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Tov. Fajfar Tone med svojimi volivci 
Na Jezerskem . . . 

Dne 22. februarja t. 1. je bilo na Je
drskem nredvolivno zborovanje. Dvo
rana v »Korotanu« je bila do zadnjega 
kotička polna, posebno ker je med nas 
Prišel kandidat kranjskega volivnega 
okraja — severni del, tov. Tone Fajfar. 
minister za lesno industrijo, ki je tudi 
imel glavni govor. 

V svojem govoru je prikazal na raz
voj naše mlade države od takrat, ko je 
Počila prva partizanska puška in smo se 
Začeli boriti proti okupatorju za svojo 
svobodo do danes, ko se borimo za soci
alizem in za resnico iu pravico ter prave 
odnose med socialističnimi državami. 
Plastično je orisal obe borbi in je z mno
gimi vzgledi pokazal pravo sliko inform-
birojevske obrekovalne gonje, nato pa je 
nreprosto, a globoko in jasno razprostrl 
i>red nas vjse naloge, ki nas čakajo, da 
bomo zmagali s svojim petletnim pla
nom, ki nam bo prinese! srečne dni. 

Volivci smo pazljivo poslušali njegov 
referat, posebno ker se plan še prav 
Posebno dotika nas, ki živimo sredi go
zdov, od koder bomo črpali les, da ga 
zamenjamo za prepotrebne stroje za 
našo težko industrijo, s katero se bomo 
Osamosvojili in tako z lastnimi silami 
zgradili v resničnem duhu marksizma-
leninizma socialistično družbo v svoji 
deželi. 

Po govoru se je razvila živahna dis
kusija, ki se je tikala gospodarskih na
log in dejavnosti našega kraja. Na vsa 
Vprašanja je odgovarjal tov. minister 
sam. 

Ko pa je bila diskusija končana, se je 
vrši! še zbor 'volivcev, ki je sprejel 
Droračun KLO za letošnje leto. Zboru je 
tov. minister prisostvoval do konca. 

Predvolivni sestanki pa se bodo še 

Odgovor obrekovaicem 
Dne 9- februarja t. 1. je povedal budim

peštanski radio, da smo me žene iz In
dustrije pletenin, rokavic in konfekcije 
v Kranju bile primorane iti na Volišče 
Dri zadnjih volitvah v krajevne ljudske 
odbore, da nam je bilo zagroženo, ako 
'ie gremo na volišče, ne prejmemo kart 

7-u prehrano. 
Ne bomo razglabljale te obrekovalne 

jJUlilobe, ampak odgovarjamo samo to-
''ko, da smo ta dan šle 100% na volišče, 
D(>tem se pa vse 100% udeležile tekmo
vanja. Klan tekmovanja je bil na tolikšni 
stopnji, kot še nikdar doslej. 

Ce pa obrekovaicem ta izjava ni do-
V ( > U . naj jim postrežemo še s tem, da 
Sfllo ravno me žene, ki razumemo da
našnji čas pri graditvi naše socialistične 
države, sklenile delovne pogodbe 100%, 
J e d temi 11%, dokler borno zmožne za 
^ k ) . Povprečni čas sklenjenih delovnih 
Pogodb znese 2 leti 10 mesecev. Hkrati 
SrTK> se zavezale, da se bomo tudi pri 
prihodnjih volitvah udeležile 100% in 
1 5 ! ;vrševale vse direktive, ki jih pred nas 
postavlja naše vodstvo s tovarišem T i -
jiorn na čelu, ter prevzele obveznost, da 
^orrjo napravile vsaka po 50 prostovolj
cih delovnih ur. Posebno bomo poma
k e pri delu za socializacijo vasi. To 
n a i bo naš odgovor tistim, ki jim je laž 
Ostala že obrt. T. K 
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% u d e l e ž b o na volitvah 
bomo ponovno potrdili 
pravilnost poti naše 
Partije 

vršili po posameznih vaseh tako da bo 
prav vsak poučen o važnosti volitev in 
bo tako prav vsak opravil svojo držav
ljansko in socialistično dolžnost dne 26-
marca. 

v Preddvoru . . . 
Preddvor, 25. februarja. 

Sinoči je napolnilo ljudstvo dom pro-
svete, saj je ta večer sprejelo in pozdra
vilo v svoji sredi ministra tov. Fajfarja, 
ki kandidira v severnem delu kranjskega 
okraja. 

Že dolgo časa se ni odzvalo toliko 
ljudi na množičnem sestanku. Z zani
manjem so sledili izvajanjem tov. mini
stra, ki je preprosto razložil sedanji po
ložaj našega gospodarstva in nakazal 
smernice v bodoče. Z razumevanjem in 
dobro voljo se moramo lotiti letošnje 
poseke in spravljanja lesa, ki je v teh 
krajih največje bogastvo. Največ bodo 
k temu pripomogle mladinske brigade, 
ki bodo pomagale lastnikom brez delov
ne sile k zadostitvi oddaje. 

Po govoru tov. ministra se je raz
vila debata in je prišlo marsikaj na dan, 
kar pač ne pripomore k slovesu Pred
dvora. Predvsem se opaža žalostno dej
stvo, da otroci naših delavcev ne dobijo 
dovolj mleka, temveč ga morajo voziti 
iz kranjske mlekarne- Podaja jo se celo 
graje vredni primeri, da so kmečkim 
gospodinjam bolj pri srcu pujski, ki jim 

Naglic Peter se je rodil 
5. julija. 1922 v Žireh. Izhaja 
iz bajtarske družine in je 
tako že v svoji rani mlado
sti občutil vso revščino in te
žave, ki jih je moral prebiti 
zaradi tega v tedanjem ka
pitalističnem družbenem re
du. Izučil se je čevljarske 

obrti, nato pa delal kot pomočnik, ki ga 
je imel pravico mojster do skrajnosti 
izkoriščati. Tov. Peter se je od začetka 
postavil na stran N O B ter v letu 1943 
aktivno stopil v partizane, kjer je bil 

mleka ne manjka, dočim so obvezne od
daje mleka nezadostne. 

Bilo je tudi govora o ustanovtvi kme
tijske delovne zadruge, ki v Preddvoru 
ne pride z mrtve točke. Še vedno se ne 
morejo odločiti, da bi stopili skupaj ter 
sledili kmetom iz NaklegU in Žaibnice. 
Iz razgovora pa je razvidno, da se na to 
že pripravljajo in da ni daleč čas, ko 
bodo tudi oni z dobrim zadružnim go
spodarjenjem tekmovali z najboljšimi v 
okraju. Udeleženke izobraževalnega te
čaja so se zanimale za kuharski tečaj. 

in Sv. Ani nad Tržičem 
Sv. Ana nad Tržičem, 3-marca.' 

Danes zvečer je bilo pri nas veliko 
predvolivno zborovanje, na katerem je 
govoril minister tov. Tone Fajfar. Govo
ril je o aktuelnih problemih in razložil 
množici poslušalcev sedanji položaj na
šega gospodarstva in nakazal smernice 
za bodoče. V močno razgibani razpravi 
so naši delovni ljudje iznašali razne po
manjkljivosti in nepravilnosti, kar je 
treba vse močno zatreti. Volivci so se 
obvezali, da bodo na volitvah v vsem 
prvi, ker vedo in razumejo težkoče, v 
katerih danes živimo in delamo, da 
enkrat srečno zaživimo novo življenje 
v socializmu. 

Za drugo petletko . . . 
Trije člani kolektiva TŠČ v Žireh so že presegli petletno 

plansko nalogo 

Borba za izvedbo naše petletke pred
časno je borba za čimprejšnji dvig živ
ljenjske ravni našega delovnega ljud
stva- Tega se zavedajo tudi mnogi člani 
delovnega kolektiva tovarne športnih 
čevljev v Žireh. Poleg mnogih borcev za 
petletko, ki so že izvršili to častno delo, 
so se sedaj uvrstili še trije člani našega 
kolektiva. Ta delovna zmaga navdaja s 
Donosom ne samo prizadete, temveč ce
loten kolektiv, ki dnevno tekmuje za 
čimprejšnjo izpolnitev nalog, ki bodo 
koristile nam vsem. 

P rv i v kolektivu T Š Č v Žireh je dovr
šil svojo petletno plansko nalogo tovariš 
Jereb Janez iz Račeve dne 6. januarja 
19,50. Tovariš Jereb je kot kvalificiran 
čevljarski pomočnik zaposlen pri čistil
nem stroju. Sedaj mu je 39 let. Sin baj-
tarja-tesarja je bil že med N O B borec 
za boljšo družbeno ureditev in je aktiv
no posegel v to borbo. Je član K P in 
sodeluje v vseh množičnih organizacijah. 
Kljub temu, da se pri svojem težkem 
dnevnem delu telesno močno izčrpa, naj
de še vedno sile in moči pa tudi časa, 
da pomaga delati povsod, kjer je treba. 
Vidimo ga povsod, tako pri gradnji za
družnega doma, pri gradnji nove šole ali 
oa pri prostovoljnem delu pri KOZ. Tudi 
v sindikalni podružnici T Š C je aktiven 
delavec. Za svoje neumorno in uspešno 
delo je bil tov. Janez že 6 krat progla
šen za udarnika ter odlikovan z medaljo 
za delo. 

