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I. izredno zasedanje MLO Kranj 
pred delitvijo kranjskega okraja v okraj 
Kranj — mesto in Kranj — okolicd 

Kranj , 11. juli ja. 
Včerai dopoldne je bilo v sejni dvo

rani mestnega ljudskega odbora I. iz
redno zasedanje M L O Kranj pred de
litvijo kranjskega okraja v okraj Kranj 
mesto in Kran i - okolica. Po izvoli tvi 
delovnega predsedstva in opravljenih 
formalnostih je tovariš Završnik Stanko 
med navzočimi pozdravil ministra tov. 
T O N E T A F A J F A R J A , podpredsednika 
O B L O tov. K O L A R J A , zastopnika J A 
ter ostale udeležence. 

Kot prvi je navzočim spregovoril tov. 
F A J F A R , k i je poudaril zgodovinski 
Pomen koraka, k i ga je danes storilo 
mesto Kranj . Kranj nosi časten naslov 
Prešernovega mesta, kljub temu, da 
moramo priznati, da je šele po osvobo
ditvi postalo mesto, kjer more ljudstvo 
pričakovati , da bo uživalo plodove svo
jega truda. V tem trenutku ne smemo 
nikoli pozabiti, da je s tem korakom 
ves razvoj našega mesta odvisen le od 
nas samih. 

Govoru tov. Fajfarja je sledilo poroči
lo podpred. O B L O tov. K O L A R - j a , k i je 
podrobno nakazal pot razvoja demokra
tizacije ljudske oblasti prav od njenih 
prvih početkov med N O B pa do danes. 
Med drugim je podčrtal pomen uprav
ljanja gospodarskih podjetij po delov
nih kolektivih in naglasil, da se mora
mo zavedati, da je to trden dokaz o 
pravilnosti naše poti. 

Za njim je obširneje poročal predsed
nik I O M L O tov. B R O V C A N D R E J o 
delu Izvršnega odbora M L O in v svo
jem poročilu podrobno prikazal uspehe 
in številne težave. Naglasil je, da so se 
člani 10 vedno popolnoma zavedali svo
jih odgovornosti in pr i delu vseskozi 
pokazali trdno voljo in vztrajnost. Po l 
no številno so obiskali 15 rednih in 3 
izredne seje. Za boljše delo, in uspeš
nejše reševanje nalog je b i l organizi
ran skupni študij novih Uredb in za
konov. 

Omenimo naj gradbeno delavnost, k i 
Se je vsa razvijala v okvi ru regulacij
skega načrta. P r i vseh gradnjah je grad
beni odsek delal skupno z urbanis t ičnim 
svetom. Težave pa so nastale, ko je bilo 
razpuščeno mestno gradbeno podjetje 
in je vsled tega zaostalo delo pr i vodo
vodnih rezervoarjih v Stražišču in ka
nalizaciji na Planini . Prav zato je da
nes na Planini 60 družinskih stanovanj, 
v katera se stranke ne morejo vseliti, 
ker ni kanalizacije. V Stražišču pa je sko
raj nastalo nezaupanje prebivalstva v 
dovršitev vodovoda in zato tudi peša 
Prostovoljno delo. 

Za vdrževanje stanovanjskega fonda 
ie zelo koristno delo opravilo mestno 
Podjetje „Remont" kljub temu, da ima 
skromno število delovne sile in je brez 
Prevoznega sredstva. Opravljenega je b i 
lo 1.352 m 2 popravila fasad in stano
vanj, zgrajeno 25 m 3 zidu, 700 m 2 po
vršinskega zidu, tlakov in poda, tako 
da je dovršilo polletni plan s 114.4%. 
Soboplesk je prebelil i n prepleskal 66 
tisoč m a stanovanj, fasad in pohištva ter 
dosegel 91.4% plana. Kl jub temu pa je 
stanovanjsko vprašanje še nadalje zelo 
Pereče. N a novo je bilo vloženih 310 
Proženj in je sedaj s temi skupno ne
s e n i h 1.644 vlog.' 

Vodovod je z ozirom na vodo izvršil 
Polletni plan 136% z ozirom na popra
v a pa 226%. N a novo je b i l oskrbljen 
* vodo stanovanjski blok 2 Iskra na 
p l an in i . 
. Mestno avtoprevozništvo je svoj plan 
sv r š i l o sledeče: v tonah bremena je b i 

lo od 6.000 planiranih izpolnjeno 5.906, 
v km od 135.000 doseženih 104.000, po 
znesku od 750.000 presežek 283.000. 

Proti-avionska zaščita ima po vseh 
terenih organizirane potrebne ekipe. 
Pregledana so bila skupna zaklonišča 
ter ugotovljene potrebe za njihovo 
vzdrževanje, obnovitev in dograditev. 
Nekaj terenov je, k i so to vprašanje za
je l i s pravilnim razumevanjem, drugod 
pa obstojajo še težave. 

V območje lokalne industrije in obrti 
so zajeta: avlomehanika, brivnica, elek-
tromehanično podjetje, šivalnica, čev
ljar na, pecivo, klavnica in vrvarna. Vsa 
podjetja uspevajo, trpe pa zaradi neza
dostnih prostorov in pomanjkanje de
lovne sile. Kl jub temu pa so od nave
denih presegla polletni plan: elektro
tehnično podjetje, čevljarna, pecivo, 
klavnica in brivnica, malenkostno pod 
planom sta avtomehanika in šivalnica 
skupno za 112.000 din v finančnem 
planu. 

Sestavljena kartoteka privatnega 
obrtniš tva o delovni s i l i in strojnem 
fondu izkazuje 196 obrtnikov, k i imajo 
obrtna dovoljenja. Precej pereče je 
vprašanje vajeniškga kadra, k i ga bo na 
vsak način treba dvigniti. 

S prehodom mestnega ljudskega od
bora na položaj okrajnega ljudskega od
bora pridejo pod upravo naslednja pod
jetja: 'Industrija bombažnih izdelkov, 
tovarna mila, Pletenina, Opekarna, 2 i -
mopreja Stražišče ter kl jučavničarska 
delavnica nacionaliziranega podjetja 
Majnik. V zvezi s tem bo potrebna del
na nova razvrstitev po prostoru in po 
organizaciji. 

Trgovska podjetja so izpolnila pollet
ni plan sledeče: Kur ivo 77%, drogerija 
130%, splošno trgovsko podjetje 125% 
in Preskrba 280%. 

Dokončana je izpolnitev gospodarskih 
listov, oziroma kartotek za vsakega last
nika zemlje, k i poseduje nad 5 arov or
ne zemlje. P r i več posestnikih so bile 
pregledane setvene površine in je bila 
ugotovljena v nekaj primerih večja 
razlika tako pr i žitu in krompirju, do-
čim se kontrola za druge kulture še 
vrši. Popis spomladanske in jesenske 
setve je ugotovil 12 ha orne zemlje več, 
kakor pa jo je bilo prijavljene po po
sestnih listih. Organizirani so b i l i 4 
pregledi krompirišč. Nadalje je v poro
čilu podrobno govoril o prosvetni de
javnosti, o čemer pa je naš list že pisal 
ob p r i l ik i zaključka šolskega leta. 

Prav živa je bila tudi dejavnost soci
alnega skrbstva in zdravstva, k i je med 
drugim podelila 69 onemoglim članom 
podporo v znesku 310.450 dinarjev in 22 
mladincem 51.600 din. V mestu delujejo 
3 DID- i , dočim v Stražišču v kratkem 
odpro nov DID. Mesto ima svoje otročje 
jasli, posebej pa ima še Tiskanina, a v 
Iskri se odpro v kratkem. Mestna pod-
ietja so za osrednje jasli prispevala nad 
600.000 din. Na koncu je poročal o f i 
nančnem poslovanju in davkih, katerih 
stanje je še kar zadovoljivo. 

Poročilu je sledila živahna diskusija, 
v kateri so navzoči znašali razne pro
bleme o svojem delu, in nakazovali tež-
koče ter apelirali na M L O , da j ih pr i 
reševanju istih podpre. V diskusijo je 
-posegel tudi minister tov. Fajfar, k i je 
v kratkih besedah jasno in določno po
kazal številne naloge, k i j ih bomo mo
rali pravilno izpolniti v zvezi z ustano-
vitvifo mesta Kranja kot samostojnega 
okraja. Predvsem bomo morali imeti pr i 
tem. neprestano pred očmi tudi to, kar 

Razpis drugega ljudskega 
posojila je pokazal živahen 
odmev pr i vseh delovnih 
ljudeh mesta in vasi. Ze po 
dosedanjih znakih lahko so
dimo, da se bodo delovni 
ljudje Jugoslavije udeležili 
vpisa drugega ljudskega po
sojila še v mnogo večjem 
obsegu kakor leta 1948. To 
predvsem na deželi, kjer se 

maHKjm kmet pred dvema letoma ni 
prav zavedal pomena ljud

skega posojila za hitrejši razvoj našega 
gospodarstva,, ni t i koristi, k i j ih nudi 
naložba prihrankov v obveznice l jud
skega posojila. Akt iv i s t i na deželi po
gosto tudi niso znali kmetu pojasniti 
razlike med posojili, k i j ih je pred vojno 
najemala stara Jugoslavija in so služila 
kritju proračunskih deficitov, bogate
nju kapitalistov in borznih špekulantov, 
in pa ljudskim posojilom nove Jugo
slavije, k i služijo pospešeni graditvi in 
gospodarski krepitvi države. Nezaupa
nje proti državnim posojilom je bilo v 
stari Jugoslaviji docela upravičeno, saj 
je b i l marsikdo ogoljufan. Razni agenti 
so zlasti na deželi prodajali za drag de
nar obveznice loterijskega posojila, tako 
imenovane „vojne škode", kmetje, k i so 
kupovali te obveznice, pa niso zadeli 
nič, ker je le redko na kakšno obveznico 
padel dobitek; če pa so hoteli obveznico 
prodati, so dobili zanjo mnogo manj, 
kakor so sami plačah. Dobre izkušnje s 
prv im ljudskim posojilom (točno izpla
čevanje obresti, amortiziranih obveznic 
in dobitkov) so medtem tudi na deže
l i razprši le ostanke nezaupanja. 

