r a d i t e v s o c i a l i z m a 
Priprave na volitve v kranjskem okra

ju so bile dokaj živahne. Prebivalcem 
posameznih krajev je bila dana možnost, 
da svoje kandidatne liste temeljito pre-
tresejo in se odločijo za najboljše kan
didate. Le v nekaterih primerih so kra
jevni aktivisti popustili in so postavili 
samo eno kandidatno listo, kar je bilo 
stvari sami v škodo. 

Same volitve so potekale v svečanem 
razpoloženju. V mnogih kraiih so bile 
budnice in volivci so prihajali na volišča 
v sprevodih že pred 4- uro zjutraj. De
lovno ljudstvo se je zavedalo svoje dr
žavljanske dolžnosti. V Kranju, Škof ji 
Loki , Tržiču in Zireh pa skoraj ni bilo 
tovarne, kjer ne bi v počast i tev volitev 

nadurno delali, prav tako pa sta tudi 
frontna in mladinska organizacija orga
nizirali prostovoljno delo na raznih gra
dil iščih-

V našem okraju se je udeležilo volitev 
97,63% volivnih upravičencev, abstinenca 
pa znaša 2,37%. Za kandidate OF je gla
sovalo 91,48%, dočim sta reakcija in in
formbiro dobila 8,52% glasov. Iz tega 
sledi, da so ogromne ljudske množice 
pravilno razumele pomen volitev v 
KLO-je in s samo udeležbo dokazale 
vsemu svetu, zlasti pa še InformbiroJev-
cem in reakciji, da ljubilo svojo ljudsko 
oblast, ki so si jo ustvarili v štiriletni 
ljudski revoluciji in jo utrdili z napori 
gospodarske graditve v povojnih letin. 

Kako so potekale volitve v raznih krajih 
Kranj 

V Kranju, ki Je imel 58 volivnih enot 
so že pred četr to uro zjutraj pričeli z 
volitvami. Dve godbi na pihala: JA in 
SKUD-a »France Prešeren« sta obšle 
vse mesto in z zgodnjo Jutranjo budnico 
najavile začetek volitev. Mestne ulice, 
ki so druge dni v teh urah prazne in ti
he, so tokrat oživele in na volišča so 
prihajali prvi volivci. Na volišče 44. vo
livne enote so prišli kolektivno vsi učen
ci industrijske in gospodarske šole to
varne Iskra že ob 3-45-uri zjutraj ob 
prepevanju borbenih pesmi in igranjem 
na harmoniko. Prav tako je ob 4 zjutraj 
ves delovni kolektiv hotela »Evropa < na 
svojem volišču opravil svojo državljan
sko dolžnost. Med starimi ljudmi, ki so 
bili prvi na volišču so bili 79 letni udar
nik v prostovoljnem delu na Primsko-
vem tov. Železnik Jakob, nadalje 77 let
ni Završnik, Zirovnikova mama, 80 letni 
Mihelčič Kristijan, ki je slep in ga Je na 
volišče pripeljala njegova 79 letna žena 
Ivana. Med prvimi Je prišla na volišče 
90% invalidka iz N O B tov Miščevič 
Ivanka in 80%-ni invalid iz N O B tovariš 
Bizjak Ivan. Kdo bi mogel našteti vse te 
lepe zglede požrtvovalnosti in visoke za
vesti, da čimprej opravijo svojo držav
ljansko dolžnost in voUio svojo ljudsko 
Oblast, ko jih ie pa bilo toliko! 

Vsa volišča v Kranju so bila lepo 
okrašena. V 19- volivni enoti so prvi 
končali volitve s 100%-no udeležbo. Na 
volišču v Struževem pa ie do 5. ure vo
lilo 50% volivcev. Med prvimi je volila 
7-kratna udarnica Angela Štibelj. Dijaki 
tekstilnega tehnikuma so se že v zgod
njih jutranjih urah 100% udeležili voli-
litev. V 10. volivni enoti pa je volilo že 
pred 5. uro 70% volivcev. Do 10. ure le 
nadaljnjih 6 volivnih enot končalo vo
litve s 100%-no udeležbo, a ob 11. uri so 
zaključene volitve še v 20 drugih voliv
nih enotah. Tako, da so v splošnem za
ključene volitve v Kranju povsod ob 
12.30. uri in to z 99,43%-no udeležbo. Za 
kandidate O F je volilo 96-47 < volivcev 
in 3.53% v črno skrinjico. 

Naklo 
2e ob 4. uri zjutraj se je razlegala 

skozi vas budnica harmonikarjev ter 
dramila in klicala vaščane na volitve. 
Na vseh voliščih je bilo takoj vse živo. 
Razlegalo se ie petje in veselo razpolo
ženje. 5 volivnih enot je že ob 7-10. uri 
zjutraj zaključilo volitve s 100%-no ude

ležbo. Na volišče l l . vo l ivne enote je kot 
prvi prišel 90-letni Jenko Peter, a na 
volišče 6. volivne enote pa sta med pr
vima prišla 80-letni železniški upokoje
nec Brojnik Andrej s svojo 77-letno ženo 
Ano, kar je vredno pohvale, kajti Bro i -
nikova komaj še lahko hodi ob palici. 
Najlepše je bilo okrašeno volišče 7- vo
livne enote, kar gre zasluga tov. Lokov-
šek Ivani, ki Je zelo marljiva aktivistka 
krajevnega odbora OF. V Naklem so 
bile volitve zaključene že ob 10. uri s 
100%-lio udeležbo. 

Gorice 
13. volivna enota v Goricah je že ob 

1-45. uri 100%-no volila. Zvečer prej
šnjega dne so odšli volivci te enote na 
udarniško' delo, nakar so skupno odšli 
na volišče. Na njihovi 17. in 18. volivni 
enoti na so končali volitve že ob 4.20. 
uri, a deset minut pozneje še nadaljnje 
štiri volivne enote. Do devete ure so bile 
skoraj na vseh volivnih enotah zaklju
čene volitve z 100%-no udeležbo. 

Tršiški kot 
Tržič Je napovedal medmestno tekmo

vanje Škofii Loki in Kranju v čimboljši 
izvedbi in uspehu volitev. In res se je 
dobro pripravil zato, kar so priča lepo 
okrašena volišča, zgodnja budnica na 
pihala m močna razgibanost vseh tere
nov že v zelo zgodnjih jutranjih urah, 
da čimpreje 100%-no udeležbo končajo 
pri njih volitve. Vse Je kazalo, da bodo 
v tem tudi odnesli prvenstvo. Tako je na 
območju njihovega M L O do 6. ure zju
traj 5 volišč že imelo 100%-no udeležbo, 
a kmalu no sedmi uri nadaljnjih 7 voliv
nih enot. Ob 10- uri so v vsem mestu 
imeli že 80%-no udeležbo na voliščih in 
volitve so končali z izidom udeležbe 
99,7% volivcev, za kandidate OF je gla
sovalo 97%. a v skrinjico brez liste 3% 
volivcev. 

Volivci Sv. Ane so napovedali že pred 
volitvami tekmovanje vsem K L O kranj
skega okraja. Že v zelo zgodnjih jutra
njih urah so imeli budnico in kmalu nato 
lepe volivne rezultate. Volitve so zaklju
čili z vplivnim rezultatom 99,1% ude
ležbe, a 4 glasove so imeli v skrinjici brez 
liste, dočim so za kandidate OF glaso
vali 303 volivci. 