Kot drugi je izpolnil svojo petletno 
plansko nalogo tov. Podobnik Pavel iz 
Stare vasi. Tudi on je že 6 kratni udar
nik. Svojo petletno nalogo je napravil 
do 8. febrifarja 1950. Dela kot šivač goj-
zerjev. 

Končno pa je en teden kasneje, to je 
16. februarja 1950 že tretji dovršil svojo 
petletko tovariš Bogataj Gregor iz Go-

ov ropek. Tudi ta je 6 kratni udarnik. 
Bogataj je kot kvalificirani delavec za
poslen pri smoljenju in izravnavanju 
podplatov v oddelku gojzeric. Kot briga
dir je vzor vsej brigadi. Zaradi tega 
tudi njegova brigada dosega res lepe 
uspehe in je često prva v svojem od
delku. Tov. Gregor pa tudi kot tov. Je
reb še vedno najde časa tudi za prosto
voljna udarniška dela tako v tovarni 
sami kot na ostalih gradiliščih ali kjer 
koli je potreba. 

Navedeni tovariši so naš ponos, so naš 
zgled za boljše opravljanje svojih nalog 
v korist nas vseh za boljši jutrišnji dan. 

Prav ična zahteva do oddajnih 
obveznosti se izpolnjuje 

Te dni se v kranjskem okraju vrši 
pregled, kako so lani posamezni kmetje 
izpolnili svoje oddajne dolžnosti in ko
liko še dolgujejo raznih pridlekov. Hkra
ti se pri tem pregledujejo tudi obreme
nitve, ali so bile take, da so bili obre
menjeni najbolj tisti, ki imajo največ 
zemlje. Po načrtu, ki je napravljen bo 
ta pregled, ki je združen s pregledom 
vseh setvenih površin in davčnih za
ostankov, končan do 9. t. m-

V p o ^ o č krajevnim ljudskim odborom 
je odšlo iz Kranja po vaseh 9 skupin-
28. februarja je bil začetek v krajevnih 
ljudskih odborih: Voglje, Trboje, Smled
nik, Zaooge. Brniki . Velesovo, Cerklje, 
Visoko, Šenčur in Preddvoru. P rv i dan 
je končano delo v treh kraijh: Voglje, 
Zapoge in Smlednik. Kmetje, ki uvide-
vajo, da mora država skrbeti za delavce 
v tovarnah, se v večini primerov odzi
vajo z razumevanjem. Največ opravka 
so imeli pregledovalci v Vogljah, kjer 
se je najbolj repenčil Franc Novak iz 

(nadaljevanje na drugi strani) 

med partizanskimi tovariši zelo priljub
ljen. Po osvoboditvi je bil najprej v služ-
pri N M , nato pa je prevzel posle tajnika 
na K L O v Žireh. Od tam pa ga je klicala 
1- 1949 Komunistična partija za organiza
cijskega sekretarja O K K P S v Kranju, 
kjer še danes uspešno vrši svojo dolž
nost. 

Delo naših sindikalnih 
podružnic pred volitvami 

Že v zadnjemu našemu listu smo pisali, 
kako so se sindikalne podružnice v Kra
nju resno lotile priprav za volitve v 
Zvezno skupščino. Poleg tega, da svo
jim članom stalno pojasnjujejo pomen 
volitev in da delavci napovedujejo med
sebojna tekmovanja, pomagajo še OO OF 
vršiti agitacijo za volitve na vasi. Vse 
obveznosti, ki so si jih zadali, tudi iz
polnjujejo, saj so bile v nedeljo, 5. t. m. 
na vasi 4 kulturne prireditve in 4 delov
ne ekipe Zobne ambulante iz Kranja. 
Delovne ekipe so bile v Savodnju, Trc-
biji, Poljanah in Gorenji vasi. Te ekipe 
SO napravile 205 plomb, izdrli so 81 zob, 
čiščenje zobnega kamna 23, zdravljenfe 
dlesni 7, poleg tega pa še 27 zobnih 
pregledov. V vrednosti je bilo naprav
ljenega 15.670 din. Poleg tega sta bili še 
2 zdravstveni predavanji, in sicer v Po
ljanah in Savodnju. Vaščani so bili s 
temi ekipami zelo zadovoljni, tako da so 
jih prosili, naj jih še obiščejo, kar so 
tudi obljubili. Napaka je bila samo v 
tem, da te ekipe zaradi malomarnosti 
aktivistov OF niso dosegle namena, kot 
je bilo zamišljeno'. Ekipe so šle v glav
nem na vas zaradi priprav na volitve, 
zato je bilo skupno z OO O F dogovor
jeno, da se bo v vsaki vasi vršilo tudi 
predvolivno predavanje. Fronta je oblju
bila, da bo dala vsaki ekipi aktivista, ki 
bi imel to predavanje. To je odpovedalo, 
ker se zadolženi aktivisti po OO OF 
temu niso odzvali, razen aktivista, k i 
je imel uspelo predavanje v Savodnju. 

»Tiskanina« je bila isti dan s kulturno 
ekipo in političnim predavanjem v Draž-
gošah. kjer je bila udeležba zelo lepa. 
Poleg političnega predavanja o volitvah 
in kulturne prireditve je podružnica po
klonila tamkajšnjim , partizanskim vdo
vam 31.06 m tekstilnega blaga. 

Intcks je prav tako imel v nedeljo 
kulturno prireditev z predvolivnim pre
davanjem in s predavanjem o pomenu 
8. marca v Selcafi. Udeležba na tej pri
reditvi je bila zelo lepa, saj je bila dvo
rana nabito polna. 

SKUD »France Prešeren« je imel v 
smislu predvolivnega gibanja preteklo 
nedeljo dva koncerta, in sicer: moški 
pevski zbor Duplje v Oodešiču in osred
nji moški pevski zbor v Cerkljah. Ude
ležba na teh koncertih je bila lepa. V 
Cerkljalv je bilo poleg koncerta tudi 
politično predvolivno predavanje. To je 
bilo določeno tudi v Godešiču. Ker pa 
zopet Fronta ni dala predavatelja, ki ga 
je obljubila, tega predavanja ni bilo. 
Ker bodo te naše ekipe še hodile na vas 
in ker vsaka ekipa ne bo imela sposob
nega predavatelja, je v bodoče želeti, 
da se ne bodo več dogodili taki primeri, 
kot so se do sedaj, zato naj Fronta dobi 
take predavatelje, ki bodo to predava
nje tudi v resnici imeli. 

Poleg teh ekip in kulturnih prireditev 
se je pospešilo tudi tekmovanje po po
družnicah, V »Iskri« je napovedal pod
odbor orodjarne tekmovanje na čast vo
litev ostalim pododborom. Največje 
uspehe pri tekmovanju je sedaj dosegla 
udarnica Jeretina Rezka, katera je na
pravila v 8 urah 21-4 normo ure. 

V »Tiskanim« tekmuje na čast volitev 
8 udarnic, ki so izpolnile petletni plan, 
ravno tako so si napovedale enomesečno 
tekmovanje 3 brigade v tkalnici-

V sindikalni podružnici v »lateksu« 
tekmuje na čast volitev 38 predilk. Vsa
ka predilka ima svoj grafikon, k i prika
zuje vsakodnevne uspehe tekmovanja. 

P. S-



Mladinski zadruini dan v KaMem ]\a konferenci komunistov 
Naklo, 5- februarja. 

Danes že pred devetimi dopoldne so 
začeli prihajati pred Dom kulture v 
Naklem mladinci od vsepovsod. Prihajali 
so peš, na slavnostno okrašenih vozovih, 
v skupini kolesarjev, konjeniki in na 
kamionih. Seveda povsod je bil zraven 
tudi harmonikar, ki je razvezal veselo 
i« poskočno pesem, da se ve, da danes 
naša napredna mladina zboruje. Bl izu 
500 mladincev in mladink, delegatov iz 
20 kmečkih delovnih zadrug ter zadruž
nih ekonomij je prišlo na mladinski za
družni dan. Prišli so mladi zadružniki 
iz Žirov, Dupelj, Zabnice, Šenčurja, iz 
Zapog in Predoselj pa so bili delegati v 
narodnih nošah. Dopoldan je bilo v Do
mu kulture mladinsko zborovanje, na 
katerem je tov. Franc Korošec podal 
poročilo o delu mladine na vasi ter o 
njenih nalogah za dvig kmečke proiz
vodnje. Za njim je govoril tov. Dobre 
Janko, član OK K P S iz Kranja, ki je 
nakazal linijo mladine, zlasti mladine 
socialističnega sektorja pri graditvi so
cializma pri nas. Zastopnik JA podp. 
Kopač je v imenu armade pozdravil 
mlade zadružnike in se dotaknil vpra
šanja obrekovalne gonje Informbiroja in 
bližnjih volitev v Zvezni svet. »Naš na
rod je danes enoten in strnjen okoli svo
je Partije in tov. Tita, da dokaže svojo 
moč nad vsemi sovražniki naše srečnej
še bodočnosti v zgraditvi socializma, 
zato bomo vol i l i te naše najboljše si
nove v vodstvo države na teh volitah«, 
je zaključil svoje izvajanje predstavnik 
naše hrabre armade-

Zborovalci so govornike nagradili z 

dolgotrajnim ploskanjem in skandira
njem: Tito—Partija, Tito je naš, mi 
smo Titovi, Bratstvo—edinstvo, itd. Med 
govori so zastopniki mladincev tovarne 
»Iskre« in zastopniki pionirjev iz Nakla 
prinesli zborovanju borbene pozdrave in 
borilo na nove uspehe. 

