
Poštnina plačana v gotevta Skrajni čas je, da se 
izkažemo Uoi gre 
prostovoljcem! 
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K a k o i z p o l n j u j e j o p r o i z v o d n e p l a n e 
naše kmečko d e l o v n e z a d r u g e 

V našem okraju, kjer deluje že 20 
kmečko delovnih zadrug, se bi to mo
ralo vidno odražati povsod. Zadružniki 
bi morali biti prvi p r i : setvi, košnji, žet
v i , mlačvi, odkupih itd. Sploh, dajati bi 
morali vzgled vsem privatnikom, kako 
se pr i nj'ih bije bitka za boljše življe
nje v skupnosti za socializem, kar pa je 
na žalost še redka pojava. Za to menda 
ne bo odveč, če se malce ozremo danes 
po naših K D Z , da vidimo kako se kje 
izpolnjujejo proizvodni plani po posa
meznih področjih produkcije. V tem se 
V glavnem ogleda čut odgovornosti do 
skupnosti, tako članov upravnega od
bora, kot samih zadružnikov v posamez
nih kmečko delovnih zadrugah. 

Maščoba je menda za našo preskrbo 
najbolj pereče vprašanje. V zvezi s tem 
so K D Z sprejele plan setve oljne repice, 
k i nam daje ob skrbni pripravi zemlje 
lahko okroglo 1000 kg zrnja na ha, kar 
pomeni, 200 kg jedilnega in 100 kg stroj
nega olja. Lep uspeh pr i tem je poka
zala K D Z v Poljanah, k i je dosegla do
nos na eni parceli 30 kg na ar, kar zna
ša po 3000 kg na ha. Seveda je plan v 
tem uspešno izpolnila, dočim so neka
tere druge delovne zadruge za setev 
•oljne repice izbrale nekakšne odvisne 
parcele ob gozdovih in podobno. Tudi 
n i bilo prave priprave zemlje, z gnoje
njem in okopavanjem in tudi sama se

tev je bila v več primerih pozna. Tu 
je b i l razumljivo, slab pridelek. Slabo 
se je izkazala K D Z v Vogljah, k i je od 
planiranih 8 ha površine posejala samo 
4.77 ha oljne repice. Da je tudi tu iskati 
vzrok pomanjkanja maščob jo razum
ljivo. 

Zelo slabo so se nekatere K D Z izka
zale tudi pr i saditvi krompirja. Med te
mi, k i niso izpolnile plan sajenja krom
pirja so najslabše: Voglje za 10.90 ha 
manj, Godešič 10 ha, Kokr ica 2.30 ha, 
Duplje 2.30 ha, Naklo 1.50 ha, Breg 1.40 
ha, Podbrezje 1.10 ha in Podreča 1 ha 
manj. Res je, da so vse K D Z imele le
tos občutno zvišan plan sajenja krom
pirja, kar pa so narekovale potrebe v 
preusmeritvi naše proizvodnje. K r o m 
pir kot važen prehrambeni produkt ima 
v našem okraju najboljše pogoje za 
uspešno plodnost. K D Z . k i so to pravi l 
no dojemale so postavljeni povišan pro
izvodnji plan sajenja krompirja ne sa
mo dosegle, temveč tudi presegle. 

Že zdaj, ko se približujemo jesenski 
setvi naj upravni odbori skupno z za
družniki pripravijo vse potrebno, da bo 
nova setev izvršena po načr tu . Vse iz
kušnje naj bodo v nauk, da se zemlja 
dobro pripravi in obdela s skupnimi 
močmi tako, da bo dala čimveč skup
nosti. 

Letos so prostovoljni de
lavci v Kranju po frontni in 
sindikalni l ini j i izviršili le 
nekaj nad 100.000 prosto
voljnih delovnih ur, k i so 
jih opravili predvsem člani 
raznih sindikatov na odreje
nih gradiliščih stanovanjske 
izgradnje in za preskrbo ku
riva. Po vsem pa so iz ne

razumljivih razlogov izostala važna de
la v tednih: cestnega prometa, zbira
nje odpadkov in tedna matere in otroka 
V tednu cestnega prometa Kranjčani cii-
niso storili niti toliko, da bi pokockali 
tistih borih 90 metrov ceste, k i je osta
la netlakovana od kolodvora pr i Sav-
t kem mostu, čeprav leži potreben ma
terial ob straneh ceste že dalj časa ne
izkoriščen. V deževnih dneh raje bro
dijo po blatu, a v sončnih dneh pa poži
rajo prah, k i ga dvigajo kamioni in dru
ga prometna sredstva, k i vozijo na kolo
dvor. Bore malo se je storilo v tednu 
zbiranja odpadkov, čeprav vemo, da 
naše mesto še zdaleč nismo očistili po
vsem od zavrženih zakladov, k i leže tu 

izpolnjevanju obvez pri 
prostovoljnem delu 

K A J NAM POVE TA ŠTEVILKA? 
Letos prostovoljno delo močno zaosta

ja v svojih uspehih za prostovoljnim 
delom v preteklem letu. Ce pogledamo 
lanskoletne rezultate, lahko ugotovimo, 
da je bilo lani v tem času opravljenih 
že nad 220.000 prostovoljnih delovnih 
ur. Letos v začetku leta so vsi tereni in 
sindikalne podružnice dale konkretne 
obveze za prostovoljno delo, na podlagi 
česar je mestni š tab prostovoljnih de
lovnih brigad izdelal letni plan: za 600 
tisoč delovnih ur so dali obvezo naši 
prostovoljni delavci, da j ih bodo opra
v i l i v tem letu. Štab delovnih brigad je 
že večkrat pozval na razne akcije vse 
ki so dali obvezo, a uspeh je kot v id i 
mo prav malenkosten. 