(Nadaljevanje na drugi strani) 
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P o r o č i l a o v e l i k i z m a g i OF n a n e d e l j s k i h 
v o l i t v a h 

Izpolnili so p l a n 
STANDARD« V KRANJU a 

(Nadallevanie s vrve strani) 
Jezersko 

Vsa volišča na Jezerskem so zelo lepo 
okrašena, a najlepše imalo volišče v 
Korotanu in v osnovni šoli. Volitve so se 
kljub hribovitemu značaju in raztrese-
nosti te naše obmejne vasi tudi tu začele 
že pred 4. uro zjutraj. Na prvi volivni 
enoti sta medsebojno tekmovala kdo bo 
prej izvršil S V O J O državljansko dolžnost 
88-letni gozdni delavec Koštrun Gregor 
in 84-letni mali kmet Verdnik Jože. Ko 
je komisija odprla vrata volišča sta oba 
istočasno stopila čez prag, si segla v 
roke in dejala: »Zdai vidiva, da sva oba 
enako dobra državljana«. Jezcrčani so 
se zanimali predvsem za izid volitev pri 
"Sv. Ani, s katero tekmujejo, kdo bo prej 
izvršil yoIitve. Na nekem volišču na Je
zerskem prav na meji Koroške je padla 
samo ena krogliica v črno skrinjico, a 
še ta pomotoma in jo je volivec glasno 
obžaloval. Mnogi Jezeriani so se pri
peljali na slavnostno okrašenih saneh z 
zastavami do volišča. Do 8. ure ziutrai 
je Jezersko s 100%-no udeležbo ponosno 
zaključilo volitve. 

V Poljanski in Selški dolini 
V Škof ji Loki je bilo že na vse zgo

daj vse živo in razgibano. V 31. volivni 
enoti .ie kot prvi volil 75 letni Artič Ma
tevž, za nJim pa 65 letna Reš Frančiška. 
Prav tako je bila med prvimi mladina in 
delavstvo tovarne klobukov, ki so nato 
kolektivno odšli v tovarno, da z delom 
počaste dan volitev. Škofja Loka Je 
imela 99,1 %-no volivno udeležbo, a za 
kandidate. OF Je glasovalo 96,8% voliv
cev, hlapci imperialistov in kominforma 
pa so dobili 3,2% glasov. V Železnikih, 

Dražgošah, Martinivrhu in v mnogih 
krajih Selške doline so začeli z volit
vami že ob 4. uri zjutraj. Ob tej uri je 
volil že ves mladinski aktiv iz Železni
kov. 

V Poljanski dolini so bili prav tako 
zgodni. Najboljše so se pripravili na vo
litve v Hotavljah (100%-na udeležba), 
kjer so člani fronte tudi dali obvezo, da 
bodo v počastitev volitev naredili 490 ur 
prostovoljnega dela na zadružnem domu, 
kar so tudi v celoti izpolnili. Tudi iz 
Žirov, Zaliloga in drugod so prihajala 
poročila o veliki razgibanosti Liudskih 
množic, ki so že v zgodnjih urah pristo
pala na volišča, da že v dopoldanskih 
urah končajo volitve z prosečno 98%-no 
udeležbo. Tako je v K L O Žiri 10 voliv
nih enot doseglo 100%-no udeležbo in 
od tega je bilo samo 13 kroglic v črni 
skrinjici. Tovarna športnih čevljev Je 
djelala ves dan v počasti tev volitev, ko 
Je že pred tem ves kolektiv 100% izvršil 
svojo dolžnost na voliščih. 

Velika aktivnost mladine 
Posebno aktivnost ie pokazala na vo

litvah mladina kranjskega okraia. V Tr
žiču ie mladina že do po! osme ure vo
lila 100%, prav tako v Sorici, PodbrczJu, 
Jezerskem in Besnici, dočim v Brnikih 
do devete ure 92%. 

V 39. volivni enoti v Kranju so prvi 
prišli na volišče mladinci mlekarske 
šole, med njimi tudi več nosilcev zlatih 
značk prostovoljnega dela. Učenci indu
strijske šole »Iskra« pa so takoj pb 
opravljeni dolžnosti na volišču odšli na 
prostovoljno delo izgradnje kanala na 
Planini. 

Nad 200 volivnih enot je imelo stoodstotno 
udeležbo na volitvah 

Po delnih podatkih ie v kranjskem 
okraju glasovalo do 10. ure 180 volivnih 
enot, a do 14. ure 208 volivnih enot 100 
odstotno. Najboljše volivne rezultate v 
dopoldanskih urah so imeli K L O Duplje, 
Gorice, Hotavlje, Jezersko, Kokra, 
Smlednik, Sorica, Trstenik, Kovor, Pre-
doslje, Bitnie, Brniki , kjer je večina vo
livnih enot 100% zaključila volitve. Do
bro se Je izkazal tudi Šenčur, kjer ie že 
do 8. ure volil na 5 volivnih enotah 100 
odstotno in je kmalu po 10. uri imel 
98.8%-no udeležbo na vseh voliščih, ki 
so k temu zelo lepo okrašena. Za črnuhe 

je odšlo 5%, dočim so kandidati OF do
bili 95% glasov. Na ta dan ie nastopila 
prvič z igranjem budnice njihova obnov
ljena godba na pihala, kakor so tudi za
vedni Šenčuriani popravili 1,5 km okraj
ne ceste od Šenčurja proti H rastju. 

Volivna udeležba Je bila dobra tudi v 
K L O Besnici (97,1%), CerlJah (97,2%), 
Davči (99,1%), Križah (99,6%), Orehku 
(98,8%), Podbrezjah (99,6%), Preddvoru 
(98,1%), Retečah (98,5%), Sv. Katarini 
(98%), Sv. Neži (99,1%), Trbojah (98,7 
odstotkov), Visokem (98,4%) in Zmincu 
(97,5%). 

V počastitev volitev so delali vsi delovni kolektivi 
Svojo udanost Partiji, maršalu Titu in 

socialistični domovini so izkazali tudi 
dan volitev vsi delovni kolektivi Kranja, 
Tržiča in Škofje Loke. Delovni kolektiv 
»Inteksa« se je med drugim obvezal, da 
bo na dan volitev delal za pomoč novo
letni jelki. Med delavci v obratih je delo 
teklo v živahnem in borbenem razpolo
ženju. Tako sta si v tkalnici tov- Berglez 
Pavla in Kurat Karolina, ki delata na 
šeststatvenem sistemu, napovedali med
sebojno tekmovanje in sta že do 12. ure 
presegli normo in to: prva za 20,5%, a 
druga za 11,8%. Ravno tako so bdi do
seženi lepi uspehi prj ostalih delavcih v 
tkalnici in predilnici. K temu so še po
slali posebno brigado v tržiško predil
nico, kjer so organizirali medsebojno 
tekmovanje za višjo storilnost dela. V 
tovarni Tiskarrfni so se udeležili nedelj
skega dela vsi delavci, ki so sklenili, da 
od tega dajo močen prispevek za novo
letno jelko, kakor tudi v tovarni »Iskri«, 
kier ie delala skoraj polovica delavstva-
V »Pletenini« so prav tako prišli polno-
številno na delo, razen onih, ki so bili 
v volivnih komisijah. V Dupljah je de
lalo 30 čevljarskih pomočnikov, v »Savi« 
pa 12 delavcev mehanične delavnice. Tr-
žiška predilnica, kier se ie udeležilo dela 
80% delavstva, je napovedala tekmova
nje tovarni »Triglav«, v škofjeloški pre
dilnici se je udeležilo dela 90%> delav
stva, V »Standardu« v Kranju pa 77%. 
Prav tako se Je delalo v oljarni Britof 
pri Kranju kakor tudi v mlekarni v Ci r -
čah. 

Cez 200 frontovcev pa je v Kranju po 
opravljenih volitvah delalo na prosto
voljnem delu na treh deloviščih: na Gre
gorčičevi cesti, Zlatem polju in na P la 

nini. To je njihov prispevek skupnosti 
na dan, ko so v zavesti popolne zma
ge oddali svoj pošteni glas za kandidate 
OF. 