Ho t a vi je, 7. julija. 
Frontovci naše vasi so se na zadnjem 

množičnem sestanku podrobno seznanili 
z novo gospodarsko Uredbo o delovnih 
svetih i n med drugimi sprejeli tudi ob
vezo, da bodo vplačali 90.000 din l jud
skega posojila, kar pa bodo gotovo pre
koračili. 

Na območju krajevnega ljudskega od
bora imajo tudi kamnolom rdečega mar
morja, za katerega imajo željo, da bi ga 
osamosvojili, pri čemer pa imajo še teh
nične ovire. 

Poljane, 7. julija. 
V naši vasi' je bila frontna organiza-

ciia predčasno zelo dobra, saj smo zgra
dil i vodovod, dosegli adaptacijo mladin

skega doma itd., dočim je sedaj vse de
lo nekam zamrlp, čeprav ima krajevni 
ljudski odbor Poljane lepe pogoje za 
ustvaritev žive komunalne dejavnosti. 
K večjim uspehom bi pripomogla večja 
samoiniciativa in povezava z vsemi 
množičnimi organizacijami, s čimer bi 
bilo ustvarjeno sodelovanje prav vseh 
članov Fronte. Zadnji čas se v naši 
frontni organizaciji mnogo razpravlja 
o novem ljudskem posojilu in samo do
slej so dali člani Fronte obvez za 100 
tisoč din vpisa ljudskega posojila, agi
tirali bodo pa še nadalje, da se doseda
nje obveze še zvišajo. 

Sv. Ana na Tržičem, 7. julija. 
Pred kratkim je bi l p r i nas množični 

sestanek naše frontne organizacije, k i 
je razpravljal o pomenu ljudskega po
sojila in planu obvezne in proste odda
je krompirja. Čeprav je večina prebi
valstva naše vasi zaposlena po tovarnah 
v Tržiču,, kjer so že dali svoje obveze 
do ljudskega posojila, so ostali sprejeli 
obvezo, da bodo podpisali 50.000 dinar
jev ljudskega posojila in se potrudili, 
da to vsoto tudi presežejo. Sprejet je 
plan obvezne oddaje krompirja v višini 
4.500 kg, a tudi za prosto prodajo bodo 
sklenili pogodbe s kmečko zadrugo na 
vasi. Bi lo je tudi upravičene kritike, za
kaj se ne dobi nobenega blaga za bone 
na vezane cene, kar se pr i njih često-
krat dogaja. Frontovci Sv. Ane se v 
vsem zavedajo svoje dolžnosti in zato 
upravičeno pričakujejo, da se tudi v tem 
enkrat napravi red in da pridejo do 
prepotrebnega blaga. 

ZANIMANJE ZA LJUDSKO POSOJI
LO V ŠKOFJI LOKI 

Škofja Loka, 9. julija. 
Po vseh večjih sindikalnih podružni

cah in delovnih kolektivih naši delovni 
ljudje živo razpravljajo o novem ljud
skem posojilu. Tako se je v zvezi s tem 
vršil v L I P - u na Trati p r i Škof j i L o k i 
množični sestanek, k i ie bi l izredno do
bro obiskan in na katerem so se posa
mezniki obvezali, da bodo vpisali tudi 
po 3000 din novega ljudskega posojila. 
Končnih obvez kolektiv še ni podai. V 
Gorenjski predilnici in tkalnici pa so 
člani Partije med prvimi dali obveze tu
di do 4000 din na posameznika, dočim 
bo množični sestanek, k i - je sklican za 
ta teden prejel obveze za celoten kolek
tiv. Tudi mladinci mestnega aktiva 
Škofje Loke so na svojem zadnjem se
stanku dali obveze, da bo vsak po svo
jih močeh čim več prispeval k vpisu 
novega ljudskega posojila. 

VELIK DOGODEK v dosedanjem tekmovanju 
tkalk iz Tržiča Veličastno enomesečno tekmovanje 

po turnirskem šahovskem načinu je p r i 
neslo tkalkam iz Tržiča pomembno de
lovno zmago. S 1. julijem je bilo zaklju
čeno veliko tekmovanje, k i se ga je ude
ležilo širom Slovenije 52 najboljših tek
stilnih brigad v tkalnicah in predilni
cah v borbi za naslov najboljše brigade. 
V tem je velik dogodek Tržičank, ker je 
njihova najboljša tkalska brigada „E-
lan" izšla Iz tega velikega tekmovanja 
kot zmagovalka nad 26 tkalskimi briga
dami, kolikor j ih je bilo v tekmovanju 
po tkalnicah. Priborile so si 22 točk, 
trikrat pa so morale zmago - prepustiti 
tekmovalnim brigadam iz drugih tek
stilnih tovarn. 

Brigadirka Terezija Videtič, k i je 
uspešno vodila zmagoslavno in najbolj
šo tkalsko brigado v Sloveniji, vsa ve
sela pripoveduje: „Ko smo izvedele, da 
bomo tekmovale za naslov najboljše 
brigade v Sloveniji, smo sklenile, da se 
bomo borile do zadnjih moči." In tako 
so tudi storile. P r v i poraz, k i ga je 
doživela brigada v tekmovanju z briga
do v „Tiskanini", j ih je vzpodbudil, da 
so še krepkeje prijele za delo. Ena iz
med najboljših tkalk, sedemkratna udar
nica Angelca Zupanova, pravi: Zmaga
le smo zaradi tega, ker smo se za čim-
večje uspehe v tekmovanju borile z du
šo in telesom. Vsaka minuta in sekunda 
sta nam bili dragoceni, če smo hotele 
premagati brigado, ki je tekmovala z 

je poudaril tov. Tito: pritegovanje l jud
skih množic v upravljanje poslov. 

Na koncu zborovanja so udeleženci 
zasedanja sprejeli koristne sklepe, ki 
naj spremene mesto Kranj v pravo vo
dilno okrajno mesto. Z zborovanja so 
poslali pozdravno resolucijo Prezidiju 
Ljudske skupščine L R S . 

nami. Omeniti je še tovariški način tek
movanja. Če smo opazile zastoj pri tej 
ali oni tkalki , smo j i hitro priskočile 
na pomoč. To je veljalo prav posebno 
za dneve, ko smo tekmovali s sosedno 
brigado „Sočo" in pa z brigado „Sumi-
ga" iz tekstilne tovarne Št. Pavel pri 
Preboldu, k i nam je bila stalno za pe
tami." 

Od omenjenih dveh tkalk so k dose
ženim uspehom mnogo pripomogle še 
tov. Francka Cvirn , šes tkra tna udarni
ca, Ana Mladič, trikratna udarnica in 
odlična tkalka Angela Perko, k i je skup
no z ostalimi delavkami dosegla plan
ske naloge celo do 120%. 

Uspehi brigade „Elan" v tem tekmo
vanju pomenijo velik dogodek v dose
danjem tekmovanju predilnice in tkal
nice v Tržiču. Svoi delež k uspehom, k i 
so bi l i doseženi v času tekmovanja, so 
prispevali tudi mojstri in vlagalci v 
tkalnici, k i so s svojim prizadevanjem 
skrbeli, da je delo nemoteno potekalo. 
Borkam-zmagovalkam tega veličastne-
nega tekmovanja pa gre vsa čast in po
hvala. Le tako naprej — hura — za do-
vrši tev vseh nalog pr i graditvi naše 
srečnejše bodočnosti. 

Iz rezultatov tekmovanja 
lakalaih listov 

Komisija za agitacijo in tisk pr i IO O F 
Slovenije je pregledala zbrane podatke 
ter dodelila II. nagrado 2000 dinarjev 
Šorli M i l k i , dopisnici »Gorenjskega gla
sa." Prva nagrada ni bila podeljena n i 
komur. V tekmovanju za razširi tev do-
pisniške mreže pa je uredniš tvo »Go
renjskega glasa" dobilo med prvimi po
hvalo. 
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Tovarna Inteks je štiri dni pred rokom izpolnila svoj polletni plan 
Dnp 2fi iuniia ie t ova rna izDolnila tov H o č e v a r J o ž e s 123.3%. V Dne 26. junija je tovarna izpolnila 

svoj polletni plan. Predilnica je dosegla 
plan že 22. junija ob 12. ur i . 

V januarju je tkalnica dosegla le 87.9 
odstotka plana, Čemur je b i l glavni 
vzrok pomanjkanje delovne sile. Iz k r i 
tičnega stanja se je tkalnica izvlekla še
le v marcu, ko je bi la manjkajoča de
lovna sila nadomeščena z mladim ka
drom, k i je prešel iz treh na štiri stat
ve ter so se še izboljšala škrobilna sred
stva; zlasti pa je k uspehu pripomoglo 
interno tekmovanje. V mesecu aprilu se 
je odstotek izkoriščanja strojev dvignil 
od 66.8 na 77.7%, kot posledica izbolj
šanja kvalitete preje in internega tek
movanja. P lan je bi l dosežen za 112.1 
odstotka. 

Največ pripomore k uspehu tekmo
vanj študij , k i daje delavcem širšo po
litično razgledanost in zrelost, k i je te
melj izgradnje novega socialističnega 
človeka. 