V diskusiji je med drugim predstav
nik K D Z »Oton Zupančič« iz Zapog tov. 
Hočevar napovedal tekmovanje vsem 
zadružnim aktivom v vključevanju vse 
mladine na vasi v KDZ, prostovoljnih 
delih in čim boljši izvedbi bližnjih voli
tev v Zvezni svet. Sami pa so se obve
zali, da bo vsa mladina iz Zapog vklju
čena v KDZ, dvignili bodo zadružni 
dom, a v počastitev volitev odprli do 
26. t- m. rdeči kotiček in do 9. ure imeli 
100% udeležbo v svojem kraju. 

Diskusija je bila precej razgibana in 
so mladi zadružniki predlagali razna 
zboljšanja pri utrditvi zadružnih aktivov 
in njih delu. 

Na zborovanju je bilo mnogo mladin
cev in mladink nagrajenih za dosedanje 
delo in so sprejeli bogate knjižne na
grade. Sprejeti so hili sklepi o organiza
cijski utrditvi zadružnih aktivov ter o 
ustanavljanju mladinskih brigad v za
drugah, normiranem delu itd. Na koncu 
sta bili poslani nozdravni resoluciji C K 
K P S in C K L M S . 

Popoldne so imeli mladinci zadružniki 
kulturni program, na katerem so sodelo
vale z uspehom njihove folklorne sku
pine iz Žabnice, Šenčurja, Oodešiča, 
medtem ko so dale Zapogc solo-pevce, 
Naklo pa fizkulturni program. 

so gozdarji in lesni delavci ustanovili svoj komite 
Kranj, 5. marca. 

Danes dopoldne so se zbrali na kon
ferenci delegati osnovnih partijskih or
ganizacij gozdnih in lesnih delavcev, da 
ustanove svoj partijski komite za kranj
ski okraj. Na konferenci je bilo navzočih 
47 delegatov in kot gostje mnogi udar
niki iz gozdnega gospodarstva in lesnih 
podjetij ter tov. Bibler Milan, član biroja 

PRAVIČNA ZAHTEVA DO ODDAJNIH 
OBVEZNOSTI SE IZPOLNJUJE 

(Nadaljevanje s prve strani) 
Prebačevega, ki ima 9 ha orne površine. 
Značilno je, da je v njegovo zaščito na
stopil neki član K L O - a . V krajih, kjer 
je pregled že končan, bodo kmetje, kol i 
kor sedaj še niso oddali,, več tisoč kg 
krompirja, sena in precej stotov masti 
na račun neoddanega mleka itd. Pregle-
dovalne skupine pregledujemo tako od
dajne obveznosti za žito, kakor za fižol, 
ajdo, proso, krompir, oljnice, krmska 
semena in prašiče. Takoj za skupinami, 
ki pregledujejo obveznosti pridejo v vasi 
odkupovalci, ki odkupijo ugotovljene za
ostanke. 

Pravična zahteva, da naj vsak pošteno 
poravna svoje obveznosti do skupnosti, 
zlasti pa tisti, ki imajo največ zemlje in 
k i najraje špekulirajo s svojimi pridelki, 
je naletela pri vseh poštenih kmetih na 
odobravanje. Vsak košček zemlje mora 
dajati kruh in zato je odgovoren tisti, 
ki to zemljo obdeluje. 

O novi kmetijski in odkupni evidenci krajevnih ljudskih odborov 
Ena izmed najpomembnejših nalog v 

boju za plan v letu 1950 je nujnost te
meljite in vsestranske organizacije boja 
za napredek kmetijstva in povečanje 
pridelkov 

V boju za dosego tako postavljenih 
nalog bo brez dvoma imela pomembno 
vlogo kmetijska in odkupna evidenca, k i 
smo jo prav te dni začeli uvajati za po
samezna kmetijska gospodarstva. 

Evidenca je v planskem gospodarstvu 
nujno in učinkovito orodje, na podlagi 
katere lahko izdajamo potrebne ukrepe, 
da se zagotovi izpolnitev postavljenih 
rospodarskih nalog. 

Krajevni ljudski odbori so do sedaj 
ob raznih prilikah in popisih zbirali raz
ne podatke o živini, površinah itd. Od
kupne plane so razčlenjevali na posa
mezna gospodarstva Kako so se ti plani 
izvrševali, pa krajevni odbori niso imeli 
pregleda ter se tudi niso mogli boriti za 
izvršitev. 

Od krajevnih ljudskih odborov so se 
večkrat zahtevali razni podatki, najsi bo 

ZDRUŽITEV POTROŠNIŠKE ZADRU
GE Z MESTNIMI PODJETJI 

V ŠKOFJI LOKI 
V četrtek 23. pr. m. je imela Potroš

niška zadruga v Škofji Loki svoj redni 
letni občni zbor, ki je pokazal, da je 
imela zadruga v svojih trgovskih pod
jetjih občutno izgubo in da je le-to po
krila s svojim gostinskim obratom, ki je 
izkazal premoč z okroglo 100-000 din 
dobička. Razen tega je potrošniška za
druga po likvidaciji »Naproze« prevzela 
200-000 din rezervnega sklada, ki ga naj 
bi občni zbor odobril za kritje primanj
kljaja v trgovini- za kar se pa zadru-
garji niso strinjali, temveč bo gostin
stvo krilo izgubo. 

P o poročilu nadzornega odbora je bilo 
vsakemu članu zadruge jasno, da pri teh 
nogojih zadruga ne bo mogla več obsto
jati kot aktivno podjetje, ter so 95-''•'<• 
glasovali za predlog, da se Potrošniška 
zadruga v Škofji Loki spoji z Mestnimi 
podjetji. 

Občni zbor je tudi odobril, da se 
20.000 din od čistega dobička zadruge 
kot celote pokloni Planinskemu društvu 
za postavitev koče na Ljubniku, ki se že 
pripravlja. Od preostale vsote 71.000 din 
se razdeli 20% za rezervni sklad, 80% 
pa ostane v skladu vodstva. 

Članstvo potrošniške zadruge je spo
znalo, da je edino v državnem sektorju 
mogoč napredek, pa naj si bo to v trgo
vini ali pa v obrtnih podjetjih, zato je 
iskreno pozdravilo to spojitev z dolgo
trajnim ploskanjem- G. M. 

to o odmeri dohodnin, o stanju potrošni
kov, ali v zvezi z vezano trgovino, z 
gozdarstvom in V nešteto drugih prime-
merih. P r i vsakem so se sestavljele 
razne komisije, vendar pa je ob vsakem 
takem delu največ dela padlo na tajnike 
oziroma na administratorje krajevnih 
odborov. Vse to delo je samo obreme
njevalo krajevne odbore. Uspeh pri teh 
popisih je vsekakor bil. vendar pa kra
jevni ljudski odbori kljub temu niso 
imeli pregleda nad posameznimi gospo
darstvi. O enotni sliki razvoja privat
nega sektorja v kmetijstvu, razvoja 
kmetijskih gospodarstev, njihove pro
izvodnje in izpolnjevanja njihovih ob
veznosti, zlasti glede odkupov pa skoraj 
ni mogoče, govoriti. 

Z nastavitvijo posebnih evidončnikov 
kakor tudi z uvedbo nove kmetijske in 
odkupne evidence, to je gospodarskega 
in odkupnega lista pri krajevnih ljudskih 
odborih, bodo navedene pomanjkljivosti 
odpravljene. 

Kaj nam bo pokazal gospodarski list? 
Deli se na tri dele. in sicer na obči del. 
na evidenco rastlinske proizvodnje in 
živalsko proizvodnjo. 

Pri občem delu so pomembni tile šte-
vilčniki: družinski člani in delovna siki, 
struktura zemljišča, njive, vrtovi, trav
niki, pašniki, gozdovi itd. Podatki o sad
nem drevju, podatki o gospodarskih 
zgradbah in napravah, o strojih in o ro
dovitnosti zemljišč no krajevni oceni. 

Pr i sestavi te evidence je treba za
interesirati za sodelovanje: slehernega 
kmetovalca. Brez dvoma bodo prav vsi 
delovni kmetje pozdravili uvajanje take 
evidence. Z točno uvedeno evidenco 
bodo odpravljene vse napake, ki so se 
ponekod v preteklosti dogajale, ko so se 
obremenjevala posamezna gospodarstva, 
ne 'da bi poznali njihovo zmogljivost. 
Prav zaradi tega bo evidenca naletela 
na odobravanje mi vseh kmetih, ki so 
svoje obveznosti do skupnosti po svojih 
sposobnostih pripravljeni izpolniti. Tej 
evidenci pa se bodo verjetno izmikali 
vsi, ki se temu že vseskozi izmikajo, ker 
vedo, da brez poznanja zmogljivosti 
svojih gospodarstev laže špekulirajo in 
se laže izmikajo obveznostim, ki jih 
imajo do skupnosti. Prav pri teh je treba 
borbo za točnost podatkov zaostriti. 