V borbi za plan v iržiški 
predilnici in tkalnici 

Kot vsa mladina Jugoslavije, ki se 
bori za izpolnitev plana, tako se tudi 
mladina Bombažne predilnice in tkalnice 
v Tržiču zaveda te največje naloge. Na 
množičnem sestanku mladine Je bil nav
zoč direktor tovarne, ki je opozoril mla
dince in mladinke na težave, ki se po
javljajo v zvezi izpolnitve plana. Rekel 
ie, da je plan mogoče doseči kljub temu, 
da smo med letom imeli razne nepriča
kovane težkoče. J'reba ie samo, da mla
dina pri svojem delu pokaže nekoliko 
več borbenosti in socialistične zavesti — 
in zmaga ie naša. V diskusiji, ki se .ie 
razvila, se ie nekaj mladink javilo pro
stovoljno za nočno delo, da tako pripo
morejo k čimprejšnji izpolnitvi plana. 
Tovarišice Balažnik Vera, Peternel Slav
ka, Zavrl Ci lka, Luter Mariia, Berbir G i -
zela in Penko Ančka so tako dokazale 
visoko zavest mladine. Njihovem pri
meru naj sledi tudi ostala mladina in 
plan bo gotovo izpolnjen. 

Po končanem sestanku smo vsi odšli 
s pesmijo in harmoniko na udarniško 
delo v tkalnico. Videl si samo pridne 
roke, kako delalo in kontrolirajo stroje, 
da bi bil učinek čimvečJi. Uspeh prosto
voljnega dela je bil zelo lep, skupno 
105,9%. Ura ie bila že čez polnoči, ko so 
odšli mladinci in mladinke iz tovarne 
domov, veseli in srečni, da so prispevali 
s svojim delom k* izpolnitvi plana. 

V tovarni usnia »Standard« v Kranju 
so 12. t. m. izpolnili plan po vrednosti, 
a 17. t. m. pa še količinsko. Kolektiv se 
je skozi vse leto boril z raznimi težko-
čami v pomanjkanju delovne sile in su
rovin, kar je vse nadoknadil z veliko 
borbenostjo v stalnem medbrigadnem 
tekmovanju za višjo storilnost dela in s 
tem predčasno izpolnil S V O J O težko 
plansko nalogo. K temu uspehu so mno
go pripomogli tudi številni udarniki, ki 
jih je v tem letu proglašenih okrog 200. 

LIP ŠKOFJA LOKA 
Lesno industrijsko podjetje v Škofii 

Loki , ki je za uspehe dosežene v prvem 
polletju, prejelo prehodno zastavo GO 
ZSS je 15. t. m. izpolnilo svoio letno 
plansko nalogo, čeprav se je moral de
lovni kolektiv v drugem polletju boriti z 

velikimi težavami zaradi pomanjkanja 
hlodovine. Navzlic vsem težkočam pa so 
se na praznik republike obvezali, da 
bodo plan izpolnili do 15. decembra, pa 
naj stane kar hoče. Napeli so vse sile 
in storili skrajne korake, da je hlodovina 
začela dotekati. In tako so zmagali. 

Z nesebičnim požrtvovalnim delom 
hoče njihov delovni kolektiv dokazati* 
da ga vsa obrekovanja InformbiroJa Ie 
samo utrjujejo v delu za boljšo bodoč
nost delovnega človeka. 

TKALNICE TISKANINE V KRANJU 
V tekstilni tovarni Tiskanimi v Kranju 

sta obe tkalnici že izpolnili svojo plan
sko nalogo. K temu uspehu je mnogo 
pripomoglo tekmovanje za višjo storil
nost, ki ga Je v tej tovarni sprožila več 
kratna udarnica Šter Ivana, in ki Je mno
žično zajelo tkalke v tovarni. 

Pridobivanje novih dopisnikov - nujna skrb množ. organizacij 
»Gorenjski glas« ie glasilo delovnih 

ljudskih množic kranjskega okraja. Kot 
tak ima važno vlogo v aktivizaciji mno
žic za graditev socializma, propagiranju 
velikih idej, ki vodijo človeštvo k na
predku. 

Zanimanje za »Gorenjski glas« stalno 
narašča tako, da so vse pogostejše za
hteve množičnih organizacij, da dvig
nemo naklado, kar ie seveda nujno in 
popolnoma upravičeno. Toda nekaj je še 
boli nujnega, čemu pa ravno množične 
organizacije, posebno frontni odbori na 
vasi, K O Z itd. ne posvečalo nikakršno 
pozornost. To nuj no je vprašanje, kako 
izboljšati naš časopis, da bo kos zadanim 
nalogam in da bo k temu res vsakemu 
prikupen in dragocen pripomočnik in 
učitelj. 

Časopis bo uspešno izvrševal svoje 
naloge le z aktivnim sodelovanjem čim 
širšega kroga dopisnikov iz vrst delov
nih ljudi. P r i tem se moramo zavedati, da 
dober časopis opravi več dela kot 100 
agitatorjev in zato moramo odločno sto
piti na pot aktivizaciie po tem vprašanju 
tako, da se pri nas čimpreje vzpostavi 
dobra dopisniška mreža. Kaj ni to že 
skrajna malomarnost, da še vse do da
nes iz 19 obstoječih K O Z v našem okra
ju nimamo niti enega dopisnika, ki bi 
pisal o delu, življenju in borbi za izpol
nitev planov v svoji obdelovalni zadrugi 
in da imamo le nekaj 4 hišnikov iz na
ših vasi in mest, čepra , imamo nad 190 
osnovnih organizacij OF v okraju? 

Pred mesec dni je Izvršni odbor OF 
Slovenije razpisal tekmovanje med do
pisniki lokalnih časopisov in za razširi
tev dopisniške mreže, na katerega kljub 
lepim nagradam nismo naleteli v našem 

okraju nu zadovoljiv odziv. To tekmo
vanje se podaljšuje do 20. januarja 1950-, 
in sicer Je treba politično razgibanost 
ljudstva, ki se le stopnjevala v času pred 
volitvami obdržati in še stopnjevati nji
hovo zanimanje za delo ljudske oblasti 
in sodelovanje v množičnih organizaci
jah. Zato naj dopisniki v času po volit
vah spremljajo delo naših novih ljudskih 
odborov, populariziralo njihovo prizade
vanje za rešitev važnih problemov K L O r 
popularizirajo njihove plane itd. 

Predvsem je potrebno poleg populari
zacije novih odborov spremljati priprave 
frontnih organizacij za planiranje, pisati 
o sestavljanju planov na podlagi politič
nih in gospodarskih analiz kraja in spre
jema plana na množičnem sestanku. 

TekmuJmo v pridobivanju novih do
pisnikov! Vse osnovne frontne organi
zacije naj pri sestavljanju svojih letnih 
planov v te vnašajo tudi nalogo o rod
nem poročanju iz življenja in dela svoje 
frontne organizacije in zato določijo do-

S pisnika, k i se bo obvezal, da bo iz svo
jega področja stalno in redno dopisoval 
v list. T b p a velia tudi za ostale. Dopis
nike je treba iskati povsod: v podjetjih,-
v K O Z , v množičnih organizacijah na 
vasi in drugod. Le na ta način bomo iz
polnili vrzel, da bo naš list odslej š i roko 
razgledan in kos vsem nalogam in dolž
nostim, ki jih imamo do skupnosti in do 
naše socialistične domovine. 

Le z razširitvijo mreže dopisnikov,-
kar je nujna skrb vseh množičnih orga
nizacij, bomo vsebinsko izboljšali naše 
glasilo »Gorenjski glas«, da bo verni do
kument današnje dobe, točni odraz živ
ljenja in hotenja, sodobni borec in 
ustvarjalec lepše bodočnosti. 

Pomoč mladine pionirjem 
Učenci Industrijske šole »Iskra« v 

Kranju so se odločili, da bodo ustanovili 
postojanko »Mladih tehnikov« v pionir
skem odredu »Lojzeta Šiške« v Stra-
žišču pri Kranju. Svolo obveznost so 10. 
decembra tudi izpolnili. Ustanovili so 
»Stanico mladih tehnikov«, v katero so 
vključili nad 90 pionirjev in pionirk. V 
stanici so trije krožki : krožek mladih 
kemikov, radioamaterski krožek in stroj
ni krožek. Najbolj zanima pionirje radio
amaterski krožek, pionirke pa kemija. 