Z A K A J JE LETOS POPUSTILO PRO
STOVOLJNO DELO 

Vsekakor je manjši učinek letošnjega 
prostovoljnega dela v prvi vrsti posle
dica manjše aktivnosti naših aktivistov 
tako na terenu, kot v sindikalnih po-

Naša država v b o r b i z a m i r 
V Beogradu je pretekli teden zasedal 

kongres jugoslovanskega Nacionalnega 
komiteja za obrambo miru, k i je dal 
jasne dokaze trdne volje in moči jugo
slovanskih narodov po ohranitvi miru v 
•svetu. Izjave najših najvidnejših javnih 
in kulturnih delavcev ter vsebina reso
lucije, k i ' je našla odmev v svetu, jasno 
opredeljuje sedanji položaj in razpolo
ženje delavnih množic v Jugoslaviji. 
Pred vso svetovno javnostjo, k i je ka
kor mi enodušna v tem, da je treba oču
vat i mir v svetu, smo odkrito pokazali, 
kje so izvori sedanje napetosti med ve
lesilami in kje so koreni sedanje svetov
ne politične krize. Borba za razdelitev 
sveta na vplivna področja, težnja po 
razširi tvi blokov, prizadevanje, čim bolj 
okrepiti nadoblast velikih nad malimi, 
preziranje samoodločbe narodov, njiho-
hove samostojnosti in neodvisnosti, izva
janje gospodarskega, kulturnega, poli
t ičnega in tudi vojaškega pritiska bodisi 
pod geslom „obram.be civilizacije pred 
komunizmom", bodisi pod parolo „borbe 
proti imperializmu", histerična vojno-

Pravilnik za izvajanje uredbe 
o drugem ljudskem posojilu 
Izšel je pravilnik za izvajanje uredbe 

o drugem ljudskem posojilu, k i med 
drugim pojasnjuje, da je najmanjši zne
sek, ki ga je mogoče vpisati, 1000 din za 
•odrasle in 500 din za šolsko mladino in 
otroke. Če se vpisani znesek vplačuje 

v obrokih, je treba ob vpisu plačati 
najmanj eno petino vpisanega zneska; 
pri vpisu najmanjšega zneska 500 din, 
k i velja za šolsko mladino in vojake, pa 
je treba vplačati najmanj 200 din. P r i 
delavcih, uslužbencih in nameščencih se 
vplačilo obrokov vrši na podlagi nalo
ga v izjavi o vpisu, s katerim delavec 
uslužbenec ali nameščenec pooblašča iz
plačilno blagajno, da mu odtegne ob
roke pri izplačilu plače. 

Žrebanje obveznic za amortizacijo in 
dobitke bo vsako leto v juniju in no
vembru, in sicer počenši z letom 1951. 
P r i vsakem žrebanju za dobitke bo iz-

hujskaška propaganda z atomsko bom
bo ali z miroljubnimi frazami — vse to 
zastruplja ozračje, ustvarja nepremost
ljiva nasprotja, oborožene spopade — 
kot sedaj na Korej i — obenem pa še 
veča izkoriščanje tistih narodov, k i so 
na milost in nemilost prepuščeni nad
vladi in „višjim ciljem" velesil. 

Po mnenju vseh pametnih in miro
ljubnih ljudi, rešitev sedanjega nape
tega položaja v svetu ni in ne more 
biti zgolj v besedičenju o miru, v raz
glašanju te ali one vrste evangelijev. Z 
dejanji naj tisti, k i imajo polna usta mi
roljubnosti, pokažejo, da so za resnični 
mir, da so njihove težnje miroljubne in 
njihovi nameni pošteni. 

in tam i n so tako silno važni za našo 
težko industrijo. Prav tako se je v Ted
nu matere in otroka mnogo govorilo, da 
se bo obnovilo otroško igrišče na Plani
ni, k i je edino zato prikladno mesto na 
našem področju, kar se pa žal do danes 
še ni storilo. V vsem tem, kakor tudi v 
pomoči, k i bi j ih naši prostovoljci lahko 
nudil i s prostovoljnim delom pri dvigu 
žvljenjskega standarta s pospešenim de
lom na mestni ekonomiji, je doslej iz
ostalo mnogo zamujenih ur in dragoce
nih akcij, kar se ne bi smelo zgoditi-. 

Zaradi mlačnosfi je odpadel plenum 00 OF 
Kranj, 21. julija. — Za danes je b i l 

sklican okrajni plenum OF v Kranju, 
k i pa je odložen na poznejši čas, ker n i 
so prišli delegati iz Selške doline in 
tržiškega kota. Ta skrajno malomaren 
postopek Selčanov in Tržičanov je vre
den vsake graje in meče v slabo luč ak
tiviste iz teh krajev, da nimajo prave 
zavesti, ko kažejo polno mlačnost v iz
vrševanju svojih političnih dolžnosti. 
Če se delegatom iz Selške doline še vza
me v zagovor, da je pri njih težko najti 
prevozno sredstvo (sicer pa to še vedno 
ni polnovredno opravičilo, ker tega niti 
niso poskušali iskati), pa ta izgovor po
vsem odpade pr i delegatih iz tržiškega 
kota. Konferenca, k i se je razvila nato 
zaradi nesklepčnosti za zasedanje ple
numa, bi morala to mlačnost plenuma-
šev ostro obsoditi. Tega pa ni storila, 
temveč je to molče prešla. To ni prav. 
Ostali delegati, k i j ih je bilo nad eno 