Treba je doseči, da se preko zborov 
volivcev in vseh ostalih sestankov za
interesirajo kmetje za uvajanje te evi
dence/ predvsem pa da se jih temeljito 
seznani z vsebino gospodarskega in od
kupnega lista. Prav gotovo je, da se bo 
ob takem političnem delu razvila med 

krneti diskusija, ki bo odobravala uved
bo take evidence. 

V mesecu marcu je treba izpolniti te 
liste za vse kmete od II. velikostne sku
pine naprej. Vendar pa te naloge ne 
bodo mogli opraviti evidenčniki sami. 
Treba bo resne pomoči vsega krajev
nega aktiva, krajevne komisije, kakor 
tudi okrajne komisije, predvsem pa po-
verjeništva za kmetijstvo in državne 
nabave pri OLO-ju . 

Vse te naloge je treba povezati z 
predvolivno kampanjo in če bomo to 
dosledno izvršili, bomo mnogo koristili 
skupnosti ter kmetom samim. 

L F JE BORBENA ORGANIZACIJA 
NAŠIH NARODOV ZA IZGRADNJO 

SREČNEJŠE IN VELIKE 
BODOČNOSTI! 

komiteja ministrstva za lesno industrijo 
L R S . Punhart Slavko, član org. instr-
uprave C K K P S . Eberle Avgust, pred
stavnik GO Z S J ^ a Slovenijo in drugi-

Politično poročilo je imel tov. Naglic 
Peter, organizacijski sekretar OK K P S , 
ki je med drugim podčrtai važnost iz
polnitve planskih nalog. O organizacij
skem delu je poročal tov. A.rhar Viktor-
Iz slednjega je razvidno, da je na ob
močju našega okraja v lesni industriji 
zaposlenih 1517 delavcev, od teh je bilo 
samo lani razglašenih 508 udarnikov-
Plan v gozdarstvu je bil izpolnjen v 
vseh fazah 107,4^, a v izvozu 102,4%-

Plan v gozdarstvu bi bil lahko še več
j i , pa je bilo lani 7.220 ur neopravičenih 
delovnih dni, s čimer je bilo izgubljeno 
mnogo neopravljenega dela in kar pred
stavlja okroglo 10-000 m 3 lesa- O vseh 
teh vprašanj ih: discipline, povečane de
lovne storilnosti, uvajanja brigadnega 
sistema dela, borbe za najboljšo kvali
teto ter večje skrbi za delovnega člo
veka, se je razvila plodna diskusija, na 
podlagi katere so bili sprejeti sklepi za 
utrditev in razširi tev partijskih organi
zacij za 100% s sprejemanjem udarni
kov in najboljših delavcev, za dvig ideo
loškega študija, za čimprejšnjo postavi
tev brigadnega sistema dela, utrditev 
realnih norm, dvig strokovnega kadra 
in zboljšanje preskrbe gozdnim delav
cem. Po brigadnem sistemu bo organi
zirano tekmovanje med brigadami in 
obrati lesne industrije, kar bo tudi pri
spevalo k večji delovni disciplini delav
cev. Delegati konference so se obvezali, 
da bodo poskrbeli, da njihove osnovne 
organizacije čimveč prispevajo za čim-
boljšo izvedbo volitev v Zvezno skap-
ščino s pravilnim razkrinkavanjem in-
formbirojevskega obrekovanja in s pred
časno izpolnitvijo tromesečnega plana-

Pretekli mesec je bil plan v gozdar
stvu pri nas izpolnjen le 90%, kar pa 
se bo v tem mesecu z dobrim organiza
cijskim delom in pomočjo frontnih bri
gad mnogo zboljšalo. 

Potem so bile volitve novoustanovlje
nega gozdarskega komiteja K P S za 
kranjski okraj, v katerega so z večino 
glasov izvoljeni: Arhar V-, Trpin J.» 
Tišler .lože, Medvešček L-, Zigon J., Bec 

Tmber J., Uzar P-, Nemec J., Mar -
kclj J., Doljak A., Pogačar Fr. in Zad-
nikar Franc. 

S konference je odposlana resolucija 
Centralnemu komiteju K P S . 

Odlomek iz slik o gradnji socializma 
v Sloveniji 

KRANJ — VELIKO INDUSTRIJSKO 
SREDIŠČE GORENJSKE 

Moram poudariti, da me je presenetilo 
današnje življenje v Kranju. Predstav
ljal sem si ga kot manjše delavsko sre
dišče, ki se razvija postopoma, kot drugi 
taki kraji- Videl pa sem veliko več. Pred 
osvobodilno borbo je imel Kranj okoli 
8.000 prebivalcev, danes jih ima 17.000-
Ta porast je povzročil razvoj industrije. 
Tu so danes poleg tovarne »Iskra« tudi 
tekstilna tovarna »Inteks« in Tiskanina«, 
tovarna gume »Sava«, tovarna usnja in 
čevljev »Standard« in še manjša IBI — 
tovarna industrijsko bombažnih izdel
kov. 

V tovarni »Inteks« je naslednjih 10 to-
varišic izpolnilo letni plan že (>- sep
tembra 1-949: Mežek Marija 114%, Rch-
berger Francka 109%, Stružnik Marija 
110-5%, Vodopivec Francka 115%, Bre-
gant Angela 105-5%-, Hafner Francka 
106.1%, Špehar Ivana 105%- in Uder 
Katarina 104%. Vse te na 12 statvah-
Bcrglez Pavla 103-5% in Štibel Angela 
103% na 6 statvah. 

Tovarna usnja in čevljev ima 33 udar
nikov in udarnic, od katerih so nekateri 
6 in večkratni- V »Tiskanim« pa imajo 
eno 11 kratno udarnico. 

P r i tovarni »Inteks« se izliva Kokra v 
Savo. Prav v tem kotu je tovarna za 
usnje »Standard«, ki je v stari Jugosla
viji malo delala, sedaj pa ie v polnem 
obratu. Na desnem bregu Save gradijo 
novo poslopje za 5000 delavcev, kjer 

Tržačan o na 
bodo imeli tudi stanovanja. V dolžin? 
2 km je tu ob bregovih Save predvidena 
gradnja industrijskega centra za tovarne 
»Iskra«, »Inteks«. »Tiskanino« in druge-
Tu že gradijo veliko'industrijsko šolo. 

Tovarna »Iskra« gradi na zelo lepem 
kraju na Hujah zraven naravnega goz
dička velike dvonadstropne stanovanj
ske bloke za svoje delavce. Skupna po
vršina, ki jo bodo zavzemali ti stano
vanjski bloki s prostori za igrišče h 1 

drugo, je 6 ha. To bo pravo delavsko1 

naselje s 640 stanovanji. 
Regulacijski načrt določa zgraditev' 

25 m široke glavne ceste. Na glavnem 
trgu bodo postavili 6 m visok spomenik 
pesniku Francetu Prešernu. Razširili 
bodo dvorano Prešernovega gledališča 
in jo tudi na zunaj okrasili. Načrte za 
to je izdelal arhitekt Plečnik. 

Se nekaj moram omeniti, na kar so 
Kranjčani lahko ponosni. To je njihova 
udeležba pri prostovoljnem delu. Kadar 
je treba opraviti v korist skupnosti več*' 
ia dela, pride na delo nad 2-000 prosto
voljcev. V preteklem letu so člani mno
žičnih organizacij napravili nad pol m i ' 
lijona prostovoljnih delovnih ur. Čut do 
prostovoljnega dela je zelo živ in , e 

nrešel v zavest ljudi, ki si hočejo čini ' 
prej zgraditi socializem. Vedo, da bo to 
zanje dobro in prav. 

V tovarni »Sava« za avtomobilske 
plašče imajo več tovarišev, ki so P ^ ' 
segli z delom celo češkoslovaški rekord-

Glasbena, šola ima okoli 300 gojencev'-
Tudi upodabljajoči umetniki so že dobu1 

svoje prostore. 

\ 



Mestna skupščina ZB v Kranju Pokazali so svoje lice na Mmm občnem zboru v Zirei« 
V četrtek je bila v Sindikalnem domu 

v Kranju skupščina Z B mesta Kranja, 
katere so se udeležili polnoštevilno vsi 
delegati Lz vseh mestnih četrti . Politič-
no-organizacijsko poročilo je na tej 
skupščini podal tov. Toplak Stane, se
kretar M O Z B . Med drugim je poudar
jena mnogo večja delavnost v zadnjem 
delovnem razdobju od prejšnjih let, kar 
j« razvidno iz tega, da je lani organiza
cija v mesecu juliju štela le 268 članov 
in se je do danes tO število dvignilo na 
1250. Organizacija Z B se je lani močneje 
udeleževala tudi vseh študijev pri O F na 
terenu, a iz svoje socialne pomoči raz
delila vdovam in otrokom padlih bor
cev din 87-600 v denarju, a v blagu še 
267 parov čevljev, 61 obleke in 100 m 
raznega blaga. Podprla je vse upravi
čene prošnje glede invalidnine, podpore 
iz socialnega fonda itd. Na kulturnem 
polju pa je prirejenih lepo število pri
redb, dočim so pri prostovoljnem delu 
njeni člani opravili lani nad 40.000 ur 
dela. 