Kemijski krožek zna napraviti tovariš 
Cerči Aleksander, učenec II. letnika Jud. 
šole, zelo zanimiv. Pionirjem ie povedal, 
kaj je kemija, kaj kemija uči. pravil pa 
jim je tako zanimivo in preprosto, da so 
vsi pionirji razumeli. Potem pa ie napra
vil še majhen poizkus z natrijem in lak
musom. Pionirji so z zanimanjem sledili 
poizkusu in stavljali vrsto vprašani , ta
ko da jim je komaj sproti odgovarjal-
Vodstvo šole ie pokazalo veliko razu
mevanje za »Stanico mladih tehnikov«, 
dalo na razpolago sobo in spremenilo 
urnik tako, da bodo krožki lahko delali 
vsako soboto. Tudi učenci Industrijske 
šole imajo s pionirji veliko veselje, to 
pa zaradi tega, ker so pokazali tako za-
nin*anje z vrsto vprašanj , ki so jih stav
ljali. Radioamaterski krožek vodita to
variš Urbas Ludvik in Marčič Viktor, 
oba učenca II. letnika, strojni krožek pa 
Mausar Milan, ravno tako iz 11. letnika. 

Že sedaj pripravljalo učenci Industrij
ske šole darilo za novoletno jelko, in 
sicer so se namenili obdariti odred z 

zbirko orodja, navijalnim s trojčkom za 
navijanje tuljav in spajalnikom. 

Tako pripravljajo učenci Industrijske 
šole »Iskra« kader bodočih učencev za 
to veliko tovarno, pripravljajo kader no
vih strokovnjakov, ki jih bo rabila naša 
nova Jugoslavija. S. M-

Obisk kulturno-umRtniškep 
društva iz Trsta 

»Linoier«, kulturno-umetniško druš tvo 
iz Trsta, ie 10. t. m. na povabilo glav
nega odbora ZSS obiskalo Kranj. Po 
prisrčnem sprejemu so se t ržaški kul
turniki udeležili okrajnega tekmovanja 
SKUD-ov v Kranju in se na lastne oči 
prepričali, kako se razvija kultura v de
želi, kier vlada ljudstvo. Nato so si ogle
dali Vrbo, obiskali Prešernovo rojstno 
hišo in Bled. Najbolj so bili presenečeni 
v tovarni »Iskra«, kier so videli, kako 
odgovarjajo delavci na obrekovanja In
formbiroJa. Posebno so se zanimali za 
naše kinoprojektorje in si ogledali kino-
dvorano. Na poslovilnem večeru je po
zdravil t ržaške goste v imenu uprave i ' 1 

komiteja tovarne Iskre tov. Urbane, i 
imenu mestnega komiteja K P S tovariš 
Brovč, v imenu okrajnega komiteja K P ^ 
pa tov. Gostiša. —J. J^f 

P r o g r a m Partije -
je naš p r o g r a m ' 
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P a r t i j s k a k o n f e r e n c a p r o s v e t n i h d e l a v c e v Tudi tovarna športnih čevljev v Žireh izpolnila plan 
k r a n j s k e g a o k r a j a 

Dne 10. t. m. je bila okrajna partijska 
konferenca prosvetnih delavcev, ki je 
reševala pereča vprašanja v zvezi z de
lom prosvetnega delavstva, učnimi uspe
hi in problemi, ki nastajajo v šolstvu. 

Prvo in najvažnejše vprašanje, ki so 
prosvetni delavci komunisti reševali, ie 
bila ideološka vzgoja. Konsultacije po 
predpisanem študiju so se sicer dobro 
obnesle, vendar nam stanje na šolali do
kazuje, da so študirali marsikje preveč 
šablonsko in da ideološkega znanja niso 
prenašali praktično v vsakodnevno delo 

^ v šoli in na terenu. Da se v prihodnje 
odpravi tak študij, so sklenili, naj se na 
študijskih sestankih razvija bolj disku
sija in preverjanje, kako se teorija izvaja 
v praksi v političnem življenju in pri sa
mih prosvetnih delavcih. Določili so tudi 
teme, ki naj jih študirajo, dokler ne bo 
predpisalo študij prosvetno ministrstvo. 
Vse šole in internati naj se naroče na 
revijo »Komunist«. 

Drug pereč problem pa so učni uspehi 
na sodemletkah, gimnazijah in strokov
nih šolah, ki izviralo iz različnih vzro
kov: neživljenjsko podajanje snovi, sla
ba pionirska ali mladinska organizacija, 
premajhna skrb nekaterih staršev, ne
urejene življenjske razmere, pomanjka
nje pionirskih sob in dnevnih sob za di
jake, neodgovornost podjetij za razvoj 

. vajencev, kot je to primer v podjetju 
»Jelovica« v Škof ji Loki . Najslabše učne 
uspehe ob prvi redovalni konferenci iz
kazuje gimnazija v Tržiču, od industrij
skih šol pa »Iskra«. Za zboljšanje učnih 
uspehov se bodo povsod, kjer še niso, 
ustanovili strokovni aktivi predmetnih 

Anton Krasna p r i p o v e d u j e . . . 
»Pozdravljen tovariš Krasna! Kako 

vam gre?« 
»Dobro,« ie s ponosom odgovoril in se 

Prijazno nasmejal. 
»Kakor mi je znano, ste član invalid

ske organizacije po padlih sinovih. P r i 
hajam v imenu Zveze vojaških voftlih 
invalidov iz Kranja. Zelo rad bi zvedel 
kaj o vašem življenju in vašem delu.« 

Tovariš Krasna Anton, v 67. letu sta
rosti, k i Je že letos napravil 800 ur pro
stovoljnega dela na gradbišču zadruž
nega doma v Primskovem, je rade volje 
pripovedoval. 

»No, povedal bom na kratko, kar od 
začetka.« 

Rodil sem se leta 1882. v ldri.ii na 
Primorskem. Oče je, bil kovač v rudniku, 
mati pa .ie imela doma dovolj dela z 
(>smimi otroki. Zaslužil je samo oče, ta
ko da je vladala revščina in pomanjka
nje. Oblečeni smo bili slabo, še slabšo 
Da smo imeli hrano. V zimah ni bilo 
drugega, na mizo kakor zebe, repa ali 
fižol. Kruha ni bilo na razpolago. Mesa 
in kai »boljšega« pa skoraj poznali nis-
nio. Dobro se spominjam, kako so nas 
zapostavljali celo v osnovni šoli. Čeprav 
&em zelo slabo videl na tablo, sem mo-
r<*l skupno z ostalimi revnimi otroci se
deti v zadniih klopeh, dočim so gospo
d i sedeli spredaj. Prav zaradi slabovid
nosti sem moral šolo prezgodaj zapustiti 
1 1 1 zaradi slabega socialnega stanja do-
n i a > na že mlad nastopiti službo čistilca 
v rudniku. Tu sem delal dolgih 32 let 
P r i težkem in zdravju škodljivem delu. 
v začetku sem za deseturno dnevno za-

D ( ) s l i t e v zaslužil le 25 krajcarjev, po-zne-

učiteljev, uvedel enkrat mesečno sesta
nek učiteljskega zbora z mladinskimi ali 
pionirskimi voditelji, enkrat mesečno se 
bodo vršile liospitacije učiteljev s se-
demletkv na gimnazijah in narobe. P r i 
0 0 AFŽ bo zadolžena tovarišica za po
vezavo z osnovnimi šolami, gimnazijami 
in strokovnimi šolami, za sodelovanje 
A F 2 pri roditeljskih sestankih in za or
ganizacijo dnevne sobe, kjer se bodo 
lahko oddaljeni ali otroci zaposlenih 
s taršev učili. 