Poleg individualnih obvez in neneh
nega tekmovanja, je tovarna v I. pol
letju izvedla z uspehom.troje obsežnej
ših tekmovanj. V prvem je tekmovalo 
med seboj 50 tkalcev in tkalk in je na 
šestih statvah dosegla I. mesto tovari-
šica Malovrh Vera s 124.3%, II. mesto 
pa tov. Brglez Pavla s 123.5% dosežene 
dnevne norme. Na dveh težkih strojih 
si je osvojil prvo mesto tov. Lunar V i n 
ko, k i je dosegel 131% dnevne norme, 
na dveh širokih i n 1 ozki statvi pa sta 
si delil i I. oziroma II. mesto tov. Alič 
Ivanka s 122% in tov. Plut Vida s 
120.8%. 

V aprilu je tovarna tekmovala v po
častitev 1. maja in se je tekmovanje 
vršilo med posameznimi delavci, k i so 
se sami javi l i v borbo za uspeh. Na šest-
statvenem sistemu je ponovno zavzela I. 
mesto tov. Malovrh Vera s 126.1%, II. 
pa Pajer Marica s 124.4%. P r i štirih 
statvah je to pot tov. Plut V ida dosegla 
I. mesto ter prepustila svoji tekmovalki 
tov. Alič Ivanki II. mesto. N a 12 statvah 
je bila najboljša tov. Mizerit Francka, 
k i je dnevno normo presegla za 17.8%. 
Na dveh težkih statvah pa je b i l prvi 

tov. Hočevar Jože s 123.3%. V juniju 
je bilo interno tekmovanje med briga
dami ter je medtem jur išna brigada 
tovarne tekmovala še v republ iškem 
tekmovanju. To tekmovanje po šahov
skem sitemu je še dvignilo že itak ži
vahno razgibanost v obratih tovarne. 
Pomanjkanje surovin i n veliko bolniško 
stanje je sicer v prvem času vrglo br i 
gade pod plan. Manjkalo je tudi delov
nih moči, vendar pa so se brigade, k i 
niso trpele prevelikega pomanjkanja 
preje postavile visoko nad plan, poseb
no Jur i šna in Udarna brigada, k i sta 
pr i 73.8%-nem izkoriščanju strojev do
segle plan za 120 do 127 odstotkov. 
Najboljša je bila Jur i šna brigada, k i je 
dobila 22 točk, njej pa je za petami 
sledila Udarna z 20 točkami. 

V republiškem tekmovanju je preje
la Jur i šna brigada 10 točk. 

V predilnici sta dve brigadi napove
dali tekmovanje ostalim brigadam ter 
se je po večini brigad pokazal velik 
uspeh, saj je bila dnevna norma dosti
krat presežena za 25 in več odstotkov. 
Brigada tov. Roblek Francke je zasedla 
v republ iškem tekmovanju 5. mesto. 

V internem tekmovanju pa je bilo za
interesiranih v predilnici 6 in v tkalnici 
12 brigad. Rezultati, k i so sproti dviga
l i delovni polet brigad, so se dnevno 
objavljali na šahovski deski. 

Predilnica je tekmovala v času od 
1. do 30. maja ter je bila brigada tova-
rišice Roblekove najboljša. V tkalnici pa 
tekmujejo od 11. junija do 6. juli ja in 
do sedaj še vedno vodi Ju r i šna brigada. 
P r i vsem tem pa se je polagala velika 
pažnja kvalitetni izdelavi blaga, kar da
je izpolnitvi polletnega plana še poseb
no vrednost. 

Zasluge za predčasno izpolnitev plan
skih obveznosti pripadajo celotnemu 
delovnemu kolektivu, k i ima v svoji 
sredi 80 novih udarnikov, medtem ko 
je v drugič prejelo ta častni naslov 45, 
v tretje 23, četrtič 19, petič 21, večkrat
nih udarnikov pa ima tovarna sedem in 
od teh dela enajst tovarišic v tkalnici 
za drugo petletko. 

Tekmovalni način dela ima velik 
vzgojni pomen, ker zainteresira in. druži 
vse delavce, j im krepi razredno zaved
nost ter dviga efekt dela. 

Razveseljivo je dejstvo, da skoro v 
vseh slučajih ravno naša mladina stopa 
na vsa prva mesta in to dejstvo istočas
no potrjuje pravilnost odnosov starejših, 
izkušenih delovnih moči, k i prenašajo 
svoje znanje na naš mladi kader, v za
vesti, da vzgajajo nov delovni rod, k i bo 
kos svojim nalogam, k i j ih nalaga na
še gospodarstvo in zahteva skupnost za 
izgradnjo pravega socializma. 

Š. A . 

Kaj jc s košnjo v višinskih predelih 
Naučinkovitejša pot k napredku in 

izboljšanju živinoreje je izdatna krma 
po količini in kakovosti z naših travni
kov in košenic, k i so hrbtenica krmske 
baze. 

V ravninskem predelu so travniki z 
dva do trikratno' košnjo že povsod po
košeni. Tu se je pričela že žetev. Koš
nje pa še čakajo košenice, to je planin
ski t ravniki z enkratno košnjo. Teh ne-
pokošenih košenic se najde največ v 
krajih, kjer ni mogoče uporabiti kosi l-
nega stroja. ' 

Kmetijsko delovne zadruge imajo še 
približno 500 ha košenic, to je 27% od 

Delovno slavlje v Tovarni športnih čevljev 
Žiri, 5. julija. 
V soboto 1. juli ja je delovni kolektiv 

tovarne športnih čevljev v Zireh pro
slavi l delovno zmago, kot p rv i kolektiv 
čevljarske industrije v L R S . Ob tei p r i 
l i k i sta uprava tovarne in sindikat po
častila delavce, k i so doprinesli vse svo
je sile za to, da je b i l plan po količini 
in vrednosti ter sortimentu p r e d č a s n i 
izpolnjen. 

Proslavo je otvoril predsednik sin
dikalne podružnice tov. Kopač Pavle. 
Tovarniška godba pa je zaigrala „Bra-
tje le k soncu — svobodi". Nato je to
variš direktor Cvetko Andrei orisal bor
bo in prizadevanje celotnega kolektiva, 

TRIGLAVSKA BRIGADA IZ TISKA-
NINE SI JE PRIBORILA TRETJE 

MESTO V ENOMESEČNEM TEKMO
VANJU TKALSKIH BRIGAD 

Tudi v Tiskanini so tekmovale briga
de za republ iško prvenstvo po šahov
skem sistemu. Tekmovanja se je ude
ležilo 6 brigad. Tako so bile v tkalnici 
Triglavska, Kokrška, Gorenjska in Rde
ča brigada, v predilnici pa brigade: K a 
lan in Čarman. 

V vsakem obratu, so b i l i postavljeni gra
fikoni za posamezne brigade v kolek
tivu. P r i vhodu v tovarno pa sta bila 
dva velika grafikona, ki sta prikazovala 
tekmovanje vseh brigad iz Slovenije. 
Med delavci in delavkami je bilo veliko 
zanimanje, kdo si bo priboril prvo me
sto. Med samimi brigadami pa je bila 
ostra borba, ker je hotela vsaka brigada 
priboriti si največ točk. Najboljša je bila 
Triglavska brigada, ki je zavzela tretje 
mesto z 21 točkami. Po končanem tek
movanju so odšle brigade na letni oddih 
na svoj dom v Poreč, da si odpočije jo, 
ter pridobijo novih moči za nadaljnje 
delo v produkciji. 

Za drugo petlletko delaj«* 
V Tiskanini sta zopet dve tovarišici 

izpolnil i petletni plan. Tovarišica Pa-
pov Marija je izpolnila petletni plan že 
v mesecu maju, tovarišica Trdina Ange
la pa v mesecu juniju. 

da smo dosegli plan po količini dne 22. 
in po sortimentu i n vrednosti 23. juni
ja, to je 7 dni predčasno in dva dni 
pred dano obvezo. Plan je bi l izpolnjen 
v prvem polletju s 103.8%, kljub temu, 
da je v zadnjem času začasno izpadlo in 
se je zmanjšala delazmožnost za okro
glo 25(/( vsled bolezni in da je že bilo 
vseskozi za 7% manj delovne sile, kot 
je normativ. 

Skozi 38 dni je 38 delovnih brigad 
stalno tekmovalo po takozvanem „ša-
hovskem" sistemu. Prehodna zastavica 
je zelo hitro romala od ene brigade do 
druge. To je b i l znak, da se vse briga
de bore zavestno, i n da si hočejo pr i 
boriti to častno znamenje delovnih uspe
hov. Izmed vseh brigad pa se je izlo
čilo kmalu šest najboljših, k i so stalno 
presegale normo, najboljša do 171 od
stotkov storilnosti in najslabša 125 od-
stokov storilnosti. Kot zmagovalka in v 
vzpodbudo za še upornejše delo, je pre
jela od uprave TŠČ brigada Ivana Can
karja nov radioaparat. Ta brigada je do
segla 100% kvaliteto, kot večino vse 
zmagovalne brigade. Kot druga je pre
jela „Blažova" brigada nagrado 5000 di
narjev, brigada Rozman Staneta 4000 
dinarjev, Kržišnik Milana 3000 dinarjev, 
Strl ič Janeza 2000 din in kot šesta je 
prejela denarno nagrado brigada „Ko-
širjeva". 