žreban en dobitek za 100.000 din. poleg 
dveh dobitkov po 50.000 din in manjših 
dobikov. Najmanjši dobitek bo 2000 din. 
T i dobitki veljajo za cele obveznice. Na 
polovične obveznice, petinke in desetin
ke obveznic pa odpade ustrezajoči del 
dobitka. 

tretjino, bi morali grajati to organiza
cijsko nedisciplino izostalih tovarišev, 
kar pa se ni zgodilo in tudi IO OF je 
napravil to napako. Seveda pa se lahko 
zgodi, da se to ponovi, ker se delajo 
taki propusti. 

Namesto plenuma, je konferenca po
drobno razpravljala o vseh aktualnih 
političnih in gospodarskih problemih. 
Okrajni sekretar fronte tov. Grčar, je 
med drugim kri t iz i ra l udeležbo pri pro
stovoljnem dolu; v tem letu je bilo pla
niranih 1.250.000 prostovoljnih delovnih 
ur, dosedaj izvršenih pa je le nekaj nad 
400 tisoč. Čeprav se je članstvo Fronte v 
okraju kljub mnogim izključitvam sla
bih članov okrepilo, v prvem polletju 
za 1.680 novih, imamo še vedno nad 
6.500 volivcev izven Fronte. Okrajni 
frontni aktiv je v zadnjem času posve
t i l veliko pozornost vpisu drugega l jud
skega posojila, posebno na vasi. Fron
tovce je treba seznaniti z dejstvom, da 
je bilo pr i zadnjem ljudskem posojilu 
dosedaj v treh podružnicah Narodne 
banke v našem okraju izplačanih že nad 
milijon dinarjev obveznic z dobitki in 
obrestmi vred. Iz tega je razvidno, da 
imajo naša notrania posojila trdno pod-
laejo in so v tesni povezavi z rastjo naše 
gospodarske meči in samoosvojitve. 

pesem 
delu 

družnicah, k i tu in tam celo zapadajo 
v oportunizem in malodušnost ter zane
marjajo svoje osnovno delo, to je vsa
kodnevni osebni stik s širokimi množi
cami ter politično pojasnjevanje in pre
pričevanje sedanje, res malo težke, to
da prehodne situacije v preskrbi. 

TEŽIŠČE DELA JE LETOŠNJA IZ
GRADNJA VODOVODA V STRAŽI-
ŠČU, KANALIZACIJA IN OSTALA 

KOMUNALNA DEJAVNOST V MESTU 
Zamujeno še lahko vedno popravimo. 

S pravim delovnim poletom bomo lahko 
letos dokončali zelo važno življenjsko 
nalogo: izgradnjo vodovoda v Stražišču. 
Potrebna je le pravilnih oprijemov, 
ustne i n nazorne agitacije ter prepr iče
vanja, na podlagi katerega se ljudje 
spomnijo danih obvez. 

P r i tem pa ne smemo zamolčati po
sebne zaslužne delavce in j im dati 
vse priznanje o opravljenem prostovolj
nem delu. Marsikje še zelo peša evi
denca o opravljenih urah in menda je 
v tem tudi krivda, da je do sedaj na
rejenih tako malo prostovoljnih ur. Kot 
najbojši pr i prostovoljnem delu se je do 
sedaj izkazal delovni kolektiv mlekarne, 
dočim spada med najslabše Standart in 
Tovarna čevljev. Skrajni čas je, da se 
izkažemo vsi, in da resno pristopimo k 
izpolnjevanju obvez o prostovoljnem 
delu z dnevno udeležbo na naših gradi
liščih in s tem dokažemo, da smo spo
sobni ne le obveze izpolniti, temveč tu
di preseči. 

V bogati diskusiji so se frontovci po
govorili tudi o vseh ostalih važnih stva
reh, kot so odkupi, organizacija prosto
voljnega dela, pomoč ljudski inšpekciji 
in utrditvi delovnih zadrug. Na koncu 
i; imel daljši govor predsednik IO OF 
Slovenije tov. Kris tan Milan , k i je ob
razložil zunanjepolit ično situacijo, pro
blem prehrane in borbo ter ve l iko 'važ
nost uspešne izpolnitve polletnega plana. 
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Izkoristimo v polni meri naravna bogastva Sem in fja 
P O Š I R N E M S V E T U 

Potekel je mesec dni, odkar se je za
čela vojna na Koreji. Po vojnih poroči
l ih obeh vojujočih se strank pa je raz
vidno-, da severnokorejske čete še vedno 
prodirajo, čeprav so južnckorejcem a me
ricam poslali kar nekaj svojih divizij 
v pomoč in imajo komando v svojih ro
kah. Severnokorejske čete so dozdaj za
vzele že polovico Južne Koreje in pri 
tem osvajanju so samo ameriške sile 
utrpele ogromne izgube .v ljudstvu in 
vojnem materialu. Za diplomatsko re
šitev korejske vojne sta bila izvršena 
dva poizkusa. Enega je povzel predsed
nik indijske vlade Pandit Nehru, druge
ga pa angleško veleposlaništvo v Mo
skvi. Oba poizkusa pa sta propadla, ker 
mirno rešitev korejskega vprašanja 
onemogočata trmasti stališči SZ in Z D A , 
k i hočeta uveljaviti vsaka svoj ugled. 
Zato tudi padajo še nadalje na korej
skem bojišču nove človeške žrtve. 