Ker so opazili, da ni nikakršne vezi 
med industrijskimi in ostalimi šolami, so 
sklenili, da se vrše prosvetne strokovne 
konference skupno. Na konferenci so tu
di razpravljali o izobraževalnih teča.iih. 
ki skoraj povsod slonijo na prosvetnih 
delavcih, ne pa na množičnih organiza
cijah, o predvoiaški vzgoji, ki se mora 
tesneje povezati z JA in utrditi stalno 
vez prav z 22. decembrom — dnevom 
JA. 

Razpravljali so tudi o štednji, ki se bo 
uvedla na vseh šolah, o organiziranju 
proslave dneva JA, ki ga bodo prosla
vile vse šole, oficirji JA in člani Z B pa 
bodo predavali v otrokom dostopni ob
l ik i ; o novoletni Jelki, ki mora zajeti vse 
otroke. 

Sprejeti so bili tudi važni sklepi glede 
sodelovanja učiteljstva pri volitvah v 
ljudske odbore. 

Konferenca je bila uspešna in disku
sija kakor tudi spreleti sklepi dokazu
jejo, da imamo precej dobrega prosvet
nega kadra, ki bo sklepe partiiske kon
ference prenesel na skupno prosvetno 
konferenco. 

je pa so mi povišali na M), kar pa Je bilo 
za takratne razmere veliko •premalo. 

Politično sem že v mladosti vedno de
lal v raznih naprednih organizacijah, 
zato so me Italijani vseskozi preganjali. 
Slabo sem bil pri njih zapisan posebno 
še, ker sem razpečavnl napredne časo
pise: »Naprej«, »Rdeči prapor«, »Edi
nost«, »Cuk na palci« in druge. Tudi mo
jega starejšega sina Viktorja, ki je bil 
učitelj, so Italijani stalno preganjali, 
naoosled zaprli in obsodili na pet let 
strogega zapora; mene pa odpustili iz 

službe. Zagrešili smo le to, da smo bili 
zavedni Slovenci in vedno v borbi za iz
boljšanje delavskega življenja. Ni mi 
bilo mogoče prenašati vedno huiših pri
tokov fašizma, zato sem se leta 1941. 
odločil, da odidem z ženo in dvema 
otrokoma v Jugoslavijo. Zaradi brezpo
selnosti in takratne krize v Jugoslaviji 
sem le s t ežavo po dolgem času dobi! 
zaposlitev pri Stavbni družbi v Ljub
ljani. 

Žiri. 20. decembra 1949. 
V tovarni športnih čevljev v Zireh so 

včeraj 19. dec dopoldne dosegli letošnji 
plan tako po količini, po asortirnentu in 
vrednosti. To je velika zmaga delovnega 
kolektiva tovarne športnih čevliev. 

Letošnji plan ie bil za 40% večji od 
lanskega in vsled pomanjkanja delovne 
sile, posebno kvalificiranih delavcev se 
je bila trda borba za dosego plana. 

Volitve v kraievni ljudski odbur Žiri 
so se vršile v nedeljo od 4. ure zjutraj 
Delavci tovarne so v počasti tev volitev 
in za predčasno izvršitev plana šli tudi 

Orkester SKUD-a iz Domžal pod vod
stvom Juvana Tomaža ni od lani poka
zal nobenega napredka. Priporočljivo .bi 
bilo, da opusti lahko glasbo in se posveti 
podrobnejšemu študiju resnejše litera
ture, čeprav enostavnejše-

Orkester S K U D - a »Ivan Cankar« iz 
Tržiča pod vodstvom ing. Smolika v iz
biri programa tudi ni pokazal bistvenega 
napredka, čeprav mu ni odrekati homo
genosti, discipline in temperamenta. Ta 
orkester naj bi se lotil resnejših koma
dov, kot ie to-storil z Mozartovim »U-
vodoin v Pigarovo svadbo«, kar bo tem 
laže spričo izredno močnega sugestivne-
ga in temperamentnega vpliva dirigenta, 

Pozdraviti je novo ustanovljeni orke
ster kranjskega SKUD-a »France Pre
šeren«, ki je aod vodstvom Rotaria Jo
žeta postavil resen program, zlasti s 
prvim stavkom Schubertove »H-mol 
simfonije«. Motila pa je slaba intonacija 
in nekoliko nediscipliniran nastop. Ni n. 
pr. potrebno, da dirigent tik pred za
četkom igranja deli note in prestavlja 
putle. K njihovemu najboljšemu orke
stralnemu uspehu večera so bistveno 
pripomogli nekateri člani kranjske vo
jaške godbe. Nujno bi bilo, da orkester 
vztrajno nadaljuje z delom, da izpolni 
občutno vrzel v zadnjih letih v tej pa
nogi umetnosti. 

Izredno dobro naštudirana je bila god
ba na pihala SKUD-a »France Preše
ren« pod vodstvom Motela Zdenka, ki ie 
nastopila brez konkurence. 

Preteklo soboto in nedeljo se je nada
ljevalo okraiuo tekmovanje SKUO-cv. 
Tokrat so nastopili številni recitatorji iz 
vseh SKUD-ov, od katerih je odnesel 
Prvenstvo tov. Branko Berčič, član 
SKUD-a »Tone Šifrer« iz Škofje Like-
Nastopil je samo recitacijski zbor 
SKUD-a Železniki, ki ie odlično izvedel 

Ko je sin prestal pet let stradanja in 
mučenja po italijanskih zaporih, je pri
šel za nami v Jugoslavijo, in smo nato 
vsi skupaj odšli v Kranj. Tu ie po dalj
šem času dobil sin zaposlitev v tovarni 
»Senmerit«, mene pa zaradi starosti 49 
let niso sprejeli. Šele kasneje so tudi 
mene zaposlili. V tovarni »Semperit« 
sem delal 10 let in to do leta 1947, ko 
sem bil upokojen. Omenil bi še lahko, 
da srno ves čas bivanja v stari Jugosla
viji veliko delali za zboljšanje delav
skega življenja. K nam, še posebno k 
mojemu sinu Viktorju so prihajali na ile
galne sestanke znani borci — proletarei, 
nekai imen teh se še dobro Spomin jam: 
Brovč Andrej, Tomo Brejc, Seljak Luci
jam Lavrenčič, Toplak, Vitez, Tominc in 
drugi. Z ženo sva bila vedno politično 
napredna in sva svoje otroke tudi v tem 
dnini vzgajala. Sin Viktor Je aktivno so
deloval pri vodenju štrajka 1- 1936, ki ie 
bil v »Jugobruni«. 

»Da, da, težavno ie bilo življenje vča
sih pod staro kapitalistično oblastjo, ka
teri je bilo le do izkoriščanja delavcev. 
Kaj grenka je bila mo.ia življenjska pot, 
kakor tudi pot mnogih drugih borcev, ki 
so hoteli le pošteno se preživljati,« je s 
poudarkom dodal ter z glavo prikimal-

»Veliko bi lahko povedal o vsem'tem 
in še o drugih stvareh, ker pa ie tega 
toliko, bi danes ne skončah« 

»Kako pa med okupacijo ali ste podpi
rali Osvobodilno fronto?« sem ga na
dalje vprašal . 

»Podpirali in pomagali smo kolikor ie 
bilo v naših močeh!« je dejal stari Kra
sna. 

»Res, kolikor smo le mogli,« je pri
jazno hitela pritrjevati tudi njegova 
žena. 

v nedeljo na delo. 170 tov. Je delalo od 
nedelje ziutraj ves dan in preko noči na 
ponedeljek nepretrgoma, da tako izvršijo 
dano obvezo še pred obljublj. rokom 24. 
decembrom. Tudi sedaj, ko ie plan že 
dosežen delovni kolektiv dela z istim 
poletom in borbenostjo kot pred dosego 
obveze. 