V tem prvem polletju sta uprava in 
sindikat proglasili 117 udarnikov, 12 to
varišev pa je napravilo "že 832 dni za 
drugo petletko. Tov. Pavel Podobnik je 
že izpolnil celotni plan za leto 1950. Ob 
zaključku te proslave so podali člani ko
lektiva še sledeče obveze: Tov. Stanko 
Likar je v imenu tistih, k i so petletko 
že izvršili obljubil, da bodo do konca 
1951 sedanji „petletniki" izpolnili 28% 
plana za drugo petletko. V imenu udar
nikov je tov. Podobnik Pavel poudaril, 
da obljubljajo še večji delovni polet in 
da bodo udarniki p rv i v borbi za zma
go socializma, ter da bodo s tem poka
zali, da zaupajo našemu vodstvu, Par
ti j i in marša lu Titu. V imenu brigadir
jev je isto poudarila tudi tov. Mica Po-
ženel. Pogovorili so se še o kul tur i in ide
ološki vzgoji, k i je najbolj potrebna pri 
politični izobrazbi članstva. Po uradni 
proslavi se je razvilo prijetno slavlje. 

skupne košnje površine nepokošenih. 
Tako je iz zadnjih podatkov na okraju 
razvidno, da ima K D Z Ziri 100 ha, Po
ljane 29ha, Mlad i vrh 34 ha, Jezersko 
127 ha in Gorice 136 ha nepokošene po
vršine. 

Čeprav so to površine, k i imajo nizki 
ha donos a l i pa krmo slabše kakovosti, 
j ih bo treba pospraviti. To nam nare
kuje ne samo stremljenje, da bi izbolj
šali in dvignil i živinorejo, ampak zahte
va od nas to nalogo tudi suša in vre
menske neprilike, kot toča, k i se je v 
okraju v zadnjem času pojavila že kar 
dvakrat i n zajela ter uniči la precej
šnjo površino tudi krmskih rastlin. 

Kmetijsko delovna zadruga Gorice, k i 
ima med drugimi še precej nepokoše
nih travnikov, četudi travnike s krmo 
slabše vrste (kislo), k i j ih je še možno 
kositi s strojem, bo morala pristopiti h 
košnji po zgledu drugih, k i so s košnjo 
že končale. Res je, da j im koscev manj
ka. V tem primeru je seveda treba po
moči množičnih organizacij, sindikatov, 
vojske itd. 

Edinice J A na področju kranjskega 
okraja so se do sedaj pr i košnji prav 
dobro izkazale. Pomagale so pr i košnji 
kmetijski delovjii zadrugi Poljane, Ro-
dobeno, Ziri, Duplje, Gorice, Stražišče 
in ekonomiji K Z Selca. P r i košnji v 
omenjenih zadrugah so opravili preko 
1500 delovnih ur. Kmetijsko delovni za
drugi Poljane je pomagala pr i košnji 
tudi N M , k i je opravila 250 delovnih ur. 

K e r vemo, da nam da govedo visoko 
kvalitetna živila in da je govedoreja 
izredno važnega pomena za prehrano 
prebivalstva, proizvodnja pa je z ozi
rom na potrebe še vedno premajhna, 
bo treba s košnjo pohiteti, da bomo 
spravili na varno še nepokošeno krmo 
po košenicah. 

PIONIRJI POZOR! 
Okrajni Pionirski štab obvešča, da se 

prične pionirsko taborenje v Selcah nad 
Škof jo Loko v ponedeljek 17. juli ja. Za 
1. izmeno pridejo v poštev naslednji p i 
onirji in pionirke: 

15 pionirjev in pionirk iz odreda pr i 
Sv. A n i , Bida Ivan in Zupan Jožef iz 
gimnazije v Tržiču, Carman Milan in 
Meglic M i l a n iz Loma, Zaplotnik Peter, 
Zibert Jožef, Boštar Branko, Grando-
vec Janez, Perko Janez, Gradišar Cvet
ko, Legat V i l i , Grobovšek Dušan, Ma l i 
Peter in Praprotnik Mi rko iz odreda v 
Križah, Lausiger Jože, Stucin Marija, 
Kurn ik Miha, Bedina Janez, Jerman 
Zinka, Dacar Zdenka, Bečan Stanko. Be-
nedik Ivica, Jur jevčič Anton in Ka lan 
Rihard iz odreda na osnovni šoli v Trži
ču. 

Vs i navedeni naj se zglase po možno
sti v spremstvu staršev v ponedeljek 
ob 8. ur i na Okrajnem pionirskem štabu 
(za okrajem). Vsak nai prinese s seboj 
odejo, rjuho, ter umivalni in jedilni p r i 
bor. V s i ostali pionirji pridejo na vrsto 
v drugi in tretji izmeni. 

OPS Kranj . 

Kako je z odkupom mleka 
Brezvestni špekulant i ne uidejo kazni« 

Mleko predstavlja eno najvažnejših 
hranil i n je neprecenljive vrednosti. Za
to tudi skrb za večji dotok mleka v 

mesta in industrijska središča ni nikdar 
zadostna in je treba vlagati vse napore, 
da se ga dnevno zagctove potrebne koli
čine našim otrokom, delavcem in bolni
kom. 

Zato je prvenstveno odgovoren nas 
odkupni aparat po upravni in komer
cialni strani od najvišjih do najnižjih 
organov, do zadnjega K L O in poslednje 
zbiralnice, nič manj pa tudi množične 
organizacije, k i morajo pravilno tolma
čiti namen odkupa mleka in potrebe po 
njem. Končno zavisi odkup mleka tudi 
od. zavednosti samih proizvajalcev, ne 
glede na sektor, lastništva. 

Kako izgleda to v praksi, nam nazorno 
pokaže analiza odkupa mleka v maju 
v okraju Kranj . 

Najslabši v oddaji mleka v maju je 
b i l privatni sektor, k i je dosegal komaj 
22.8 l i tra mleka na eno kravo. Nekolike* 
boljše so kmetijske delovne zadruge, k i 
so dosegle oddajo 52 litrov mleka na 
eno kravo, najboljše pa so zadružne 
ekonomije s povprečjem 70 litrov na 
eno kravo. 

Napačno bi bilo, če bi t rdi l i , da so 
vsi privatni kmetje enaki, oziroma tako 
slabi v oddaji mleka, kot nam kažejo 
gornje številke. Nasprotno, lahko trdi
mo, da imamo le majhen odstotek ta
kih kmetov, k i nočejo razumeti naporov 
našega delavstva in naših delovnih kme
tov, k i svoje obveznosti dosledno izvršu
jejo. Navedli bi nekaj primerov. 

K L O Leše je oddajal na eno kravo 
43 l i trov mleka. Kot višinski K L O je V 
tem primeru svojo obveznost zelo zado
voljivo izpolnil. Nasprotno temu pa 
vzemimo K L O Zg. Luša, k i je po gospo
darski moči enak K L O Leše oziroma 
ima celo boljše pogoje živinoreje, pa je 
oddal v istem času le 0.9 l i tra mleka na 
eno kravo. Jasno je, da K L O Zg. Luša 
ne more opravičiti svoje malomarnosti 
pred delovnim ljudstvom, še manj pa 
kmetijska zadruga, k i se za odkup sploh 
ne zmeni. 

Navedli bi dva karakter is t ična prime
ra: K L O Kovor, k i spada v srednjevi-
šinski pas, je oddal v maju 51 li trov 
mleka na kravo, K L O Mavčiče, k i je 
izrazito nižinski predel, pa le 20 l i t rov 
na kravo*. Zanima nas, s čim bo K L O 
Mavčiče zagovarjal tako nizko oddajo 
mleka v primerjavi s K L O Kovor, ozi
roma kako je mogoče, da je oddal le 
5239 li trov mleka v enem mesecu od 
264 krav, medtem ko je K L O Kovor v 
istem času oddal 5201 liter mleka od 
103 krav. 

Podobna situacija je v kmetijskih de
lovnih zadrugah. K Z D „24. december" 
v Poljanah, k i spada v višinski predel, 
ie oddala 101 liter mleka na kravo. K Z D 
Zabnica 39 litrov, K D Z Voglje in Go-
dešič pa le po 38 litrov. P r i tem pripo
minjamo, da so Voglje, Godešič in Zab
nica najmočnejši gospodarski centri ir* 
izrazito nižinski predeli in da zato vzrok 
za tako nizko oddajo ne more bi t i V 
proizvodnji, temveč v odnosu ene ali 
druge do skupnih dolžnosti. 

Tudi v zadružnih ekonomijah razmer
je v oddaji mleka ni zadovoljivo. Za
družna ekonomija Sv. Ana, k i spada v" 
gorski okoliš, je oddala na eno kravo 
159 litrov mleka v enem mesecu, Z E V i 
soko, k i po svoji legi spada v nižinski 
okoliš, pa je v istem času oddala le 3» 
li trov na kravo. 

Iz gornjih primerov izhaja, da bo tre
ba še veliko dela med zadružniki , da se 
bo utrdila zavest dela za skupne kor i 
sti pred interesi posameznikov, pa če
prav so v zadrugi. 

Glede oddaje mleka s privatnega sek
torja pa ie O L O preti nekaterim, k i so 
grobo kršili Uredbo o obveznem odku
pu mleka v letu 1950-51 začel ostreje 
nastopati in so b i l i nekateri špekulant
ski kmetje kaznovani s precejšnjimi de
narnimi kaznimi n. pr.: Koželj FranCf 
Hraše, K L O Zapcpe z 10.000 din, KokalJ 
Peter. Žerjavka, K L O Trboje zlO.OOO 
din. M a l i Jože Sv. Ana, K L O Sv. Ana t 
10.000 din. Kmečka delovna zadrug« 
Voglje na mora oddati kot nadomestil 0 

za neoddano mleko 93 kg masti in P°" 
vrnit i vse stroške. 

Gornje kazni naj bi bile opozorilo 
vsem tistim, k i še danes skušajo za v i " 
rati redno preskrbo delovnega ljudstva-
P r i nas velja načelo: kolikor skupnost' 
daješ toliko boš od nje prejel. 