Na meji med Avstrijo in ČSR je pr i 
šlo do streljanja, ko je več čeških be
guncev hotelo zapustiti državo. 

Japonska vlada je izdala nalog za 
aretacijo devet japonskih komunist ičnih 
prvakov. Ta nalog je vsekakor izšel od 
generala Mac Arthur-ja, k i je za nedo
ločen čas tudi prepovedal tiskanje ko
munist ičnih listov na Japonskem. 

V Rimu so ustanovili mladinsko dru
štvo za kulturne stike z Jugoslavijo. 

V Washington-u so aretirali direktor
ja atomske tovarne Rosenberga z ob
tožbo, da je izdal tajnost atomske ener
gije Sovjetski zvezi. 

Po nekaterih vesteh zapadnih listov 
baje zaseda nekje na vzhodu Komin-
form. Poročila pravijo, da je v ta na
men odpotoval iz CSR iz Kar lov ih To
plic sovjetski zunanji minister Višinski, 
verjetno proti Budimpešt i . Iz Italije pa 
sta odšla nekam v vzhodno Evropo ko-
minformistična poglavarja Togliatti in 
Sechia. 

Dva poljska diplomata v Londonu — 
Saper in Dobrovoljski sta podala ostav
ko in odklonila vrnitev na Poljsko. Prav 
tako je storil tudi generalni konzul CSR 
v Z D A . 

Eritreja — bivša italijanska kolonija, 
bo po dosedanjem sklepanju „Male 
skupščine" O Z N prikl jučena abesinske-
mu cesarstvu. 

Truman zahteva novih vojnih kredi
tov — Kako resna je stvar vojne na K o 
reji, je pokazal nedavni sestanek ame
riškega Kongresa, na katerem je Tru 
man zahteval odobritev vojaških kre-
v znesku 10 mili jard dolarjev in vpo
kl ic v aktivno vojaško službo par let
nikov rezervistov. 

Naftovod Ploesti — Constanza bodo 
zgradili v Romuniji zaradi tega, da bi 
nafto takoj natovarjali na cisternske l a 
dje. Znano je da gre 80% celotne ru-
munske proizvodnje nafte v Sovjetsko 
Zvezo, Romuniji, k i proizvaja nafto, pa 
ostaja samo 20%. 

Dogodek izpod Kepe 
Iz spominov koroškega partizana. 
Vrata v „bunker", k i je bi l ves pod 

zemljo in v tem času debelo pokrit 
s snegom, so se nenadoma odprla. Oči 
tovarišev, k i so bile uprte proti vhodu, 
so izražale začudenje in pričakovale ne
česa, kar se niso nadejali, saj so vedeli, 
da stražar, k i je bi l pred bunkerjem, ne 
sme zapustiti svojega mesta brez poseb
nega vzroka. „Kaj torej ga je privedlo 
k nam," so se v mislih izpraševali . — 
Se oni, k i so do sedaj breskrbno pole-
žavali na nekakšnem pogradu, postla
nem s smrekovimi vejicami, so se vzpe
l i in se obrnili proti prihajajočemu. Ta 
se je ,.mašil" s sklonjeno glavo skozi 
nizka preozka vrata. Tudi postavo je 
imel sključeno. Glasno govorjenje, k i 
ga je bilo pravkar še čuti v zemljanki, 
je zamrlo. Toda glej, to ni b i l s t ražar! 
B i l je njihov tovariš, k i se je nepriča
kovano vrn i l iz vasi v Zgornjem Rožu 
in Zi l sk i dolini, kamor je odšel, da iz
vrši zadano mu nalogo. V z k l i k i , pozdra
v i in sproščen smeh, so namah prekinil i 
napetost in tišino, ko so ga spoznali. 
Kakor sneg pod toplim spomladanskim 
soncem pa je obenem skopnela bojazen, 
da se morda več ne vrne. Saj so to 
skušali drug pred drugim prikrivati , 
kajti za osvoboditev svojega ljudstva, 

Bl izu Gorenje vasi je kamnolom Ho-
tavlje. Redek in dragocen zaklad skriva 
v sebi: marmor, k i se uporablja kot 
okrasni kamen. Kamnolom je pričel ob
ratovati prvič pred prvo svetovno voj
no, še v stari Avstr i j i . Takrat so nekaj 
kamna tudi že izvažali. Potem je obra
tovanje prenehalo do časa, ko ga je ku
p i l Nemec Trstina. Ta ga n i izporiščal v 
uporabne namene, temveč ga je imel le 
zaradi konkurence. Z bridkostjo človek 
pomisli, koliko rudnikov in drugih ta
kih zakladov so nekoč imeli kapitalisti 
in drugi denarni mogotci v svojih rokah 
zgolj zaradi konkurence. 

Kol iko rudnikov in drugih naravnih 
bogastev je imela tudi naša stara Jugo
slavija! Namesto, da bi v njih zaposlila 
del< vno silo, nabavila potrebne stroje 
in j ih izkoriščala, pa j ih je prodajala 
tujim kapitalistom, k i so nam potem 
naše blago prodajali za visoke cene, k i 
j ih je plačevalo delovno ljudstvo s svo
j imi krvavimi žulji. 