S svojo delovno zmago in s 100%-no 
udeležbo pri volitvah je delovni kolektiv 
T Š C pokazal svojo zavest in disciplino, 
ter zaupanje v naše državno vodstvo in 
vero v boljše življenje v socialistični do
movini. 

zborno recitacijo »Škatliica pepela«. 
Kljub številnim nastopom recitatoriev 
ni to tekmovanje odkrilo posebnih talen
tov, a tudi kvaliteta ni bila naiboljša. 
Tekmovanje pa je pokazalo napredek in 
lep uspeh v nastopih dramskih skupin 
SKUD-ov iz Domžal, Železnikov, Žirov, 
Golnika, Tržiča in »Tone Retlja« (In-
teks) ter »Stane Kovačič« (Iskra) iz Kra
nja). Na predvečer obletnice Cankarjeve 
smrti SO v Prešernovem gledališču kot 
prvi nastopili Tržičani z dvemi delani) 
Cankarjevih »Hlapcev«. Dramska sku
pina »Ivan Cankar« iz Tržiča ie v igri 
pokazala, da ima dobre igralce, le izbira 
igre, ki je šepala v dinamičnosti, Je bila 
zanje pretežka. Prvenstvo v odigranih 
igrali pripada vsekakor SKUD-u iz Že
leznikov, ki so bili odlični v drami M . 
Kranjca »Pot do zločina«. Dobro igro 
sta pokazala še S K U D »Kette Dragutin« 
z Golnika v »Urokih« in »Iskra« v Go-
goljevi »Ženitvi«. 

V nedeljo popoldne pa so pred popol
noma zasedeno dvorano Sindikalnega 
doma v Kranju nastopili pevski zbori. 
Nastopila sta moški in ženski pevski 
zbor SKUD-a »France Vidmar« iz Kam
nika, S K U D iz Domžal, S K U D »France 
Prešeren« iz Kranja pa Je nastopilo z 
moškim zborom in svojo pevsko, sekcijo 
iz Dupelj. Najboljšo in kvalitetno močno 
izvedbo je imel S K U D »France Preše
ren« iz Kranja, ki ie med drugim izva
jal tudi novo, močno po ritmu in sodob
nosti, učinkovito Liparjevo skladbo 
»Toplo utripi je srce«. Za nJim je bil do
ber tudi zbor iz Kamnika, medtem ko sta 
ženska zbora iz Domžal in Kamnika po
kazala srednjo vrednost. 

V splošnem ie to tekmovanje poka
zalo, da so naši S K U D - i še vedno naj
boljši v dramatiki, petju in glasbi. 

(Nadaljevanje in konec) 

»Za svobodo, ki jo danes imamo, smo 
dali dva sinova. Mlajšega so Nemci 
ustrelili, starejšega pa odpeljali v kon
centracijsko taborišče kier ie umrl. Med 
okupacijo, od avgusta 1941. so k nam 
prihajali partizani, čeprav smo bili v ve
liki nevarnosti. P rv i . ki je že kot parti
zan prišel k nam v avgustu 1941. je bil 
Brovč Andrej in je sedaj sekretar mest
nega komiteja K P v Kranju. V zvezi z 
organiziranjem mladine v Primskovem 
Je prihajala k nam tudi tovarišica Vida 
Tomšičeva in njen mož. Večkrat smo 
imeli skrite tudi partizane v podstrešni 
sobi. 

»'1 itdi1 danes«, je nadaljeval tov- Kra
sna, »skušamo pomagati pri gradnji so
cializma. Dnevno prispevam 8 do 10 ur 
prostovoljnega dela na gradbišču za
družnega doma v Primskovem, ker vem, 
da ie to naša dolžnost, ker hočemo bolj
še življenje. Delam z veseljem, zlasti še 
sedaj, ko vidim, da nam nekateri ne pri
voščijo tega, kar danes imamo in kar 
bomo Jutri še več imeli« 

»Kakšno ie vaše gledanje na inform-
biroJevske klevete?« som ga vprašal. 

»Gnusna informbirolevska blatenja me 
ne motilo. Ugotavljam, da nam delalo 
Veliko krivico, ker govore neresnico o 
nas in so nam le nevoščljivi uspehov, ki 
jih naši narodi nenehno dosegajo. Zelo 
sem ponosen na naše vodstvo, ki zasto
pa pravilno stališče marksiz<ma-leniniz-
ma; iti moramo po tej poti naprej, še 
hitreje naprej! S podvojenim delom bo
mo najprepričljiveje pokazali vsem obre-
kovalcem, da delamo prav. Sami si bo
mo z lastnimi silami ustvarili socialistič
no domovino in ker je to resnica — 
bomo zmagali.« P. J. 

Program na oblastnem tekmovanju SKUD-ov 
v Prešernovem gledališču v Kranju 

V času od 21. do 28. decembra se vrše 
v Prešernovem gledališču v Kranju 
oblastna tekmovanja dramskih skupin 
SKUD-ev. Skupine bodo nastopile s 
celotnim delom-

Sreda, 21. decembra ob 20. ur i : Molierc 
»Šola za žene« — (izvaja S K U D »Jože 
Šeško« —• Kočevje). 

Četrtek, 22. decembra ob 20. ur i : Tavčar 
M. Vera-Polenc »Visoška Izronika« (iz
vaja S K U D »Tone Šifrer« --- Škofja 
Loka). 

Petek 23. decembra ob 20. ur i : Cankar 
»Krali na Betajnovi« — (izvaja S K U D 
»Dušan Jereb« — Novo mesto). 

Nedelja, 25- decembra ob 15-uri: Go\v-l)' 

Usseau: »Globoko so korenine« (iz
vaja S K U D »Loize Hohkraut« — Tr
bovlje). 
Ob 20. uri : Cankar »Hlapci« — (izva
ja S K U D »Ivan Cankar« — Tržič) . 

Ponedeljek, 26. decembra ob 20. u r i : 
Shakespeare »Romeo in Julija« (izva
ja Sind. gledališče Jesenice). 

Torek 27. decembra ob 20. ur i : Kranjec 
»Pot do zločina« (izvaja S K U D Želez
niki). 

Sreda, 28. decembra ob 20. uri : Shakes
peare »Kar hočete« (izvaja S K U D 
Domžale). 

Predprodaja vstopnic vsak dan od 20. 
decembra dalje od 11- do 13. in od 18. 
do 20. ure v Prešernovem gledališču. 

Okrajno tekmovanje sindikalno kult. umetniških društev 
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Drobne in važne vesti 
I O D V S E P O V S O D 

Fizlcultura in šport 

Hidrocentrala Mariborski otok le kot 
Drva v Sloveniji in druga v Jugoslaviji 
Izpolnila letni plan 35 dni pred rokom 

Mariborski večkratni udarniki kovinar 
Rakef in tkalki Stanikova in Lebar-
jeva že delajo za drugo petletko. 

Delavci živilske industrije v Sloveniji, 
ki so 19 dni pred rokom izpolnili letni 
plan in k temu še za 39% dvignili sto
rilnost nasproti lanskemu letu, so še 
v pozdravni brzojavki C K K P S obve
zali, da bodo do konca leta dali široki 
potrošnji še za 40 milijonov živilskih 
artiklov. , 

Devet trboveljskih rudarjev - udarnikov 
že kopljejo premog za drugo petlet
ko. Osemkratni udarnik in nosilec re
da dela I. stopnic Anton Zagorišck, 
koplje premog že za avgust 1952. leto. 
N.iemu sledi Erncst Molan. Martin To-
mažič, Franc Škrinar, Fr. Erjavec, Jo
že Klemen, Fr. Magister, Karel Korit-
nik in Martin Pavlin. 

USTANOVNI OBČNI ZBOR SMUČAR
SKEGA DRUŠTVA »UDARNIK« 

V KRANJU 
V torek, dne 12. decembra ie bil v 

stranskih prostorih Sindikalnega doma 
ustanovni občni zbor sindikalnega smu
čarskega društva »Udarnik«. Ker ie pa 
po izstopu ostalih sekcij nekdanjega 
»Udarnika«, ostala v celoti samo smu
čarska sekcija, in je zadosti članov, se 
ie sekcija preimenovala v sindikalno 
smučarsko društvo s starim imenom. 