Šenturška gora, 24. februarja. 
Včeraj smo imeli pri nas majhno slav-

nost v zvezi z zaključitvijo izobraževal
nega tečaja. S tečajem smo pričeli 8. 
novembra 1949, ko smo tudi napovedali 
tekmovanje vsem ostalim izobraževal
nim tečajem v kranjskem okraju, kdo 
*a bo dosledno in prvi v celoti izvršil-
Učni načrt smo predelali, v računstvu 
in slovenščini pa ga celo presegli. Ude
ležba ic bila dobra, saj smo imeli redno 
od 18—25 slušateljev, ki so z velikim 
zanimanjem spremljali snov. Ob večerih 
•smo ob petrolejkah pisali in poslušali 
zanimiva predavanja. Težave smo imeli 

2e v prejšnjem listu smo poročali o 
doseženih uspehih, ki so jih dosegli lani 
delavci opekarji pri izpolnjevanju plan
skih nalog in za ta trud dobili sredi 
prejšnjega meseca tudi zasluženo pri
znanje. Tovarišu Delavcu Francu je bilo 
po ukazu Prezidija Ljudske skupščine 
FLRJ izročeno visoko odlikovanje red 
za delo, kar |e vsekakor čast za vso 
opekarno na Cešnjevku. Upravnik ope
karne, ki vsestransko sodeluje z nami 
in je pravi -lik požrtvovalnega borca za 
za plan, je tudi drugim najboljšim ope-
karjem razdelil pohvale z denarnimi 
nagradami, ki nam jih je nakazal okraj
ni ljudski odbor. M koncu nas je ob tej 

predku Kranja 
Kranj bo svojemu velikemu pesniku 

preuredil v muze? hišo, kjer je živel in 
delal zadnja tri leta svojega življenja-
Če je rojstna hiša velikega ustvarjalca 
umetne poezije slovenskega ljudstva že 
preurejena v muzej, je treba misel o 
preureditvi v muzej tudi njegove smrtne 
hiše pozdraviti iz vsega spoštovanja do 
pesnika in njegovih del, k i so tako glo
boko odjeknila že izza pesnikovega živ
ljenja, užigala v poznejših dobah misel 
svobode, borbe in bratstva v zatiranem 
narodu in v narodnoosvobodilni borbi 
dosegla sprostitev in višek moči. Pr i 
nesla je narodom Jugoslavije — svobodo. 

Tako bo današnji Kranj, ki gradi s 
tako živo zavejstjo novo socialistično 
življenje, pridobil na duhovni lepoti in 
vrednosti. Obiskovalec — novi človek, 
bo našel veren obraz Kranja Prešer 
novega in današnjega. Oba sta neločljivo 
povezana med seboj, drug drugega do
polnjujeta, posebno današnji, ko uresni
čuje idejne napovedi svojega velikega 
poeta. 

NA SVIDENJE — KRANJČANI! 
Ob mojem prihodu je bil Kranj zavit 

v gosto meglo, iz katere je narahlo ro-
silo. Snežna brozga je na debelo pokri
vala vse ceste in ulice. Iskal sem prvih 
vtisov, ki sem jih nestrpno pričakoval. 
B i lo mi je, kot da sem prišel v gledali
šče, kjer se predstava še ni začela. L a 
hek veter je okoli 10- dopolde razgnal 
*osto meglo. Tedaj sem obstal. Pred 
inenoj je stal v vseh velikih gradnjah, 
načrtih in ustvarjalnem delu — Prešer -

Zadnji popis vojnih žrtev je mestna 
organizacija Z B opravila med prvimi v 
Sloveniji. Iz Kranja je v zadnji vojni 
padlo na naši strani 352 žrtev, od teh 
136 borcev v NOV, 111 taleev, 48 v kon
centracijskih taboriščih in 30 je dalo 
življenja ob drugih prilikah. V sklepih, 
ki so sprejeti po živahni diskusiji, je 
sprejeto med drugim tudi to, da se tem 
žrtvam postavi skupen spomenik v Kra
nju. Prav tako je sklenjeno, da se v po
častitev volitev v ljudsko skupščino do 
26. marca izvrši splošen popis vseh ti
stih, ki so na kakšen koli način sodelo
vali in pomagali v N O B in da imajo pri 
tem vse častne pogoje, da se jih sprejme 
v ZB. Tako hočejo naši borci dvigniti 
svojo organizacijo na najmanj 4000 čla
nov v Kranju. Za čimprejšnjo Izvedbo 
volitev pa bodo v predvolivni dobi orga
nizirali množična zborovanja svojega 
članstva tako, da bodo konkretno zadol
ženi vsi njeni člani za uspešno izvedbo 
volitev. 

glede predavateljev tako. da je moral 
vsa predavanja prevzeti tov. Bcrglez 
Srečko, šolski upravitelj, ki je bil obe
nem organizator tečaja- S ponavljanjem 
snovi smo se toliko naučili in ob koncu 
pokazali, kaj vse smo pridobili v treh 
in pol mesecih učenja. Izpitom je priso
stvoval tov. Pipp Anton, okrajni pro
svetni instruktor, ki nas je pohvalil, da 
smo kot prvi v kranjskem okraju z uspe
hom končali tečaj ter obenem pozval 
vse tečajnike, naj se še nadalje izpo
polnjujejo z znanjem, ker le tako bomo 
kos nalogam, ki so pred nami. 

priliki pozval, da enako kot lani zasta
vimo vse' sile za izvedbo plana, k i je-
letos precej višji, pa ga bomo kljub 
temu dosegli, ker nas preveva duh dolž
nosti do skupnosti. 

Za tehnično izpopolnitev obrata, s ka
terim bi bilo dokaj olajšano delo, ki je 
zelo težko, je težnja tako uprave kakor 
tudi delavcev, da dobe novo moderno 
krožno peč, ki je nujno potrebna in bi 
nam občutno znižala stroške kurjave ter 
dela boljšo kvaliteto opeke. Zelja celot
nega kolektiva je, da se odločilni činite
lji bolj Zanimajo za čimprejšnjo rešitev 
tega perečega vprašanja. 

nov Kranj. Ko sem potem v dvodnevnem 
živem stiku z delavci — graditelji socia
lizma v tovarnah, obratih, šolah in ura
dih dobil bežno sliko o velikih delih, o 
velikem prispevku, ki ga dajejo pri gra
ditvi socializma, sem mimogrede pomis
l i l na vse informbirojevske napade in 
grmeče radijske oddaje tudi iz Moskve, 
ki bi rade zaglušile vse te velike napre
dujoče gradnje. V eni izmed izložb sem 
videl napis: »Kaj hoče trušč in hrušč 
krog nas?« V drugih izložbah pa so bili 
izdelki naših ljudi in imena 8 in še več
kratnih udarnikov. 

Res zaman so vse politične špekula
cije in trgovski računi z našim ljud
stvom. Svetla je misel, jasna in ravna je 
pot narodov Jugoslavije. Po tej poti 
gredo in bodo šli tudi naprej. Vsako
dnevni odgovori naših ljudi so: »Še več 
produktov, strojev, tovarn, šol, hiš itd.« 

Še sem se iz bežečega vlaka ozrl na 
Kranj in znova sem ga videl kot eno 
samo veliko delavnico, ki v njej deset 
in desett isoč delovnih ljudi delajo in 
gradijo, da bo še boljše in lepše, da 
bodo Kranjčanom in vsem Jugoslova
nom dnevi še bolj jasni in svetli. Storžič 
je bil na debelo ograjen v beli plašč 
novozapadlega snega. Na njegovem vrhu 
je tiho in mirno, na njegovem vznožju 
pa vre in kipi kot neugnana revolucija 
— novo in lepše življenje. Kar sama je 
še enkrat poletela misel v Kranj in po
zdravila : »Na svidenje, Kranjčani, na
predujoči borci za zgraditev socializma-« 

P. A. Ogarev. 
(Iz Primorskega dnevnika) 

liri, 26. februarja. 
Kmetijska zadruga Žiri je polagala 

danes račun o svojem delu v preteklem 
letu. Iz poročila tov. predsednika Mrav
lja Feliksa se je lahko ugotovilo, da je 
zadruga v splošnem lani uspešno delala 
na vseh področjih. Bi lo pa je tudi veliko 
težav in še prav posebno ovir od tistih, 
ki samo kritizirajo, malo pa delajo. V 
kratkih potezah je podano delo vseh od
sekov in oddelkov zadruge. Tako sta 
najslabše delala tn r ovski in strojni od
sek, ki izkazujeta izgubo, medtem ko so 
VSi ostali, tako čipkarski, mesarsko-
mlekarski, posebno pa lesni odsek bili 
zelo aktivni. V vsem je bila zadruga v 
Žireh ena izmed najboljših v našem 
okraju, kar se tiče izvedbe vseh plan
skih nalog kot v končnem obračunu. 
Le-ta pove, da je bil celoten promet za
druge lani 13,971.000 din, od tega je čisti 
dobiček 444.516din, kar vsekakor pred
stavlja lep uspeh. 