Po osvoboditvi, 1. 1948 je kamnolom 
prevzel v svoje roke tamkajšnji K L O . 
Naša nova Jugo^avija je uvidela kak
šno bogastvo leži v njem. Delo pa je 
šlo težko. N i bilo strojev, k i bi j ih nuj
no potrebovali. Zaposlenih je bilo ie 
10 delavcev, k i so vseskozi le odpirali 
zemljo. Delali so skoraj z golimi roka
mi. A l i vendar niso izgubili zaupanja, 
saj so vedeli, da bo naša oblast povzela 
vse, da bo delo napredovalo. 

Sedaj je prevzela kamnolom industri
ja naravnega kamna.. Zaposlenih je že 
okoli 20 ljudi, k i pa se še vedno bavijo 
izključno z odpiranjem zemlje in iska
njem mest, kjer je ta kamen, k i ga bo-

„Kaj vse zahtevajo po šolah od otrok? 
Lepe, snažne in natančne risbe bi radi 
profesorji, risalnega orodja pa ne stak
neš nikjer! V višjih razredih naših sred
njih šol, zlasti tehničnih, naši otroci ne 
morejo več shajati brez dobrih šestil 
in risalnih peres." Tako in še drugače 
upravičeno tožijo starši, š tudent je in 
šolarji. Te težave pa bodo kmalu od
pravljene. 

Naše starše in študente je na II. re
publiški razstavi lokalne industrije, obrti 
in komunalne delavnosti v Ljubljani, 
presenetila zadruga kovinarjev „Niko" 
iz Železnikov. V mali sobi v II. nadstrop
ju občudujejo prvo serijo — 41 garnitur 
risalnega orodja, k i SO ga izdelali ko
vinarji iz Železnikov. Do letošnje jeseni, 
se pravi do začetka novega šolskega leta 
bodo v Železnikih izdelali 4000 takih 
garnitur risalnega orodja za srednje 
šole. 

Zadruga kovinarjev „Niko" je raz
stavljala že lani na I. republiški raz
stavi v Tehnični srednji šoli. B i l a je tudi 
nagrajena. Takrat so ti kovinarji iz Sel
ške doline — sosedje Kroparjev — raz
stavljali razne drobne pisarniške po
trebščine, med njimi tudi luknjače. V 
minulem letu so v svojih delavnicah, — 
nekdanjih hlevih, dosegli edinstven in 

Slovenske Koroške so bi l i pripravljeni 
žr tvovati vse, tudi svoja najdražja ču
stva. Sedaj pa se je preko smejočih 
ustnic in oči, v vzkl ik ih in pozdravih 
prelivalo veselje in sreča — ona čista, 
iskrena sreča, k i jo morejo občutiti le 
— tovariši. Šele na st ražar j evo opozo
rilo naj ne delajo prevelikega hrupa, so 
nekoliko umiri l i . Došlec se je izmučen, 
ne da bi odložil nahrbtnik vsedel na 
klop in začel tovarišem pripovedovati o 
svojih doživetjih, o napredovanju in 
uspehih Titove armade — partizanov, 
Rdeče Armade in strahovitih rušilnih 
napadih angleških in amerikanskih 
bombnikov. Z nasmehom in radostjo 
j im je pripovedoval, kako so dekleta in 
fantje — Titovi mladinci v Št. Janžu, 
Št. Jakobu, v Ledenicah, Maleščah, v 
Bačah itd, raztrosili v eni noči na sto
tine partizanskih letakov, brošur in ča
sopisov in kako so nacisti drugo jutro 
preplašeni izpraševali i n ugibali koliko 
je moralo biti partizanov, kje so sedaj 
itd, Povedal j im je tudi, da je treba 
sedaj vedno bolj buditi podtalno delo, 
ker se pripravlja hajka in so policisti in 
SS-ovci dobili ojačenja. 

Med tem se je stemnilo in tiha, janu
arska noč se je spustila na Kepo. Zad
nji s tažar se je v rn i l iz ogleda. Ponoči 
in v takem snegu ni bilo verjetno, da bi 
prišli fašisti. Zato niso stražili . Počasi, 

do potem izvrtali . Res je, da je delo 
mnogo napredovalo, če primerjamo da
našnje stanje s stanjem po prvem za
četku obratovanja, vendar moramo pr i 
znati, da bi lahko še mnogo bolj, če bi 
se odgovorni za to le malo bolj potru
di l i . Kamnolomci imajo le en sam kom
presor, potrebovali bi pa vsaj dva. Dro-
bilca sploh nimajo. Pred kra tkim so do
bi l i žago za obdelovanje kamna, k i pa 
je ne morejo uporabljati, ker nimajo 
elektrike, ta pa je na električen pogon. 
Mislimo, da je napeljava elektrike v 
tako važnem obratu pač nujno potrebna 
in da je že čas, da za to odgovorni or
gani poskrbijo, da bo to čimprej izve
deno. Potem bodo lahko delali vse dru
gače in tudi delo se bo lahko normiralo, 
kar se,daj ni mogoče. 