S e n e k a j o strnišni s e t v i Sem in tja 
P O S I K N E M S V E T U 

Vojna na Koreji se nadaljuje z ne
zmanjšanim tempom. Severnokorejske 
čete so na reki Han razbile obrambne 
položaje južno korejskih čet, k i bežijo 
proti jugu. Tu SO' severnokorejske sile 
začele priprave za široko bočno obkro
že vanje južnokorejskih s i l i n prekini
tev važnih prometnih zvez z začasno 
prestolico Tedžon, kjer je glavni štab 
ameriških in južnokorejskih oboroženih 
si l . Severnokorejci so zdaj osvojili nad 
eno tretjino Južne Koreje, kakor tudi 
pokrajino Andono, k i so jo branile ame
riške čete. Američani sami pravijo, da 
so v 15 dneh izgubili 249 mož. Kl jub te
mu prihajajo v Korejo nove enote ame
riške mornarice, pehote in letalstva. 

Medtem, ko Sovieti trdijo, da gre v 
Korej i le za združitev obeh Korej v 
enotno državo, torej za narodnoosvobo
dilno borbo in da je spopad med silama 
obeh delov Koreje izključno korejska 
notranja zadeva, pa smatrajo Američa
ni, da gre za spopad dveh držav. Dejan
sko pa gre tu za spopad dveh svetovnih 
blokov, a žrtev tega spopada so Korejci . 

Komentator „Daily Compassa" Stone 
je mnenja, da komisija Z N za Korejo 
nima potrebne avtoritete, ker je v njej 
koumintanški delegat in pravi: „Zelo 
koristno bi bilo za Z D A in tudi za Z N , 
da bi se določil organ določenega medna
rodnega telesa, da bi pretresel položaj. 
Zato b i bilo potrebno, da se najprej 
zaslišita obe stranki. To so že predla
gali Jugoslovani na prvem zasedanju 
V S in dali s tem zgled načelnega in po
gumnega stališča v tej stvari. 

V Franciji vlada že dalj časa težka 
vladna kriza. Zadnji mandator socialist 
Mollet je prav tako žalostno propadel 
kot vsi njegovi predhodniki, pa je se
stavo vlade sprejel dosedanji obrambni 
minister Rene Plevain. 

Nezaslišani zločini proti Jugoslova
nom so se začeli izvajati na Madžar
skem, kjer so z oboroženo silo začeli se
l i t i naše ljudi iz obmejnih pasov ne
znano kam v notranjost. Ta zločin i n -
formbirojevci opravičujejo z izgovori, 
„da čistijo obmejni prostor" in da „iz-
seljujejo' sovražne elemente." Sličnih 
»varnostnih ukrepov" pa so se začeli 
posluževati tudi že v Rumuniji i n B o l 
gariji, kjer omejujejo gibanje naši na
rodni manjšini. V i d i se, da gre vse po 
diktatu z enega centra. 

Albanski policijski organi so nedav
no ubil i ter javno izpostavili v vasi 
Kuks Lešie 4 osebe, k i so bile neza
dovoljne s politiko albanskih voditeljev. 
Z zastraševanjem hočejo informbiroi ev-
cj odpraviti nezadovoljstvo med ljud
stvom, k i se vedno bolj širi. 

Po uradnih podatkih je znašalo šte
vi lo brezposelnih v Z D A junija letos 3 
milijone 384.000, kar je v primeri s 
prejšnjim mesecem za 327.000 več. 

13. julija je poteklo 30 let,, odkar je 
skvadrist Giunta s svojo skupino napa
del slovenski narodni dom v Trstu in ga 
pcžgal. Slovenska hrvatska prosvetna 
zveza je 9. t. m. organizirala protestno 
zborovanje na stadionu „1. maj" proti 
diskriminaciji nad slovenskim življem v 
Trstu. Tržaški delavci zahtevajo upra
vičeno povrnitev škode za požgane in 
oropane slovenske kulturne in gospodar
ske domove. 

Med našimi bodočimi učitelji 
Naše redne šole so končale s svojim 

delom pa smo se namenili v pedagoški 
tečaj, da bi pokramljali s tečajniki, bo
dečimi učitelji. 

K o smo stopili v poslopje I. gimnazi
je v Kranju, kjer je nastanjen peda
goški tečaj, so se tečajniki prav odprav
l ja l i na svoj delovni sestanek. Povabil i 
so nas naj prisostvujemo njihovemu se-
sestanku, ker trenutno nimajo časa za 
pomenek, kajti pri njih teče vse po hiš
nem redu. Hišni red so si ob prihodu 
v tečaj sami postavili, pa ga zato tudi 
točno izpolnjujejo, saj vendar ne gre, 
da bi svoje zakone sami kršili . 

Radi smo se odzvali vabilu, posebno, 
ker so nas tečajniki zagotavljali, da so 
njihovi delovni sestanki vedno zanimivi. 

„Pa ne mislite, da je bilo vedno tako 
v našem tečaju," nam je hitela razlagati 
rdečelična tečajnica Iva. „V začetku 
s nio imeli delovne sestanke redno vsak 
dan, a do pravih rezultatov, takih kot 

Strniščna setev je prav tako važna 
kakor spomladanska ali jesenska setev. 
Važna je setev zato, ker na površini, 
kjer so bila žita lahko pridelamo še isto 
leto izdatne količine ajde, prosa i n re
pe. Te kulture so za prehrano prebival
stva zelo važno nadomestilo, saj dobimo 
iz 100 kg ajdovih zrn do 70 kg ajdove 
moke. Ajda je v Sloveniji zelo razšir-
ena povečini kot strniščni posevek. 
Prašne ajde sejemo komaj do 1000 ha, 
s trniščne pa smo sejali zadnja leta do 
30.000 ha. Letošnje leto jo bomo na 
osnovi plana posejali v Sloveniji na za
družnem in privatnem sektorju 33.415 
ha t. j . več za 3415 ha. Ajdova moka je 
bela, sama zase pa ni za peko. Zaradi 
tega mešajo ajdovo z drugo moko, da 
tako dobijo kvalitetni kruh. Ajda se 
zadovolji na vsaki zemlji, le na glinasti 
in apneni zemlji ne uspeva rada. Ajdo 
praši j o čebele, k i povečajo pridelek za 
30 do 200% v tem slučaju je največji 
pridelek ajde 16 mtc, če pa ni v nepo
sredni bližini čebel pa se zmanjša p r i 
delek za 4 mtc po ha. To dejstvo nam 
potrjuje kakšno korist nudijo čebele za 
večanje ha donosa ajde. Ne samo to, z 
večjimi površinami ajde dobimo tudi 
večjo proizvodnjo medu. Rastlina prosa 
je tudi zelo hranilna, pravtako kot ajda, 
riž in 4 krat bolj hranilna kakor krom
pir. Za hrano služi ophano proso kot iz
datna mlečna kaša za dojenčke, radi pa 
jo imajo tudi odrasli posebno kot sadno 
kašo. Kis l a repa je predvsem v zimskem 
času pr i nas zelo priljubljena hrana. Iz 
tega vidika in borbe za prehrano prebi
valstva moramo upoštevati s trniščno se
tev kot važno poljsko opravilo v polet
nem času. S setvijo teh kultur na čim-
večjih površinah zboljšujemo skupni 
prehrambeni žitni fond. 

Da bo izvedena s t rnišna setev in zao
ravanje strnišč (letna praha) na vseh po
vršinah kjer so bila žita, je dolžnost 
množičnih organizacij na vasi, da or
ganizirajo v času setve pomoč z vprež-
no živino, delovno silo, semenih itd. 
Zlasti je to naloga setvenih ali gospo
darskih aktivov splošne kmetiiske za
druge ozir. odseka za poljedelstvo. V 

M E D B R I G A D 
K o se je začelo razvijati turnirsko 

tekmovanje po tekstilnih tovarnah, so 
tudi v Iskri začeli premišljati kako bi 
se dalo v kovinskih tovarnah organi
zirati tako tekmovanje. Po vsestranskem 
razmišljanju in na podlagi predlogov, k i 
so j ih dali brigadirji, je bi l sprejet sklep 
na upravni seji sindikalne organizacije, 
da se začne s tem načinom tekmovanja 
v orodjarni, kjer so za to najboljši po
goji in je tudi sindikalna organizacija 
v tem pododboru najmočnejša. 

Brigadirj i v orodjarni so sprejeli ta 
sklep z veseljem in se tudi resno lot i l i 
svojih nalog. Seznanili so člane s tek
movanjem, in se nanj temeljito pripra
v i l i , kar nam je dokaz, da so vključili 
v tekmovanje tudi vse tehnično> osobje. 
Naj preje sta začeli tekmovati dve br i 
gadi. Zmagala je brigada justerjev, k i 
je tekmovala z brigado brusilcev. Na 
osnovi izkušenj, k i sta j ih dobili ti dve 
brigadi, se je začelo razvijati tekmo
vanje še pri ostalih brigadah. Tako so 
rezkarji začeli tekmovati z brigado na 
stiskalnicah, strugarji z mešano brigado 
itd. Uspeh ni izostal. Že prve dni se je 
pokazala večja produktivnost dela, bolj-

smo si j ih želeli, dolgo nismo prišli . Saj 
prav za prav to ni nit i čudno! Bi lo nas 
je 32 iz vseh delov ljubljanske oblasti z 
najrazličnejšo predizobrazbo od 2 raz
redov okupatorske meščanske šole do 7 
razredov gimnazije. Tudi po starosti je 
naš tečaj kai pisana družba," je poja
snila. „Jaz sem komaj v 17 letu, moja 
seseda Olga pa ima že 28 let." 

Tečajnica Olga se je ob tej pripombi 
samo prijazno nasmehnila, a rekla n i , 
nič. Pozneje smo izvedeli, da je tečaj
nica Olga služila v mestu kot gospodinjska 
pomočnica, ob večerih pa je obiskovala 
večerno gimnazijo ter se tako dokopala 
do potrebne predizobrazbo, da bo mogla 
postati učiteljica, kar j i v stari Jugosla
v i j i ni bilo mogoče, čeprav je bila tedaj 
že njena vroča želja, postati učiteljica. 