P r i predlogih za razdelitev dobička v 
sklade pa se člani niso zediuili. Kmečko 
delovna zadruga »3- avgust« v Žireh je 
lani pri odkupih in prevzemih shujšane 
živine pretrpela precejšnjo izgubo in 
zato so se zadružniki obrnili na občni 
zbor KZ v Žireh, da jim del te izgube 
pomagajo kriti iz njihovega čistega do-

Bogato delo je bih) lani opravljeno, 
to smo zvedeli na občnem zboru Rde
čega križa v Preddvoru. Da ljudstvo z 
zanimanjem spremlja delovanje tega 
društva, je pričal nad vse številen obisk 
članstva. Društvo je med letom organizi
ralo samostojne prireditve, katerih 
gmotni uspeh je bil namenjen za nabavo 
sanitetnega materiala in podporo naj
potrebnejšim. 

Staremu odboru nismo mogli kaj dru
gega, kot nagraditi ga z izvolitvijo v 
bodoče. V plan dela za prihodnje leto 
je vključena skrb za bol ni carski tečaj, 
kjer bi izvežbali več bolničarjev, k i bi 

Sekcija za varstvo kulturnih spomeni
kov, ki je bila v okviru S K U D v Tržiču 
ustanovljena že lani, je pričela s prvimi 
pripravami za svoje delo. Pred kratkim 
je pod strokovnim vodstvom M . Zad-
nikarja in ob navzočnosti zastopnikaMLO 
priredila za svoje člane ogled kult. spo
menikov mesta Tržiča, predvsem umet
nostnih. Poleg znamenitih fresk pri Sv. Ju
riju iz srede X V . stol. poznogotske Pieta 
hrani Tržič še celo vrsto kulturnih spo
menikov: portalov, arhitektur, fresk itd. 
Skrb zanje in evidentiranje je izročil 
Zavod za varstvo kulturnih spomenikov 
v L R S omenjeni sekciji, odnosno nje
nemu vodji. — Tov. Zadnikar je ob pri
liki svojega obiska J 'ržiča priredil v 
okviru Ljudske univerze tudi skioptično 
predavanje o umetnostnih spomenikih 
Slovenije, namenjeno širšemu krogu po
slušalcev. 

Spominu Prezihovcga Voranca. na
šega največjega pripovednika in revolu
cionarja ter predsednika L P S , je bilo 
posvečeno dne 24. februarja peto preda
vanje Ljudske univerze v letošnjem letu-
Orisu Vorančevega življenja in dela, ki 
so ga spremljale skioptične slike, je 
sledilo branje njegovih avtobiografskih 
črtic, ki so jih občuteno podali člani re-
citacijske sekcije. — Tudi knjižnica 
S K U D je počastila Vorančev spomin z 
izložbo, v kateri je razstavila vsa nje
gova dela. 

Lumpacij Vagabund, ki so ga preteklo 
soboto in nedeljo uprizorili člani sindi
kalne podružnice tržiških kovinarjev na 
odru Cankarjevega doma, je obakrat do 

V petek 24. februarja je imela tržiška 
mladina v dvorani tovarne Runo svojo 
letno konferenco, na kateri je sekretar 
M K L M S Tržič podal poročilo o delu 
mladinske organizacije. Razpravljalo se 
je o uspehih in neuspehih, ki jih je imela 
lani organizacija. Večinoma izvirajo ne
uspehi od tod, ker so se preveč menja
vali sekretarji M K in odhajali na druga 
važna mesta- Krivda pa je bila tudi v tem, 
ker so posamezni funkcionarji posvečali 
premajhno skrb organizaciji sami. Mla 
dina je na tej konferenci sama predla-

bička- Temu se je prvi odločno uprl Za-
kelj Jože (Lipnk) iz Goropejk, ki je v 
svojem hujskanju proti K D Z zavzel sov
ražno stališče, za njim pa so se zgledo
vali in oponašali z obrekovanji napred
nega socialističnega gospodarstva ku-
laki : Novak Ivan (Jakopč) iz Račeve in 
Grošelj Pavel iz Dobračeva- Le-ti gr
meči nasprotniki so dobili podporo tudi 
v naslednjem diskutantu — srednjem 
kmetu Luka Lazarju iz Stare vasi, k i je 
znan kot zvočnik vaške kapitalistične 
miselnosti, da si se sam nikdar ni imel 
s čim pohvaliti. Javno je na tem zboru 
poveličeval nemške okupatorje, ko je 
vsem znano, da on pod okupacijo res ni 
ničesar pretrpel. Vsi ti skupaj so ustva
rili med zborovalci s svojim hrupom in 
truščem takšno ozračje, da je zbor čla
nov KZ v Žireh to podporo kmečki de
lovni zadrugi odbil. 

Ni mnogo nade, da bi novoizvoljeni 
odbor, ki je bil izvoljeft na tem rednem 
letnem občnem zboru, dosegel letos kak
šne boljše uspehe, posebno no v boljšem 
odnosu do K D Z , ker so bili izvoljeni 
vanj le taki, ki danes samo godrnjajo, 
čeprav imajo vsega dovolj. Ko bodo 
člani K Z to enkrat spoznali, bodo vse
kakor odpravili in razkrinkali tudi sami 
te sovražnike našega delovnega človeka. 

v posameznih vaseh nudili prvo pomoč 
v primeru nesreče. Kljub pomanjkanju 
zdravnikov, ki bi tečaj vodili, bo odbor 
sam skušal najti moči, k i bodo uresni
čile ta načrt. 

Po volitvah je sledilo zdravstveno 
prei! a vanje tov. dr. Bohinca o davici in 
spolnih boleznih.. V preprostih besedah 
je bila podana temeljita slika o straho
tah te bolezni. Da se obvarujejo otroci 
okuženja po davici, bo cepljenje otrok 
8- marca- Poslušalci so z zanimanjem 
sledili zdravnikovim besedam, ki so eno
glasno mnenja, da bi taka poučna pre
davanja hvaležno obiskovali. 

kraja napolnil dvorano. Vendar bi bilo 
želeti, da sindikalne podružnice v pri
hodnje postavljajo na oder bolj kvali
tetna in idejno globlja dela in se prej 
glede izbire dela posvetujejo s komisijo 
pri S K U D . Zlasti bi bilo želeti, da to 
upoštevajo taki kolektivi, kot so tržiški 
kovinarji, ki premorejo dovolj sposobnih 
igralcev in pri katerih je povezava sindi
kalne podružnice z upravo podjetja tako 
dobra. 

Glasbena šola za vse ljubitelje glasbe, 
zlasti ljudskih instrumentov, je bila s 1-
marcem ustanovljena v okviru tržiškega 
S K U D . V glavnem je nova glasbena šola 
prevzela gojence Nižje glasbene šole v 
Tržiču, ki so se doslej v tej šoli učili 
harmoniko, citre iti kitaro, sprejema pa 
tudi nove učence- Nižja glasbena šola pa 
bo obdržala le gojence za klavir, violino 
in ostale klasične instrumente, ki se uče 
teh instrumentov po predpisanem pro
gramu in polagajo predpisane izpite. 

SLOVENSKI KVINTET IN JEŽEK 
V PREDDVORU 

Preddvor, 1. marca. 
Preteklo nedeljo je priredil v Pred

dvoru koncert slovenski vokalni kvintet, 
ki je v program vključil popularne pesmi 
in recitacije tovariša Frana Milčinskega 
— Ježka. Kako priljubljen in znan je ce
loten ansambel tudi v Preddvoru, je do
kazal rekorden obisk. Med narodne pe
smi, izvajane v dovršeni obliki, so bile 
vpletene recitacije večinoma Prešerno
vih pesmi in nepozabne Ježkove domis
lice. Želeli bi, da se še povrnejo k nam. 

gala, kakšne naj bodo smernice za bo
doče delo, da bo boljše, kot je bilo do 
sedaj. 

Po tei živahni razpravi so bile volitve 
v mest. komite L M S v Tržiču. Predlagani 
kandidati so bili res najboljše izbrani, 
kajti mladinci Tržiča so jih z navduše
njem izvolili v svoje vodstvo. Konferenci 
ni prisostvoval kljub povabilu noben za
stopnik množičnih organizacij, kar daje 
slabo sliko medsebojnega sodelovanja 
množičnih organizacij v Tržiču. 