Hotavlje so ena naših najnaprednejših 
vasi. Lansko leto so s prostovoljnim de
lom sami zgradili lep, mogočen zadruž
ni dom. Toda Hotaveljčani še ne miru-
jejjo. Radi bi sprojstili s/vojje delovne 
moči v ustvarjanju lokalne industrije. 
Ne morejo gledati kako leži pred njimi 
kamnolom, k i do danes po pravici po
vedano še vedno ni izkoriščen, zato so 
na mnogih zborih volivceve in množič
nih sstankih postavljali zahtevo, da se 
kamnolom odstopi njim v uporabo in da 
se j im v tem nudijo potrebna tehnična 
sredstva. Ne vemo, zakaj se tej njihovi 
zahtevi ne ugodi, kajti prepričani smo, 
da bi se s tem uspešno poživilo delo v 
kamnolomu in se sprostilo zdrave ljud
ske sile, k i bi mnogo koristile skupno
sti, kajti tukaj leži zakopan dragoceni 
zaklad, k i nam bo dal, ko ga bomo 
mogli izvažati, dragocene devize. 

pomemben uspeh. V pičlem letu so po
kazali, da so doma tudi v fini mehaniki. 

Razen risalnega orodja, k i je pre
cizno izdelano, iz medenine in ponikla-
no, razstavljajo na letošnji republiški 
razstavi še moderno analitsko tehtnico 
z nosilnostjo do 200 gramov in občutlj i
vostjo do 1 desettisočinke grama. To 
tehtnico so izdelali v zadrugi letos v 
marcu. Že prvi dan razstave s i jo je o-
gledal tudi znani strokovnjak na tem 
področju, novator iz jeseniške železarne 
France Pretnar. Pohvali l je fante iz Že
leznikov, izmed katerih sta se dva uči
la tudi p r i njem. 

Zadruga „Niko" ie bila v Železnikih 
ustanovljena leta 1946. Ime ima po ko
vinarju N i k u Zimru, k i je največ p r i 
pomogel, da šteje zadruga danes na
mesto 14 članov, kolikor j ih je imela v 
začetku, že 140 dobrih in spretnih ko
vinar jev-zadružnikov. 

Našim poči tniškim 
kolonijam T vednost! 

Druga izmena počitniških kolonij 
se začne šele 5. avgusta t. 1. O od
hod« otrok v posamezne kolonije 
bomo pravočasno obvestili. — Zbi
rališče za Izolo 31. VII. ob 17. uri 
v dijaškem domu. Prosveta OLO. 

drug za drugim so zaspali, le dežurni je 
slonel nad ognjiščem, si grel premrle pr
ste, prideval na ogenj in poslušal v noč. 

Prot i jutru, še pred svitom je odšel 
kurir . Takoj za njim pa je patrola, k i so 
jo sestavljali s t ražar in trije tovariši od
hitela, da zabriše sled, k i jo je ta pu
stil. Okol i sedme ure je patrola to opra
vila, zabrisala sled še za seboj in se 
vrnila v bunker. Tu pa sta j ih čakala 
le dežurni i n en stražar . Ta dva sta j im 
povedala, da so tovariši zjutraj opazili 
večjo kolono fašistov in so zato odšli na 
mesto, nedaleč od bunkerja, od koder je 
bilo možnih več smeri za umik, v slu
čaju, da bi j ih fašisti odkri l i i n napadli. 
T i so takoj odhiteli za njimi, le dežurni 
in s t ražar sta ostala v bunkerju, da po
spravita še hrano in ostali material. 

K o so hodili pribl ižno 5 minut, so 
opazili, da j ih je sled pripeljala skoro 
ro na rob gozda. Tu so obstali. Pred 
njimi se je razgrnila precejšnja planja
va. Na njenem koncu so uzrli dolgo, 
razmaknjeno, pred njimi gazečo vrsto 
svojih tovarišev. 

Pristopiti so hoteli vanjo, ko naenkrat 
jutranjo, zirmko tišino preseka kratek 
rafal brzostrelke takoj nato pa so uda
rile po njih salve iz mitraljezov in brzo
strelk. Zrak nad planjavo je postal te
žak od izstrelkov orožja. V hipu so se 
vsi vrgl i v sneg ter se trenutek nato 

D E L A V S K I S V E T 
T torarni „Inteks" 

49-članski delavski svet tovarne je 
imel dne 19. julija sestanek ob navzoč
nosti predstavnikov uprave in sindikata. 
Kot glavni je bi l sprejet sklep, da bodo 
vsi člani delavskega sveta na posebnih 
sestankih temeljito proučili Zakon o 
upravljanju podjetij ter da se bo potom 
posebnih sestankov po pododborih sez
nanil s tem novim zakonom celotni ko
lektiv tovarne. 

Delavski svet tovarne sestoji iz raz
nih komisij, k i že več ali manj zadoste 
svojim nalogam, najboljša pa je komi
sija za tekmovanje in izboljšanje kva
litete ter komisija za odpravljanje od
padkov, k i je v tesni povezavi z uradom 
za napredek proizvodnje dosegla že lepe 
uspehe. Gibanje višine kvalitetnih izdel
kov izkazuje po ugotovitvah te komisi
je v zadnjih dveh mesecih komaj 1 % 
manjvrednega (partijskega blaga) in o-
stankov in komaj 0,6 % deformiranih 
košev. 

Vse tekoče naloge i n problemi tovarne 
se rešujejo na delavskem svetu, po sin
dikalni l in i j i pa se vrše po oddelkih 
strokovna posvetovanja vseh članov ko
lektiva, k i tako aktivno s svojimi pred
logi za izboljšanje načina dela posegajo 
v upravljanje tovarne. 