Nadaljnji naš pomenek je pretrgal to
variš sekretar, k i je otvoril delovni se
stanek in načel vprašanje učenja tečaj
nikov. P r i zadnji redovalni konferenci 
so dosegli tečajniki skoro 100% uspeh, 
kar je predvsem zasluga krožkov, k i j ih 

nobeni vasi in pri gospodarstvu ne sme
mo dopustiti, da se ne bi izvršila setev 
in zaorjavanje strnišč. Zaradi tega so 
dolžne vse množične in partijske orga
nizacije na vasi, da skrbijo in nudijo 
pomoč, da bo letna obdelava zemlje in 
setev pravočasno zaključena in to na 
zadružnem in privatnem sektorju. 

Okrajni L O poverjeništvo za kmetij
stvo i n okrajne zveze kmetijskih zadrug 
morajo v teku meseca julija izvršiti po 
vseh krajevnih L O in kmetijskih zadru
gah splošnega tipa masovne sestanke 
kmetovalcev, pravtako kmetov zadruž
nikov z kmetijsko delovno zadrugo, da 
se med seboj dogovorijo za izvršitev 
setve in letne prahe. Medsebojna pomoč 
v letnem delu ob košnji, žetvi in mlačvi 
mora prit i do izraza na privatnem sek
torju največ preko splošnih kmetijskih 
zadrug, katera je gospodarski organ za 
pospeševanje kmetijske ptroizvodnje. 
Delovni kmetje prispevajo za izgradnjo 
socializma, v borbi za naš plan z vel i
k imi ha donosi kultur. Naša soc. indu
strija,, delovni kolekt ivi potrebujejo 
zadostnih količin kmetijskih pridelkov, 
zato je naloga in interes vse kmetijskih 
gospodarstev, da na svojih površinah 
orne in obdelovalne zemlje zemlje čim
več proizvajajo. Toda vsem tem nalo
gam v borbi za večje pridelke na pr i 
vatnem sektorju kmetijstva ie težko do
segati, ozir. povečati produktivnost de
la, ako se ne predrugači način proizvod
nje. Zato postavlja naše partijsko vod
stvo kot osnovno nalogo kmetijstva re
konstrukcijo naše vasi, preiti iz pr imi
tivnega individualnega obdelovanja 
zemlje na višjo stopnjo na kolektivno 
lobdeilovanje, na ustanavljanje vel ikih 
kmetijskih gospodarstev t. j . na ustanav
ljanje zadrug. Kaj t i le v zadrugah je 
mogoče uporabiti mehanizirano obdelo
vanje in izkoristiti agrotehnične ukre
pe ter sprostiti višek delovne sile. P r i 
hodnje dneve bo p o naših poljih na t i 
soče ha strnišč. Ako j ih ne bomo takoj 
po žetvi zorali. bomo imeli za tisoče va
gonov mani pridelka — škode pa ne bo
do nosili samo posamezna gospodarstva, 
ampak vsa skupnost. 

I R J I V I S K R I 
ša kvaliteta in boljša delovna disciplina. 
Danes tekmujejo vse brigade v orodjar
ni. Brigadirj i skrbijo, da teče delo ne
moteno naprej, da je material na mestu 
in orodje v redu. Največ zaslug pa gre 
pododboru samemu, k i samoiniciativno 
daje predloge kako naj bi se tekmova
nje razvijalo in izboljšalo, kakor tudi 
strokovnemu vodstvu tega oddelka, k i 
je živo povezano s potekom tekmovanja. 

Na osnovi izkušenj, k i j ih bo prido
bi l pododbor s tem tekmovanjem, se bo 
isto začelo razvijati tudi po ostalih de
lavnicah. Tehnični kader že pripravlja 
teren. Zavedajo pa se, da brez resnega 
političnega dela in visoke razredne za
vesti delavcev, ne bi mogli tako uspeti. 
Brigadirj i , kot delavci v brigadah so 
prepričani , da bodo tudi v tem letu iz
bojevali zmago v izvrševanju plana, kar 
nam tudi kažejo rezultati prve polovice 
leta, zavedajo se, da je delo tisto sred
stvo, k i najbolj občutljivo tolče v obraz 
vse klevetnike naše domovine. Zato bo 
dolžnost sindikalne organizacije, da pre
nese to tekmovanje, k i je pokazalo tako 
dobre rezultate v najboljšem pododboru, 
še na ostale pododbore, da nenehno po

ima jo uvedene od začetka tečaja. V 
vsakem krožku je nekaj boljših in nekaj 
slabših tečajnikov. Krožki tekmujejo, 
kateri izmed njih bo kot celota dosegel 
najbolje učne uspehe, sposobnejši tečaj
niki pomagajo pri učenju in poglablja
nju snovi šibkejšim tovarišem, zato 
uspehi niso izostali. Zdaj se bližajo kon
čni izpiti in treba je najti načinov, kako 
bi tudi zaključni izpiti čimbolje izpadli. 
Tečajniki stavljajo razne predloge. Iz 
njih je razbrati odločnost in samozavest, 
ker j i m je mnogo za ugled tečaja, za
to morajo končni izpiti izpasti tako, da 
bodo verna slika devetmesečnega dela 
in prizadevanja vsega kolektiva. Sprejet 
je sklep, da se je treba predvsem »za
varovati" pred matematiko, k i je pr i iz 
pitih najbolj „opasna", in k i najraje p r i 
naša presenečenja in razočaranja. Usta
novljen je bi l posebni matemat ični kro
žek; mnogo uspehov si obetajo od njega. 

Dalje so se tečajniki pogovorili o eks
kurzij i , k i jo mislijo prirediti v Trento 
in na Vršič. P r i vztrajnem celodnevnem 

Odkup oljne repice 
Letošnji odkup oljne repice bo v vseh 

kmetijskih zadrugah, zadruge v okraj
nih središčih pa bodo zbirni centri, k i 
bodo imeli odrejeno število področnih 
K Z . Odkupovalo se bo samo od določe
nega področja. Pridelovalci morajo od
dati pridelek le svoji zadrugi. 

Pričetek odkupa je določen za 17. ju
l i j , zaključek pa 31. avgust t. 1. Pride
lovalci naj bodo pr i odkupu vestni, od
kupiti se mora ves pridelek. Seme oljne 
repice mora biti popolnoma zrelo, zdra
vo in suho. Vsebovati sme največ 3% 
vlage, ter največ 2% tujih primesi. 

Pogodbeni pridelovalci dobijo lahko 
680 din in prav toliko bonov za 100 kg 
oljne repice, ali pa 680 din brez bonov 
in ti si lahko nabavijo po 8 kg jedilnega 
olja in 15 kg tropin. Pridelovalci, k i niso 
b i l i dolžni sejati oljne repice, pa je niso 
kontrahirali, dobijo 680 din brez bonov 
in si lahko nabavijo 6 kg olja in 10 kg 
tropin. Pridelovalci, k i so b i l i dolžni se
jati oljno repico, a je niso kontrahirali 
pa prejmejo 680 din brez bonov in si 
lahko nabavijo 4 kg jedilnega olja in 
10 kg tropin za vsakih 100 kg oddanega 
semena. Olje in tropine plačajo po malo 
orodajnih cenah t. j . olje 37.50 din, tro
pine 2.32 din za kg. 

Državna posestva ne prejmejo niti 
bonov, niti olja, temveč se j im repica 
plača' po 680 din za 100 kg. Prideloval
cem, k i so presegli donos nad 1000 kg 
na ha. se prizna nabava za prvih 200 kg 
P O 10 kg tropin, za vsakih nadaljnih 
100 kg na ha pa še pO' 10 kg tropin 
od 100 kg oljne repice. Donos se ugotovi 
na podlagi planske površine. 

Vse kmetijske zadruge in zbiralnice 
morajo pri odkupu paziti na kakovost 
semena in na pravilno vskladiščenje. 

jasnjujejo ta nov način tekmovanja in 
da se bori za to, da bodo tudi ostali b r i 
gadirji tako neutrudni pr i delu kot so 
brigadirji iz orodjarne. J . P. 

Minister Fajfar med 
frontovci T Javorjah 

Javorje, 7. julija. 
Naša osnovna frontna organizacija je 

je imela danes zvečer množični sesta
nek, na katerega je povabila tov. Tone
ta Fajfarja, ministra za lokalno indu
strijo L R S , k i je zbranim frontovcem 
pedal obširno poročilo o zunanje pol i 
t ičnem položaju in naši notranji politič
ni situaciji. Podrobno je številnim po
slušalcem prikazal položaj in pomen 
vojne, k i je nastala na Daljnem Vzho
du. O naši gospodarski poli t iki je na 
kratko orisal vse gigantske uspehe, k i 
so j ih dosedaj dosegli naši narodi pr i 
graditvi socializma,, dočim je na drugi 
strani poudaril vse važne naloge, k i sto
jijo pred nami, da uspešno dokončamo 
to veliko bitko, kljub vsem zaprekam 
informbirojevskih držav. Frontovci so 
pozorno sledili njegovemu poročilu in se 
končno v diskusiji pozanimali za razne 
težkoče, k i j ih še imamo v naši pre
hrani. S tolmačenjem tovariša Fajfarja 
so bi l povsem zadovoljni, ker razumejo 
vse objektivne težkoče. Na koncu so 
razpravljali o potrebi ustanovitve kra
jevnega remontnega podjetja, k i bi b i l 
za njih velik gospodarski prispevek k 
lokalnim potrebam samega kraja. Se
stanek je dobro uspel in Javorčani so se 
zadovoljno razšli po svojih domovih. 

učenju se tečajnikom živci utrudijo in 
od časa do časa je treba napetost živcev 
sprostiti. Izlet v planine, v prekrasno 
Trento pa ima še drugi namen. Vsak 
učitelj mora dobro poznati svojo domo
vino,, ako hoče, da bo njegov pouk uspe
šen in mladina, njemu izročena, pra
vilno vzgojena. 