Ob petrolejkah dosegli zgleden uspeh 

Opekarji m MwM\ so dobili zaslužena priznanja 

Občni zbor RK v Preddvoru 

Miadina Tržiča je izvolila nov MK 

Drobne vesti iz kulturnega življenja Tržiča 



Drobne in važne vesti. 
j O D V S E P O V S O D 

Čoka, (Banat) je najboljše zvezno 
kmetijsko posestvo, ki goji 12-000 praši
čev, prideluje bombaž in riž, 263 vrst 
cvetličnih semen in daje potrošnji 255 
vagonov mesnih izdelkov. 

Nadaljnjih 10 trboveljskih rudarjev Že 
dela za drugo petletko. 

V Srbiji je 3-000 splošnih kmečkih za
drug, 1-938 K D Z in 858 zadružnih eko
nomij. 

Socialistični sektor Vojvodine obsega 
44% kmetijske površine. 

Reka se naglo razvija v naše največje 
pristaniško mesto in bo imelo že letos 
nad 100.000 prebivalcev. 

7 slovenskih premogovnikov je v fe
bruarju preseglo mesečni plan. 

Od tovaren za konfekcijo in trikotažo 
na Hrvatskem dela že 11 podjetij za 
drugo petletko. 

V Bosni so v predvolivnem tekmova
nju vključili v delo 12-000 novih delav
cev. 

V Kalabriji — (Italija) se 120-000 kme
tijskih delavcev bori za zemljo. Bajtarji 
so zasedli že 38 ha zemlje. 

Italijansko ministrstvo za delo je 
objavilo, da je bilo lani v Italiji 2.055.000 
brezposelnih delavcev. 

L j u d s k a tehn ika v p r e d p r i p r a v a h n a vol i tve 

Tehniko našemu delovnemu 
ćloveUu 

V Tiskanini v Kranju se je v zadnjem 
času Ljudska tehnika precej razživela-
Veliko zanimanje kažejo tudi naše žene, 
k i nočejo zaostajati v tem pogledu, zla
sti v motokrožku. Pr i nas so tile krožki : 
varilni, avto-moto ter radioamaterski 
krožek. V planu imamo pa še formiranje 
foto - krožka, brodarskega, racionaliza-
torsko-novatorskega ter finomelianičnega 
krožka, ki jih trenutno še nimamo zaradi 
pomanjkanja prostorov. To pa bo sko
raj rešeno, ker se zato zanimata tudi 
sindikalna podružnica in direkcija pod
jetja. 

Skozi sito in rešetp 
TAKŠNIH ADMINISTRATORJEV NA 

NA KLO NAM NI TREBA... 
Vsem nam je iz Uredbe o zagotovljeni 

preskrbi delavcev in njih družin ter iz 
dodatnih uredb dobro znano, kako naša 
ljudska oblast skrbi za svoj naraščaj . In 
vendar se najdejo ljudje, ki zavirajo iz
vajanje te važne naloge, kakor se je to 
zgodilo v K L O Trata pri Škofji Loki 
Tamkajšnji administrator Kusterle N i 
kolaj se nad doječimi materami znaša z 
besedami: »Kaj pa spravljate otroke na 
svet, da jih potem mora država rediti L< 
in jim namesto 1)1 odrine za dojenčka 
G-nakaznico. In še ta je neveljavna, ker 
nanjo ne udari uradnega početa, temveč 
jo žigosa z dnom kozarca, pomočenega 
v črnilo. Menimo, da se bo to obraču
nalo in ga tako ravnanje do naših mater 
enkrat za vselej spametovalo. 

V PREDDVORU NAM JE LEPO . . 
pravi vsak, ki nas obišče. 

Zakaj neki? Ker gremo ob mraku 
spat. Nekateri s tem niso zadovoljni, teh 
je večina, k i jim je dnevna svetloba od
merjena. Ostala peščica, ki je brez dela, 
si Od zadovoljstva mane roke pod toplo 
b laz ino . . . P r i nas nimamo luči, čeprav 
jo imamo in smo jo imeli prvi v tem 
vznožju Storžiča. Danes tista količina 
elektrike komaj zadošča za pogon moč
no povečanega lesnega podjetja, dočim 
je za ostale zmanjkuje. Vsi težko obču
timo pomanjkanje električne razsvetlja
ve, okoliške vasi se nam upravičeno 
smejejo, ker se ponašajo z večjo aktiv
nostjo' glede tega. Saj imajo celo v Baš -
Iju priključeno žirovniško električno 
strujo in daljnogled teče preko Bele in 
Brega, par metrov pred Preddvorom. 

P r i nas v Preddvoru pa ljubimo ro
mantiko in strašimo po večerih z brle
čimi petrolejkami po vasi ter hitimo, da 
čimpreje zapremo okna in duri — v 
toplo posteljo z odborom za elektrifika
cijo vred. Zato je pri nas lepo, zato nas 
zapusti vsak, ki nas obišče od kinorepor-
terjev, zobotehniške ekipe, do tečajnikov 
izobraževalnega tečaja, k i pridejo iz 
najbližjih vasi iskat učenosti, pa se 
umaknejo, ko zagledajo v temo pogrez
njeni Preddvor. 

V času, ko se bližajo volitve v Zvezno 
ljudsko skupščino, si je Ljudska tehnika 
zadala naloge, da tekmuje na vseh pod
ročjih, da bodo izpolnjeni tromesečni 
plani, in sicer ne le na O O L T , marveč 
tudi v vseh organizacijah v območju 
mesta Kranja. 

Organizacije imajo velike naloge. Tega 
se tudi zavedajo in dane naloge bodo 
izpolnjene kot porok za hitrejšo zgradi
tev socializma. Ljudska tehnika se je 
poživljala že 1948 in se krepi iz dneva 

v dan. Vedno več je novih klubov Ljud
ske tehnike po tovarnah, podjetjih in 
šolah. Krožki na šolah mnogo pomagajo 
učencem pri obvladovanju snovi, k i jim 
dela sicer preglavice, n. pr. iz fizike, 
kemije in dr. V tovarnah pa ti krožki 
usposabljajo mladino, da premaga teh
nično zostalost. da izuči delavce v polu
kvalificirane in kvalificirane. S tem 
mnogo pripomorejo sebi in tovarni-
Klubi so začeli tekmovati po vsem okra
ju. Zares dobro se je pokazal klub v 

FIZKULTURA IN ŠPORT 
50 let planinskega društva 

v Kranju 
(Nadaljevanje in konec) 

Planinsko društvo na Jezerskem je 
sporočilo, da bo letos priskočilo na po
moč z no 100 urami kar je napravilo 
največ veselja med člani društva v Kra
nju- Saj mnogo delovnih koletivov v 
Kranju' tudi ne bo odreklo pomoči, ko 
gre za kočo, katera naj bi služila delov
nim ljudem. 

Planinsko društvo pa ima v planu tudi 
poinnožitev svojega članstva, zato da bi 
čim širšim množicam odprli lepote naše 
domovine. Prireja ob nedeljah skupinske 
izlete, se povezuje z delovnimi kolek
tivi, da jih povede v ta ali oni predel 
naših planin- Želi pa, da bi delovni ko
lektivi kakor tudi posamezniki predla
gali skupne izlete. Naši prihodnji izleti 
bodo na Krvavec, kjer ima Kranjsko pla
ninsko društvo svojo ko-čo, v zgodnji po
mladi pa v Postojnsko jamo in na Nanos 
pa še kam drugam na Primorsko. 

Napačno je mišljenje nekaterih, da so 
v planinskem društvu samo člani, ki 
plezajo po stenah in delajo vrhunske 
vzpone, ker ti zadnji so organizirani v 
oo-sebnem - - alpinističnem odseku-Čud
no pa je, da v društvu ni naših borcev 
iz N O V oziroma, da so tako maloštevil
ni, ker naši borci bi naj popeljali naše 
ljubitelje narave v partizanske kraje, 
kjer so se borili, kjer so polagali sociali
stični domovini temelje s svojo ljubez
nijo do domovine. 

Planinsko društvo bo letos organizi
ralo tudi planinski odred pionirjev, ka
terim bo društvo priredilo izlete in pre
davanja. 

NAŠI AI.PINCl SE PRIPRAVLJAJO 
Alpinistični odsek v Tržiču je priredil 

preteklo nedeljo uspel enodnevni zim
ski plezalni tečaj pod Storžičem, ki se 
ga je kljub slabemu vremenu udeležilo 
15 pripravnikov. Pouk o pravilni uporabi 
zimske plezalne opreme so dobili tečaj
niki od znanega alpinista Nadislava Sal-
bergerja, kar jih je vse zelo zanimalo. 
Jok rat niso mogle biti izvršene tudi 
plezalne vaje na samem terenu, ker je 
pretila nevarnost plazov. Zato so skle
nili, da bodo tečaj nadaljevali, brž ko 
se izboljša vreme, tako da se bodo pri
pravniki res usposobili v sposobne alpi
niste, ki bodo zmožni tudi na najvišjih 
vrhovih naših planin braniti slovensko 
zemljo. 