Prosta prodaja višHov 
hmeiijskiH proizvodov 

po vami drmavi 
Vsi kmetijski proizvalci delovnih za-

zadrug in drugi prodajalci poljedelskih 
proizvodov lahko na podlagi najnovejše 
uredbe o uravnavanju prometa polje
delskih proizvodov prodajajo popolnoma 
svobodno po vsej državi vse svoje kme
tijske pridelke, s katerimi razpolagajo 
svobodno, od industrijskih pa tiste, k i 
j ih dobivajo na osnovi sklenjenih po
godb o prodaji industrijskih rastlin. 

Prav tako lahko kupujejo potrošniki 
svobodno za potrebe svojega gospodinj
stva kmetijske pridelke neposredno od 
proizvajalcev na vsem ozemlju države. 

V ta namen bo prevoz in prenos kme
tijskih pridelkov po vsej državi popol
noma svoboden brez vsakršnega poseb
nega dovoljenja. Edino za prevoz i n 
prenos žitaric, moke, zdroba in pšena 
nad 60 kg jo treba imeti dovoljenje po-
verjeništva okrajnega ljudskega odbora, 
kjer živi pošiljatelj. 

To pomeni, da je od danes dalje po 
vsej državi dovoljen svoboden promet, 
nakup in prodaja kmetijskih pridelkov, 
ki ustrezajo zdravniškim in veterinar
skim predpisom. 

Da bi se onemogočila vsaka špekula
cija in nedopustna trgovina, privatniki 
ne morejo kupovati kmetijskih pridel
kov z namenom, da bi j ih preprodajah, 
pa tudi ne morejo na noben način kup
ljenih pridelkov preprodajati. 

Uredba predvideva zelo stroge kazni 
za vse tiste, k i bi proti predpisom ured
be kakorkoli ovirali promet, prevoz in 
prenos kmetijskih pridelkov in za tiste, 
k i se bavijo s špekulacijo in nedopustno 
trgovino. 

že porivali med snegom nazaj proti goz
du. Komaj pa so ga dosegli, že so j i h 
od tam sprejeli streli iz zasede. Med
tem se je zdanilo. 

Pod Anhovo pečjo so pokali streli i n 
drdrale strojnice. Sem in tja pa so votlo 
donele eksplozije ročnih granat. Tako 
se je začel dan, ko se je 14 partizanov 
prebijalo iz fašističnega obroča. Izdal 
j ih je fašistični izdajalec, k i je pod 
krinko miroljubnega lovca stikal za par
tizani. Boj, k i se je končal šele pozno 
popoldne, se je končal z zgubo parti
zanov. Padlo je 7 tovarišev, dva sta bila 
težko ranjena in ujeta. Le patroli se je 
posrečilo prebiti fašistični obroč ter do
bit i pr i ljudeh v Šent Jakobu in Racah 
pomoč in prvo zavetišče. 

Ponoči so nacisti v Šent Jakobu sla
v i l i svojo zmago in izvršili nov zločin, 
še hujšega od prvega. — 16 letnega ko
roškega partizana, doma iz Podjune, k i 
mu je rafal iz mitraljeza odbil zapestje 
na roki, so v vasi zbrani nacisti mučili* 
hoteč od njega dobiti podatke, kje s e 

nahajajo partizani, kdo j ih podpira itd. 
Ta pa je stiskal ustnice od bolečin h 1 

molčal. K o pa le ni več mogel izdržati 
muk, je zravnal glavo in zakričal: 

„Hudiči! Takšnim zločincem kot ste 
v i , ne bom izdajal svojih tovarišev!" 

Ponosen je stal ta trenutek pred svo
j im krvnikom, k i se mu je bližal p°" 

Še lalos 4000 garnitur risalnega orodja 



Iz počitniške kolonije na Vranskem nam pišejo Delavnost mestnih gospodarskih pvdjetij 
v Skmfji Loki ' Avtobus iz Ljubljane proti Celju te 

pripelje do Vranskega, kjer ima kranj
ski okraj svojo počitniško kolonijo. Pa 
si oglejmo malo kako žive naši malčki 
tam! 

Zgodnji jutranji sončni žarki j ih zbu
dijo. K o zazvoni zvonec, so že vsi na 
dvorišču. Tam se osvežijo s telovadbo 
in mrzlo vodo. To j im prežene vso za
spanost. Ves dan so čvrsti in sveži, pa 
naj bo to pr i igri, kopanju, kot na izle
tih, pr i branju in tudi pr i učenju. Se
veda k temu mnogo pripomore še izdat
na in dobra hrana. Saj jo prav vsi pio
nirji radi pohvalijo in izgleda, da ne bo 
nikogar, k i se v koloniji ne bi okrepil. 
P ioni r i i imajo svoj odred, k i j ih deli na 
tri čete. Načelniki se med seboj borijo, 
katera četa bo najboljša v vseh pogle
dih Ta borba je večkrat prav napeta 
Tista, k i je najboljša, sme vsako jutro 

V naši novi državi Ljudska oblast 
omogoča vsakemu delovnemu človeku, 
da po požrtvovalnem delu pri izgradnji 
socialistične domovine dobi svoj zaslu
ženi letni dopust, kjer si nabere novih 
moči za še požrtvovalnejše delo. 

Tako je tudi nam dana možnost, da 
del šolskih počitnic preživimo v enem 
najlepših predelov naše domovine — 
bratski republiki Sloveniji. V letovišču 
škofja Loka, kjer se naša počitniška ko
lonija nahaja, smo se zbrale mladinke 
iz vseh krajev PIrvatske: Pul ia , Reke in 
Bole. Navzlic tej raznolikosti smo se že 
prve dni med seboj in z upravo tesno 
Povezali, kar je omogočilo, da imamo 
življenje urejeno tako pestro in ugodno. 
S pomočjo uprave in izbranega mladin
skega vodstva, smo planirali delo za ta 
mesec. 