V k r i t i k i dnevnega dela so tečajniki 
ugotovili nekaj napak, k i j ih bo treba v 
bodoče odpraviti, a tudi lepe uspehe, k i 
so j ih dosegli tečajniki pr i študiju i n 
učenju. 

Čeprav so> sodelovali na sestanku vsi 
tečajniki, je b i l sestanek res kratek in 
jedrnat. Komaj pa je b i l sestanek za
ključen, so se tečajniki razkropili po 
senčnem dvorišču s knjigami in zvezki 
v rokah in nadaljevali žilavo borbo p r i 
osvajanju znanja. 

Iz sestanka samega je bilo razbrati, da 
je pedagoški tečaj čvrst kolektiv, poln 
poleta in zavednosti, k i nam bo dal čez 
dober mesec 30 novih učiteljev-vzgoji
teljev. 
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D i 
robne in važne vesli 

O D V S E P O V S O D 

V rudniku Zagorje dela že 48 udarni
kov za drugo petletko. 

V prejšnjem mesecu so mariborski 
prostovljnimi delavci naredili 171.863 ur 
prostovoljnega dela. 

Nad 2500 mladincev in mladink pride 
letos jul i ja iz raznih držav v Jugosla
vijo na mladinske delovne akcije. Naj
več j ih bo prišlo iz Francije, pridejo pa 
tudi iz Anglije, Danske, Nizozemske, 
Norveške, Švedske, Z D A , Argentine in 
še iz drugih držav.. 

Zenica v Bosni, naš največji kovinar
ski gigant se neprestano širi. Sedaj gra
dijo že četr to Martinovo peč in druge 
ogromne 150 ton težke premakljive pe
či, v katerih bo plinska kurjava razgre
la jeklo od 1500 do 1800° C. 

70.000 prašičev bodo letos spitali na 
državnem posestvu v Bel ju. 2e lani je 
Belje dalo 430 vagonov masti. 

Prve domače snbpoveznice, k i j ih je 
izdelala tovarna „Pobeda" v Novem Sa
du, so strokovnjaki na mestni ekonomiji 
v Novem Sadu preizkusili . Obnesle so 
se prav dobro. 

V Victmanu je v zadnjem času prešlo 
na stran Vietmanske ljudske armade 
okrog 600 vojakov francoskih pomožnih 
čet. Le- t i so se uprli svojim poveljni
kom, j ih po večini pobili ter se nato z 
vel ik imi količinami orožja pridruži l i 
ljudski armadi. 

Za srednjo mHonomshs) 
šo lo v Kvmnju 

so dosedanji prostori 
pretesni 

Z šolskim letom 1949-50 je Ekonom
ski tehnikum zaključil tretje leto svo-
tega delovanja. Iz njega so izšli p rv i 
maturanti, k i bodo prenesli nov polet v 
graditev socializma v naši domovini. Za
radi velike potrebe po kadrih, k i so na
stale po končani osvobodilni vojni, je 
naša ljudska oblast ustanovila v šol. le
tu 1947-48 Ekonomski tehnikum v K r a 
nju, v katerem naj bi se vzgajali mladi 
kadri, k i bi izpolnili vrzeli , k i j ih je 
zadala vojna, in k r i l i potrebe, k i nam j ih 
naloga graditev socializma. Dijaki Eko
nomskega tehnikuma se v treh letih šo
lanja temeljito seznanijo z vsemi stro
kovnimi predmeti, k i j ih potem potre
bujejo v praksi. Seznanijo se s knjigo
vodstvom, dobijo vpogled v tehniko go
spodarstva, v politično ekonomijo, sta
tistiko in korespondenco. Poleg strokov
nih predmetov imajo tudi predmete, k i 
BO nujni za splošno izobrazbo, kot so n. 
pr. gospodarski zemljepis, zgodovina, 
matematika, slovenščina, tuji jeziki in 
podobno. Da se podrobneje seznanijo s 
problematiko gospodarstva, prirejajo 
med šolskim letom mnogo poučnih eks
kurzij v razna podjetja v Sloveniji in 
v drugih republikah. 

(Dalje prihodnjič). 

S K O Z I S I T O I N R E Š E T O 
Kaj dela „suša" na 

kranjskem trgu 
Menda še nobeno leto poprei ni b i l 

kranjski trg tako slabo založen z živili, 
kakor letos. Trg je navse zgodai poln 
gospodinj, k i zaman čakajo prodajal
cev, k i j ih od nikoder ni. Če se pojavi 
kak kmetovalec z vozom, na katerem 
ima kakih 100 do 150 kg mladega krom
pirja, ga takoj vsi obkolijo od vseh 
strani. Nastane prerivanje, prepir, pra
va bitka za kakšen kg te dobrote. Prav 
tako je z grahom, stročjim fižolom in 
zelenjavo. Prodajalec v začetku posta
vi še kar zmerno prosto ceno proizvodu, 
k i ga prodaja, katero pa pozneje kmalu 
zviša za dvakrat, ko vidi , da je kupcev 
dovolj. Tako pride mladi krompir na 
50 din kg, a stročji fižol po 70 din in 
več. Cene rasto z navalom kupcev. Če 
nekdo omeni: „To je predrago", ga pro
dajalec grobo zavrne: „Saj vas nikdo ne 
si l i , da kupite. Pa pojdite drugam!" In 
tako odide marsikatera gospodinja s 
trga s prazno košaro. 

Ugotovili smo, da je letos na kranj
skem trgu veliko pomanjkanje zelenja
ve, krompirja, da o sadju sploh ne go
vorimo. Odkod to? Res. da je suša, ki 
je nastopila zadnje mesece, uničila do
kaj zelenjave in solate — toda, kje so 
letos ostali s svojo prodajo in oskrbo 
trga: potrošniška zadruga, mestna Pre
skrba in naše K D Z . Saj so že lansko le
to v tem času bile one uspešen regula
tor cen na našem trgu s svojo prodajo. 
Kaj jo letos z njimi, da i ih ni občutiti . 
To sprašujejo mnogi delovni ljudje, 
kajti oni j im bodo zelo hvaležni, če na 
to vprašanje lahko odgovore. 

Prodana nagrada 
Ena velikih nepravilnosti v naši kmeč

k i delovni zadrugi „Lubnik" v Stari L o 
ki se pripetila pred nedavnim, ko je 
zadruga sprejela kot nagrado radioapa
rat, k i j i je bi l poklonjen za vestno de
lo in ie torej zadružna lastnina, pa ie 
bil le-ta brez sklepa upravnega odbo-

O T V O R I T E V M L A D I N S K E G A 
KOTIČKA 

Škof j a Loka, 8. j u l i j a . 
Danes je naša mladina po dolgolet

nem prizadevanju vendar-lo dobila SVO
JO mladinsko sobo. kjer je uredila mla
dinski kotiček. P r i otvoritvi so bi l i na
vzoči zastopniki vseh množičnih orga
nizacij, k i so izrazili svoje zadovoljstvo 
nad doseženimi uspehi, k i j ih ima naša 
mladina v izpolnjevanju planskih in 
mladinskih nalog ter udeležbi pri pro
stovoljnih delih. 

Objave 
Planinsko društvo Kranj gradi pla

ninski dom na Storžiču in zato organi
zira delovno brigado, k i odide 22. t. m. 
na Storžič. Za hrano in prenočišča je 
preskrbljeno. Delovni čas 7 ur. Planinci, 
pomagajte graditi Dom, da bo čimprcje 
služil delovnemu ljudstvu. Prijavite se 
v brigado v društveni pisarni, Jenkova 
ulica 6. 

Volitve v AFŽ odbore se bližajo h kraju 
Kl jub velikemu delu, k i je s košnjo, 

žetvijo ln drugim, potekajo volitve v 
odbore AFŽ še kar zadovoljivo. V zad
njih dneh so bile volitve v Križah, L o 
mu, Preddvoru, Tržiču, Davči i n po 
vseh terenih mesta Kranja. 

Posebno aktivnost so pokazale žene 
terena Planina, k i so že pred voli tvami 
zbrale predsednico in predlagale tudi 
delegatko za mestno skupščino. Na vo
litvah so to še potrdile in sprejele skle
pe, da se bodo točno udeleževale vseh 
sestankov odbora, redno pošiljale vsa 
poročila, poživele odbor, k i je odgovo
ren za delo otroškega igrišča itd. Volitve 
so združile s kul turnim programom. 
Prav tako so uspele volitve na terenu 
Rupa i n Center, Primskovem, dočim je 
bila slaba udeležba v S t ruževem in v 
Stražišču. 

V Davči, kjer je bila udeležba na vo
l i tvah lepa, so hkrat i pr i redi l i tudi zdrav
stveno predavanje, za katerega je v l a 
dalo veliko zanimanje. 

V Tržiču se žene že pripravljajo na 
mestno konferenco. Zelo neživljenjsko 

se je pokazala organizacija AFŽ v Že
leznikih, kjer se ie volitev udeležil sa
mo odbor in še ta ne v celoti. Iz tega 
sledi slaba povezava in nesodelovanje z 
ostalimi množičnimi organizacijami. Na
vzlic vsem dobrim gospodarskim i n živ
ljenjskim pogojem pa sta najslabši orga
nizaciji AFŽ v Gorenji vasi in Todra-
žu, kjer se žene ne zmenijo za nobeno 
delo in niso izvolile nit i odbora, kaj šele 
da bi žene trdno prijele za delo in po
magale doprinesti svoj delež k izpolnje
vanju dnevnih nalog. 