TI) IZ DUPELJ IN PODBREZIJ 
V MEDSEBOJNEM TEKMOVANJU 
Dne 26. t- pr. m. so imeli v Kranjski 

gori medsebojno tekmovanje v smuku in 
skokih člani T D iz Dupelj in Podbrczij. 
V tekih je zmagal pri članih Janez Šter 
(Duplje), pri mladincih Janez Boncelj 
(Duplje), pri pionirjih Slavko Čuk (Dup
lje). V skokih je bil najboljši Rozman 
Fr. (Podbre-zje), pri mladincih Pavlin 
Janez (Podbrezje), pri pionirjih pa Rado 

ZA DOBER IN KORISTEN LOV 
BODO SKRBELI... 

Preteklo nedeljo je imela v Kranju 
občni zbor ribarska zadruga za Gorenj
sko, na kateri so se zadružniki obvezali, 
da bodo skrbeli za dober in koristen lov 
iz naših vod in so zato sprejeli tudi po
membne sklepe. Uporabili bodo zakon, 
ki jim daje pravico do zaščite našega 
ribolova po pravih koristnikih, vrgli 
novi za plod rib in ga negovali tako, da 
bodo v tem letu že doseženi v ribolovu 
večji in donosnejši rezultati od prejšnjih, 
kar bo vse v korist dviga življenjske 
ravni našega delovnega človeka. 

Boncelj (Duplje). Ta tekma bi morala 
imeti značaj troboja, pa so povabljeni 
Nakljanci udeležbo pri tem iz nerazum
ljivih razlogov odpovedali. 

N O G O M E T 
KOROTAN : GREGORČIČ 11 : 1 (3 :1) 
Kranj, 5. marca. 

Korotan je imel danes v gostih novega 
člana slovenske republiške lige iz Jese
nic. Gosti so igrali preprosto in borbeno. 
Igralci so dali vse iz sebe, da bi dosegli 
časten rezultat z renomiranim domačim 
moštvom, kar pa. kljub požrtvovalnosti 
niso dosegli, ker so bili domačini tokrat 
v odlični formi in so gostujoče moštvo 
odpravili z visokim rezultatom 11 : 1 . 

Š A H 
Na rednem brzoturnirju šahovskega 

društva v Kranju za prejšnji mesec je 
med 22 igralci zmagal Žerjal Marjan. V 
teku je turnir za vstop v V . kategorijo, 
na katerem igra 26 igralcev, ki so raz
deljeni v dve skupini. V prvi ima največ 
izgledov na zmago Cuderman Vinko, ki 
ima dozdaj 10X> dobljenih točk, prav 
toliko jih ima Legat Jože v drugi sku
pini. 

V počastitev Zveznih volitev bo dru
štvo priredilo 14- t. m. v Domu JA dvo
boj s šahisti JA. Igralo se bo na 60 plo
ščah-

Industrijski šoli tovarne Iskra, ki ima. 
tele k rožke : radioamaterskega A in B , 
kemičnega in strojnotehničnega. Tovar
na J'iskanina skoraj nič ne zaostaja za 
Iskro, saj ima tele k rožke : radioamater
skega, avtomoto in strojnotehničnega, 
medtem ko se brodarski šele ustanavlja. 
V mlekarski šoli, ki se je dobro izkazala 
v predpripravah za volitve, so tile krož
k i : fizikalno-kemični, strojnotehnični in 
avto-moto. 

Tromesečni plani bodo v glavnem do
seženi, deloma celo preseženi. Število 
članstva se je do sedaj že precej pove
čalo, zakaj mladinci in tudi drugi se za
vedajo, kaj pomeni Ljudska tehnika. S 
svojimi uspehi hoče Ljudska tehnika 
znova dokazati, da je naša pot,, po ka
teri nas vodi Partija, pravilna in bo pra
vilna tudi v prihodnje. S tem bodo za
dani novi udarci informbirojevski gonji, 
ki vpije, da se pri nas ne gradi sociali
zem. 

D E J A V N O S T A V T O - MOTOPRUŠTVA 

Pred kratkim je bila v Kranju širša 
konferenca avto-moto društva, ki so se 
je udeležili vsi delegati krožkov tega 
društva in razpravljali, kako dvigniti 
letos delo na čimvečjo stopnjo. Društvo 
je že lani polagalo veliko važnost usta
navljanju motornih krožkov, ki jih ima 
do sedaj 6 in vsi dobro delajo. Zato so 
se obvezali, da bodo letos še bolj mno
žično zajeli v članstvo čimveč moči ter 
jim delali teoretično podlago. Dobro de
lujejo krožki v Orehku, v Čirčah, Nak
lem, Goricah in Preddvoru. Vs i si bodo 
prizadevali. d!a pridobe čimveč novih 
članov in jih izučijo v vožnjah. Posebno 
nalogo so si zadali, da bodo le-te iskali 
med mladinci na naših kmečko delovnih 
zadrugah ter s tem nudili v mehaniza
ciji pomoč v preobrazbi našega kmetij
stva. Prav tako bodo za volitve v Zvez
no skupščino mobilizirali vse svoje član
stvo za pomoč in izvedbo čimbolj uspeš
nih volitev. 

TEDENSKA KRONIKA 
Statistični pregled pri kranjskem ma

tičnem uradu izkazuje, da je bilo v fe
bruarju t. 1. na tem področju 40 rojstev, 
18 umrlih in 37 sklenjenih porok. 

Mestni ljudski odbor v Kranju bi lah
ko razširil svojo komunalno dejavnost 
tudi na ustanovitev zelo potrebne pral
nice in likalnice, ki je ni v mestu in jo 
široke množice delavcev in delavk zelo 
pogrešajo. 

Ne vemo. čemu je nastal zastoj v red
nem dobivanju živilskih nakaznic ta me
sec. Na O L O , M L O in K L O še do danes 
ni prejelo okrog 300 uslužbencev živil
skih nakaznic, čeprav so vsi vezani iz
ključno samo na garantirano preskrbo. 
Razen tega tudi ni vse do danes rednih 
mesečnih prejemkov. 

Spominski dnevi 
14. marca 1883. umrl Kari Marx. 

Dežurna služba 
12. marca ima službo pri socialnem za

varovanju dr. Bežek Josip, tel. 353; 
lekarna Okrajna lekarna, Titov trg; 
trafika Uršič Angela, Koroška cesta-

Kino 
»Storžič« Kranj od 10. do 13. marca 

italijanski film »Tatovi koles«; od 14. 
do 15. marca sovjetski film »Pozdrav
ljena Moskva«. 

»Svoboda« Stražišče: od 10, do 13- mar
ca češki film »Dekle z Beskidov«. 

Škofja Loka: od 9. do 12. marca ameri
ški f i lm: »Tarzanov zaklad«. 

Tržič: od 10. do 12. marca jugoslovan
ski film »Barba Žvane«. 

NEOPREZNOST VZROK POŽARA 
Pretekli petek zvečer je nenadno na

stali požar uničil do tal leseno 30 m 
dolgo pritlično stanovanjsko barako les
nega industrijskega podjetja na Trat i 
pri Škofji Loki . P o ž a r je nastal v sam
ski sobi, kjer je neki delavec, ki je imel 
dežurno službo, založil v peči ogenj, da 
bo toplo, ko se vrne, pa se je v njegovi 

odsotnosti peč tako razbelila, da je na
stal iz tega požar. Neoprezno in lahko
verno ravnanje tega dežurnega člana je 
povzročilo izgubo stanovanjske zgradbe 
mnogim delavcem in nekoliko delavskim 
družinam, ki so s tem požarom prišli 
tudi ob vse življenjske potrebne pritik-
line. 

Mali oglasi 
Sprejme se takoj kuhinjski; pomočnica 

in natakarica. Naslov v upravi lista-
3. marca sem ob križišču Kokrica—^Prtm-

skovo izgubila drap volneno ogrinjalo 
(plet.) Najditelja prosim, naj ga proti 
nagradi vrne v trafiko ob križišču. 
VOJNI INVALIDI, viove, otroci, starši 

in stari starši padlih borcev ter vsi 
ostali invalidski upravičenci! 

A l i ste pri pristojnih K L O (MLO) iz
polnili obrazec letne invalidske prijave 
za leto 1950. 

A l i veste, da Vam bodo s 1- julijem 
ustavljeni invalidski prejemki če tega 
ne boste storili v predpisanem roku!? — 
Za informacije in pomoč se obrnite na 
Vaš pristojni krajevni (rajonski) ljudski 
odbor! 
Matični urad v Kranju obvešča prebi

valstvo naj ne uporablja več nemških 
rojstnih listov, ker je uradni jezik 
slovenski. 
Kdor ima možnost naj si nabavi nov 
rojstni list, ostali pa naj si preskrbijo 
overovljene prevode. V bodoče nem
ških rojstnih listov ne bomo več spre
jemali kot dokaz rojstva. 
Obenem pa obveščamo vse tiste, ka
teri predlagajo tukajšnjemu uradu v 
potrditev pole za prejemanje otroških 
doklad, da za vse otroke, ki so rojeni 
izven območja matičnega okoliša 
Kranj prinesejo s seboj rojstne liste. 

Obveščamo, da so uradne ure za stranke 
v ponedeljkih, torkih, četrtkih in pet
kih od 9-—11. ure. 
Izven tega časa se obiski zaradi nemo
tenega poslovanja ne sprejemajo. 

Tiskanina Kranj. 
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