Udeležba na zboru je bila številna. 
Udeležila sta se ga tudi zastopnik 10 
O L O — poverjenik za prosveto in za
stopnik OSS — referent za fizkulturo. 
Poročilo odbora sekcije je bilo kleno-
Prikazalo je organizacijski športni in 
gradbeni uspeh od osvoboditve do da
nes. Društvo ie od prvotnih 28 članov 
naraslo na 180, ki se je zlasti v letih 
1947 in 1948 dobro uveljavljalo pri re
publiških in zveznih tekmah. Največjo 
delavnost pa so člani pokazali letos pri 
gradnji lastnega smučarskega doma na 
Sv. Joštu pri Kranju. Tu so opravili 29 

tisoč prostovoljnih delovnih ur, spravili 
stavbo pod streho in si osvojili 30 zlatih, 
8 srebrnih in 6 bronastih značk kot pri
znanje za prostovoljno delo. Zbor je ob
sodil proti jugoslovansko informbirojev-
sko gon jo, ki hoče zavirati tudi športne 
uspehe naših društev. 

V planu za 1. 1950 Je predvsem dovr-
šitev doma na Sv. Joštu, še enkratna 
pomnožitev članstva in uvedba začetnih 
tečajev za pritegnitev pionirjev in mla
dincev. Uspeli zbor ie pozdravil navzoči 
zastopnik O L O . — Poslane so bile po
zdravne resolucije glavnemu odboru 
Enotnih sindikatov Slovenije, Smučarski 
zvezi in CK K P S . 

Novi odbor je porok, da bo »Udarnik« 
sprejete obveznosti tudi izpolnil. 

Bd. 

SŠK »Korotan« v Kranju bo imel 23. 
decembra svoj redni občni zbor v dvo
rani Sindikalnega doma. Na niega vabi 
vse. ki hočejo s svojim delom in zani
manjem povzdigniti nogomet v Kranju 
na dostojno višino. 

R A Z P I S S P R E J E M N E G A N A S T O P A ZA 
IZBOR IGRALCEV »PREŠERNOVEGA 

GLEDALIŠČA« V K R A N J U 
Vabimo igralce k sodelovanju v po

klicnem »Prešernovem gledališču« v 
Kranju. Prijave naj vsebujejo osebne po
datke, šolsko in strokovno izobrazbo, 
kraj in način dosedanjega gledališkega 
delovanja, sedanjo zaposlitev in naslov 
bivališča. 

Prijave sprejemamo do 30. decembra. 
Na avdicije bodo prii'avl'jenci pismeno 
pozvani v prvi polovici Januarja. Za av
dicijo naj kandidati prijavijo odlomek 
drame ali komedije in recitacijo. Tekst 
morajo gladko obvladati. 

Istočasno razpisujemo mesto režiserja 
s primerno gledališko izobrazbo in prak
so. V prijavi naj bo navedena izobrazba, 
dosedanje delo in denarni zahtevki. 

Prijave sprejema Okrajni ljudski od
bor, poverjenistvo za prosveto in kulturo 
v Kranju. 

PREDNOSTNA POSTREŽBA 
PRI NAKUPU 

Predčasno ie poverjenistvo za trgo
vino in preskrbo OLO-ja izdalo navo
dila trgovskim podjetjem, da upoštevajo 
pri postrežbi v prvi vrsti noseče žene, 
invalide in udarnike, kar pa nekatera 
podjetja še vedno ne izvajajo. Pravtako 
ta navodila ne upoštevajo potrošniki 
sami. Dogajajo se celo primeri, da po
samezniki ne dopuščajo nosečim mate
ram, da bi imele prednost pri preskrbi, 
kar ie obsojanja vredno. Zaradi tega 
znova pozivamo vsa trgovska podjetja, 
pa tudi mesnice, da na vidnem mestu 
izobesijo napise, da iniaio. prednost pri 
postrežbi noseče matere, invalidi, udar
niki in osebe, ki imajo od delovnega šta
ba izdane izkaznice 150 ur za sociali
zem. 

Skozi sito in rešeto 
Kakor smo rešetali v eni od predzad

njih številk, ie škofjeloška P Z nabavila 
večjo količino vina več vrst za svoje 
potrošnike. Povprašal i smo, kam je izgi
nilo boljše vino, ker se je potrošnikom 
postreglo le S slabšo kvaliteto. Pred-
kratkim smo prejeli dva čudna pojasni
la. Poljane Janez, privatni gostilničar iz 
Viličarjev prizna, da Je res prevzel in 
kupil od P Z 472 litra smederevskega 
vina, Jti ga zdaj toči v svoji gostilni po 
prav takšni ceni kot zadružna gostilna. 
To je vse prav in lepo. Le to nam ne 
gre v glavo, da se vino, ki ie bilo ku
pljeno za potrošnike PZ , proda le-ta 
drugam in to svojo trgovino hoče pri
kriti s tem, da našemu listu, ki je to 
stvar odkril preti s tožbo, kakor da bi 
bilo po sredi kakšno obrekovanje. 

Kako si zamišlia P Z svoie dolžnosti 
do potrošnikov nam s tem seveda ni po
jasnjeno- •. 

Važno opozorilo 
Sporočamo vsem razpečevalcem lista: 

delovnim kolektivom, trgovinam, trafi
kam itd., da nemudoma sporoče koliko 
izvodov lista potrebujejo v prihodnjem 
letu, da Jih zajamemo v načr tno^razpo-
delitev. 

Do zaključno 26. decembra pa spreje
mamo v objavo in tisk novoletne čestit
ke, zato naj vsi interesenti s tem pobite. 

Uprava 
»Gorenjskega glasa« 

Potrošnike same pa opozarjamo, da ta 
navodila brezpogojno upoštevajo. 

Uslužbenci v trgovskih podjetjih, ki se 
ue bodo držali gornjih navodil, bodo po
klicani na odgovornost. 

OLO-poverjeništvo za trgovino 
in preskrbo. 

KAJ PRAVITE K TEMU? 
Ni še dolgo tega, kar smo praznovali 

»Teden matere in otroka«. V tem tednu 
je bila prikazana vsa pozornost, ki io 
posveča naša ljudska oblast materam. 
Vendar so še nekateri, ki nimaio razume
vanja za današnjo stvarnost. To nam 
dokazuje tudi naslednji primer: 

Dne 7. pr. mes. se je hotela poslužiti 
avtobusa, ki vzdržuie redno zvezo od 
Žiri do Škofje Loke mati v sedmem me
secu nosečnosti. Kliub temu, da Je žena 
šoferju potožila svoie težave, ie isti njo 
mesto uslužnosti zavrnil surovo: »Mene 
nič ne briga«. Ostala je torej na cesti 
in morala Je iti peš. 

Tak postopek ie vse graie vreden in 
to tembolj v naši državi, kier gre mate
ram vsa prednost. 

Mali oglasi 
Pred 3 tedni se ie v kino dvorani v 

Kranju našla denarnica. Poizvc se na 
O Z K Z — personalni oddelek. 

V okrajnem magazina v Kranju mi je 
neznani tat ukradel din 2-000.—, OF, 
L M S in S P D legitimacijo, udarniško 
knjižico in točke. Najditelj legitimacije 
in event- točk naj mi vse vrne proti 
nagradi na Lenger Tončka, Begunje 
na Gorenjskem 44-

Takoj kupim cement- Dam protivrednost. 
Vdovč, Žerjavka 6, p. Smlednik. 

Zamenjava 50 dinarskih bankovcev. Na
rodna banka FLR.I obvešča, da pri 
vseh svojih poslovalnicah zamenjujejo 
stare 50 dinarske bankovce državne 
izdaje za nove do 31- decembra, ker 
po 1. januarju prenehajo biti zakonito 
plačilno sredstvo. Naknadna zame
njava se vrši pri poslovalnicah Narod
ne banke do 31. Januarja 1950-

Zefieusk* htanika 
Nesreča na Savskem mostu v Kranju se 

je pripetila motoristu Hribar Petru \% 
Tenetiš, ki je po sredini ceste zavozil 
naravnost v koma- P r i tem si je zlomil 
roko, a Je nesreči sam kriv, ker je vo
zil v vinjenem stanju. 