V Škofji L o k i je bi l pretekli teden 
večji sestanek članic AFŽ, na katerem 
je postavljena kandidatna lista. Za 
ptredsednico je bifla predlagana tova
rišica Dolenc Vera. Imele bodo tudi 
predvolivni množični sestanek, izvršena 
bo agitacija za 100% udeležbo pr i voli t
vah in podana točna in jedrnata poro
čila o dosedanjem delu mestne orga-
nizaciie AFŽ. V zadnjem času so se čla
nice AFŽ udeležile dela na mestni eko
nomiji ter pr i košnji in žetvi v K D Z 
Stara Loka. 

ra prodan knjigovodkinji, nečlanici za
druge. Mislimo, da smo mi prav tako 
upravičeni vsai videti dar, k i smo ga 
prejeli kot pohvalo, če nam že ni dana 
možnost poslušati ga. 

„Čisti računi — dobri prijatelji. Tega 
gesla v naši zadrugi ni ," mi je pripove
doval eden izmed zadružnikov iz Trnja. 
„Veste kaj, naš predsednik in knjigo-
vodkinja sta se domenila, da gresta na-
kupovat 'prašiče na Dolenjsko. Res sta 
se odpravila in vzela s seboj 60.000 din 
zadružne gotovine. Po končani kupičji 
— uspeli ali neuspeli — tega mi ne 
vemo, sta denar vrnila, ne da bi uprav
nemu odboru poročala kaj sta kupila, 
koliko je stalo, nista pokazala obraču
nov itd. Predsednik sicer pravi, da se je 
stvar komaj izplačala, mi pa trdimo, da 
se je morala, ker sta vnovič odšla po 
kupčiji na Dolenjsko." 

Zadružnik 

K O R O T A N : GREGORČIČ 3 : 1 (2 : 0) 
Kranj , 6. julija. 
Tekma za Gorenjski pokal med Koro-

tanom in Gregorčičem iz Jesenic se je 
končala z 3 : 1 (2 : 0) v korist Koro-
tana. Neučinkovit napad domačih je 
imel posledico, da je rezultat te tekme 
tako tesen. „Korotan" je bi l boljši v 
obeh polčasih. 

Za „Korotan" so dosegli gole Mihelčič 
in Bajželj v prvem polčasu in Brezar I. 
v drugem polčasu, dočim je za „Gregor-
čiča" zabil gol Lah v drugem polčasu. 
P r i „Korotanu" sta se odlikovala s svojo 
igro Jan in Ijačič, a pri „Gregorčiču" 
srednji krilec Šprajc. Tekmo je sodil 
Novak z manjšimi napakami. 
M L A D I N S K A N O G O M E T N A L I G A 

K r i m : Korotan 2 : 0 
Ljubljana, 9. julija. 
Kl jub temu, da so bi l i mladinci Koro-

tana večji del igre v premoči, je zmagal 
K r i m , k i je realiziral dva od nevarnih 
predorov. 

TEDENSKA KRONIKA 
Neurje nad Kranjem in okolico. V pe

tek ob 15. u r i se je nad Kranjem nebo 
močno stemnilo, nakar je pridrvel ne
navadno močan severozapadni veter, 
kakršnega niti najstarejši Kranjčani ne 
pomnijo. Nato se je vsula gosta toča, 
k i je na mah pobelila ulice. Vihar pa je 
napravil zlasti na starejših stanovanj
skih hišah precejšnjo škodo. Dvigal je 
s t rešno opeko in jo nosil' s seboj, Skoraj 
ni bilo hiše, na kateri bi ne bilo odkrite 
strehe. Največjo škodo je vihar priza
dejal na novi trinadstropni zgradbi last 
Urada za socialno zavarovanje, na ka
teri je dvignil 50 m dolgo streho in jo 
vrgel daleč na dvorišče. Škoda znaša 
okrog četrt milijona dinarjev samo tam. 
Razen tega je to neurje napravilo mno
go škode na sadnem drevju, s katerega 
je sadje popolnoma okleščeno, pa tudi 
umetnim nasadom, k i so ostali poškodo
vani. Neurje pa se je še hujše zneslo 
nad bližnjo okolico in imelo posebno po
razen učinek na poljih okoli Šenčurja. 
Kokrice in Naklega, kjer je vihar podrl 
mnoge kozolce, k i so b i l i polni poljskih 
pridelkov. Sreča je v tem, da so kmetje 
že nad 80$ žit poželi, sicer bi bila 
škoda še večja. Tako pa je prizadejana 
velika škoda v glavnem ovsu, fižolu, 
krompirju in zelenjavi. To je že drugo 
neurje, k i je letos zadelo naš okraj, kar 
je nenavadno v tem času. 

Mladina iz tovarne „Inteks" v Kranju 
poroča o svojem delu: Komite L M S to
varne „Inteks" je imel predkratkim kon
ferenco, k i je pokazala, da mladina za
dovoljivo izpolnjuje planske naloge ter 
pogosto dosega v tekmovanju prva me
sta. K o bi mladinci odpravili neopra
v ičene zamude in izostanke v obratu, bi 
bi l njihov delovni uspeh še mnogo večji. 
Tudi na kulturno prosvetnem torišču, 
pri predvojaški vzgoji ter v fizkulturi 
se je mladina dobro izkazala; škoda je 
le, da je folklorna skupina zaradi malo
marnega vodje prenehala delati. 

V KOKRI SO IZDELALI 10.000 TON 
AGREGATA 

Kamnolom v K o k r i je dosegel in pre
segel svojo obveznost za mesec junij. 
Presegel je dosedanjo produkcijo v 
kamnolomih naše države ter izdelal 10 
tisoč ton agregata, kar še noben kamno
lom v naši državi ni dosegel. Kamno-
lomci Kokre so se obvezali v juniju za 
9000 ton, izdelali so pa 10.000 ton v 
26 dneh. 

V času od 1. do 30. junija je umrlo v 
Kranju 9 oseb, porok je bilo 31, rojstev 
pa 26. 

S p o m i n s k i d n s v i 
14. juli ja 1789. Začetek velike francoske 

revolucije. 
15. jul i ja 1945. I. kongres OF v L jub

ljani. 
16. juli ja Dan tankistov JA. 
16. juli ja 1942. Vel ika sovražnikova 

ofenziva proti partizanom na Gorenj
skem. 

17. juli ja 1941. P r v i sestanek vojaških 
zastopnikov kranjskega in jeseniškega 
OK z namenom, da se ustanove par
tizanske čete.. 

18. in 19. juli ja 1944. Uničena belogar-
distična postojanka v Hotavljah. 

19. in 20. juli ja 1944. VII . S N O U B „Fran-
ceta Prešerna" mobilizira v delavskih 
taboriščih na Gorenjskem okroglo 400 
mož. 

Dežurna služba 
16. juli ja ima službo pri soc. zavarova
nju dr. Hribernik Ivan, telefon 553; — 
lekarna: Centralna lekarna Titov trg; — 
trifika: Mačefat Ana, Koroška cesta. 

Kino 
„Storžič" Kran j : od 18. do 24. jul i ja 
ameriški f i lm „Njen obraz". 

„Svoboda" Stražišče: od 14. do 17. ju 
lija francoski f i lm „Serenada". 

Ško f j a Loka : od 13. do 16. julija i ta
lijanski f i lm „Tatovi koles". 

Tržič: 15 in 16. juli ja ameriški f i lm 
„Močvirje" — 19. in 20. julija sovjetski 
f i lm „Naše srce". 

Nove 
Med 1. in 8. julijem so se na področju 

matičnega urada v Kranju poročili: 
Pavlic Jernej in Kavšek Marija. L jub

ljana; Volčič A l b i n in Lipej Rozalija, 
Kranj ; Hafnar Vladimir in Tavčar M a 
rija, Selca; Mohorič Vincenc in Aleš 
Stanislava, Podreča; Jurca Janez in Je-
zeršek Albina , Kranj ; Gantar Jožef, 
Kranj in Tanko Marija. Moste pri Ži
rovnici: K r t Dragutin, Kranj in Šavs 
Bernardka, Bašelj ; Hribar Janez, Sp. 
Tenetiše in Snedic Marija, Sp. Bela; 
Lipovec Jožef, Jesenice i n Vosrler Zo
fija, Naklo: Brenčič Fr.anc in Jereb 
Ana. Kranj ; Frel ih Jožef, Bitnje in Z a 
v r l Frančiška, Bitnje; Pav l in Adolf in 
Kopovec Marija, Kranj . 

Mali oglasi 
Planinsko društvo Škofja Loka išče 

za takojšen nastop moškega, k i bi pre
vzel službo pr i druš tvu: delo bi bilo 
spravljanje materiala na Lubnik in to z 
mulo in vozom, a delno tudi nošenjem. 
Ponudbe na Planinsko druš tvo Škofja 
Loka. 

Dentist Fr. Holchaker Kranj ne spre
jema strank od 17. julija do 5. avgusta 
1950. 

Proglašam za neveljavno OF legima-
cijo. Bovhar Vera, Jezerska cesta — 
Kranj . 

Proda se kompletna spalnica, kuhinj
ska oprava, ena sobna miza i n ena zofa. 
Hafner Andrej, Kranj — Huje 66 

7. julija na trgu ukradene živilske na
kaznice in industrijske karte, nakazni
ce za popravilo čevljev i n družinska 
karta na ime Batagelj A n a in Batagelj 
Stanko Kranj , barake Tiskanina, progla
šam za neveljavne i n svarim pred na
kupom! 

10. julija na poti od Kalvar i je do MLO 
Kranj izgubljeno zlato Iglo (zvezdico) 
Vrn i t i proti nagradi na upravo lista. 

Planinsko društvo Kranj kupi nov aH 
dobro ohranjen samar. Ponudbe na P l a 
ninsko druš tvo Kranj . 

Prodam dobro ohranjen večji štedil
nik. Naslov v upravi lista. 
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