Nedovoljeno trgovino z vinom ie imel 
Knez Karel iz Stražišča, pri katerem 
so državni organi odkrili doma zalogo 
nad 380 ltr. vina, ki ga je prinašal iz 
Dolenjske in preprodaja] svojim znan
cem, čeprav ni imel zato dovolenja. 

Preddvorski pionirji marljivo nadalju
jejo s tekmovanjem v varčevanju. Do-
zdaj so vložili v hranilno knjižic« 
okrog 9-000 din. Največ je k temu pri
speval IV. razred, ki ie vložil nekaj 
nad 4-000 din. 

SEZNAM POROK V KRANJU 
dne 17. decembra 1949 

Bernard Janez, Krani—Kalvarija i« 
Bajželj Frančiška, Krani, Naklo; Smole 
Avgust, Kranj, Koroška in Kerč Andreia-
Milena, Predoslie. 

Ob tej priliki so darovali za socialni 
fond din 400.—. 

SPOMINSKI DNEVI 
22. decembra 1941. — Osnovana prva 

proleterska brigada. 

DEŽUR. SLUŽ. SOC ZAVAROVANJA 
25. decembra ima službo dr. Pance Pa

vel, telefon št. 353. 

DEŽURNA LEKARNA 
25. decembra ima službo Mrl i . Raucfa 

Metod, Titov trg. 

DEŽURNA TRAEIKA 
25. decembra ima službo Cegnar Anica, 

Koroška cesta. 

LJUDSKA KNJIŽNICA OSS V KRANJkt 
posluje redno vsak ponedeljek, sredo in 

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

KINO »STORŽIČ« KRANJ 
Od 23. do 26. decembra »Za srečo tistib, 

ki so na moriti«, sovjetski film. 
Od 27. decembra do 2. januarja 1951 

»Oospa Curie« — ameriški film. 

KINO »SVOBODA« STRAŽIŠČE 
Od 23. do 26. decembra »Kavarna v pri

stanišču«, francoski film. 

KINO ŠKOEJA LOKA 
Od 23- do 25. decembra »Ali Baba in 46 

razbojnikov«, ameriški film. 

KINO TRŽIČ 
21. in 22. decembra »Dolga pot«, avstrij

ski film. 
24. in 25. decembra »Dolga pot«, avstrij

ski film. 
28. in 29. decembra »Planica leta 
1949.«, slovenski dokumentarni film. 

Sredi oktobra smo že, a tu je v jasnih 
dneh še vedno zelo' vroče. Sonce nas 
žge. Pred očmi se nam blešči, če pogle
damo v nebo. Nekateri, ki so vedeli 
zato, so imeli s seboj kopalne hlačke, 
mnogi pa so si jih izposodili- V mest
nem kopališču na Bačvicali, ki leži na 
Jugovzhodni strani mesta, se kopljejo. 
Prijetna ie kopel v lepo urejenem kopa
lišču, ki še sedaj vre od kopalcev. Ne
koč so imeli vanj dostop le bogati, da
nes je odprto vsem. Kopališče leži me.I 
nasadi in palmami in kristalno belini 
morskim žalom. To ie užitek, kopati se 
v morju, plavati po mirni, topli, sinii 
morski površini! Jako dan hitro, pre
hitro mine. 

Toda mimogrede še nekaj o Splitu-
Utrip močnega gospodarskega življenja 
je čuti v vsem mestu. To ni več tiste 
vrste južnjaško mesto, kjer so včasih 
meščani in »turisti« ves dan pohajkovali 
po obali, pod visokimi palmami in pose
dali V kavarnah in točilnicah. Mesto je ži
vahno, v njem vre od ranega hitra do 
pozne noči zaradi gospodarske delavno
sti ne pa zaradi sprehaievalcev. Silno je 
živ vozovni promet. V pristanišču delajo 
dan in noč. Dolge vrste tovornih vago-

r\ASA PESEM JE PESEM DELA 
pesem bratstva in enotnosti 

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

nov se stalno izmenjava ob pomolih. 
Pristanišče je postalo že zdavnaj pre
tesno. Središče je bilo med vojno popol
noma razbito. To vse se hitro obnavlja, 
širi in modernizira za nove potrebe. Tu 
bo skoraj pristanišče samo za potniški 
promet, medtem ko bo pristanišče za 
blagovni promet pomaknjen na jug izven 
mesta- Zato je tem tesneje, ker se danes 
tu še izkrcava in vkrcava silno blago. 

Pristaniški delavci delajo v brigadah-
Dobro branijo svoj sloves. Močni so in 
pridni. Prave človeške mravlje. Izmed 
19 brigad je bila letos v tekmovanju z 
delavci drugih brigad na Jadranu naj
boljša splitska 7. brigada. Brigade so iz
polnjevale norme od 106 do 152%. 

Splićani so sploh zelo marljivi in za
služni graditelji novega sveta, nove so
cialistične države. Do sedaj so že sko
raj izpolnili % petletnega proizvodnega 
plana in če bodo tako nadaljevali, bodo 

že do konca prihodnjega leta izpolnili 
svol petletni načrt. 

Zvečer. Že zdavnaj pred našim nasto
pom je do zadnjega mesta delovno ljud
stvo zasedlo veliko dvorano kulturnega 
doma, ki sprejme nad 1-300 poslušalcev. 
Večja od te Je samo še v narodnem gle
dališču, ki ga pa ravno te dni obnavljajo-
Drugače bi nastopili v njem. Bol i učin
kovito bi bilo tam, to ie res, ker ie oder 
mnogo večii in dvorana bolj akustična-
Vnovič smo navdušili občinstvo z našo 
pesmijo. V središču zanimanja in pozor
nosti pa Je bila godba rudarjev iz Trbo
velj, ki Jim je med ostalim težkim umet-
programom nadvse uspelo izvedla tudi 
Dominisovo skladbo »Skozi splitsko lu
ko«. Tudi naši Guštanjci so vzbudili ve
liko navdušenje nad lepo odigranimi ko
roškimi narodnimi plesi. Ljudstvo Je bilo 
navdušeno. Po vsaki točki ploskanju kar 
ni bilo konca. 

Zraven mene Je med publiko sedela 
mlada elegantna žena z možem. Vzne
seno sta si med točkami nekaj dopove
dovala v tujem jeziku. Po točki, ki Jo ie 
odigrala trboveljska godba na pihala, se 
je obrnila name in me vprašala v čisti 
slovenščini: 

»Ali so to res vsi samo rudarii? Ni 
med njimi glasbenikov?« Ko sem ji dal 
pritrdilni odgovor, da med njimi ni pro
fesionalcev, ampak le dosti udarnikov, 
je hitela še živahneie govoriti z možem. 
In snet se je obrnila name s pojasnilom: 

»Veste, moj mož Je iz Argentine. Kot 
argentinski trgovski konzul je prepoto
val že mnogo dežel, veliko doživel, ali 
kaj takšnega ue pomni. Navdušen je nad 
pesmijo, a za glasbo trdi, da že zdavnai 
ni čili takšno. Kar verjeti ne more, <Ja 

so to delavci-rudarii.« 
»Kaj ne? Dobro igrajo. Velike lium 

imamo v našem ljudstvu.« 
»Res Je! Tudi zame, ki sem že čez }" 

let s svojim možem, je to pravo odkrit ' 
je. Danes sem bolj kot kdaj koli prej P 0 ' 
nosna na to, da sem Slovenka«. 

Vse te tople in preproste besede so J> 
hitro in tekoče vrele iz srca. • JI 

(Nadaljevanje prihodnjih 
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