Organizirali in izvedli smo dve pr i 
reditvi s ciljem, da se zbližamo z mla-
dno tega okraja. 

V naši neposredni bližini so najzna
menitejše prirodne lepote naše domovi-

Na nedavnem sestanku 
predstavnikov tukajšnjih 
množičnih organizacij z vodi
telji reške in t ržaške počit
niške kolonije, k i sta v K r a 
nju, je sklenjeno, da se obe 
koloniji, k i sta le nekaj ko
rakov narazen 13. t .m. na
redi skupna prireditev. O 
tem prvem zbližani u in 
skupnem nastopu naših mal
čkov iz juga, nam naj pripo
vedujejo sami: 

Kranj , 13. julija 
V mladinskem domu „Franceta Pre

šerna" je počitniški dom reških pionir
jev. 

2e od zgodnjega jutra vlada v naši 
počitniki koloniji nenavadna živahnost 
in razgibanost. Otroci ponavljajo vse-

tuhnjeno, grozeče kot zver, da ga na
pade in umori. Fant se je spomnil, da 
je ta obraz že nekje videl. Da, mu je 
šlo v mislih, to je bilo Dod Anhovo peč
jo, na oni planjavi, ko je videl, kako 
je na bojnem pozorišču večkrat obstre-
ljeno tovarišico napadel i n posilil . Zdaj 
Pa se je bližal njemu. Zgrabil ga je 
onemogel gnev. Stresel se je po vsem 
telesu, skrčil pesti in srdito zakričal: 

„Fuj, fuj, fašistična zverina! Skru-
n i l si umirajočo, kaj čakaš? Zdaj si 
močnejši od mene, a vedi, da te prej 
ali slej doseže partizanska krogla. M i 
ne ostanemo nikomur ničesar dolžni!" 

Tako je mladi partizan — junak umrl. 
Partizani, k i , so se rešili iz obroča, so 

Prisegli maščevanje in neizprosno bor
bo za dokončno' uničenje fašizma. Z 
njimi je priseglo ljudstvo. Partizani so 
naslednji večer odšli nazaj v gozdove. 
Pridruži l i so se j im novi tovariši, novi 
glasniki maščevanja in nosilci neizpros
ne — pravične ljudske borbe. Resnica, 
ki so jo fašisti hoteli pokopati pod A n 
hovo pečjo živi, in je 1945 1. 1. maja sla-
v U a svoj navečji praznik. 

Trda in pravična borba je izklesala 
naše koroško ljudstvo in postalo je ne
uklonljivo in zagrizeno v svoje pravice, 
k i j im jih nihče na svetu ne bo več od
rekal. 

M. S. 

dvigati zastavo. Seveda, da pri tem 
nihče noče bit i zadnji. 

Zelo radi hodijo naši malčki na izle
te v bližnjo okolico. Marsikaj so si že 
ogledali: tako so videli tabor, k i stoji 
blizu Vranskega že izza turških časov 
in globoko podzemsko jamo. Obiskali in 
okrasili so tudi partizanske grobove. 

P a še to: prav pridno se pripravljajo 
na svojo zaključno prireditev. Ta bo 
bolj kratka, ker drugi del sporeda bodo 
pripravil i pionirji iz Bosne, k i tudi le
tujejo na Vranskem. 

Zal, da bodo morali naši otroci Vran
sko kmalu zopet zapustiti. Žalostni so 
in prav nič radi ne gredo nazaj. Radi 
bi še ostali! Pa se tolažijo s tem, da bo
do šli prihodnje počitnice spet v kolo
nijo, čeprav v drugo, a se bodo tam 
prav tako lepo počutili kot na Vran
skem, odkoder se bodo skoraj vrn i l i do
mov zadovoljni, zdravi in okrepljeni. 

ne, kot so: Blejsko jezero, Vintgar, Po
stojnska jama. Vse to smo si mladinke 
želele ogledati. Naš prvi večji izlet nas 
je vodil preko Vintgarja na Bled, od
koder smo odnesle nepozaben vtis. Le
pote teh krajev so ponovno očarale še 
celo tiste, k i so j im ti kraji sicer že 
poznani. Še mnogo veličastnejše pa de
luje na človeka lepota Postojnske jame, 
k i je naravnost prekrasna. 

Mnogo veselja in užitkov nam je nu
dila tudi mala rečica Sora, kjer smo se 
vsak dan kopali in preživeli mnogo le
pih uric. Če je bilo vreme deževno, pa 
smo se zbrale v društveni sobi, kjer smo 
pisali, čitali ter š tudiral i program prire
ditve. Odigrali smo že dve prireditvi. 
Vse naše letovanje je združeno z vedrim 
tovariškim razpoloženjem in pestrim 
kulturno - prosvetnim delom. 

Vse možnosti uživanja in razvedrila, 
k i j ih nudi naša nova socialistična do
movina nam, bomo znali ceniti in j i po
vrnit i vse to z vestnim in marlj ivim 
delom. 

skozi posamezne točke programa, k i ga 
bodo prikazali danes popoldne, ko se 
bodo sešli z brati iz Trsta. V drugih 
dneh traja popoldanski počitek do 16. 
ure, in takrat se mirno spi. Le danes je 
imel dežurni vzgojitelj mnogo dela, do
kler je pomiri l vse malčke, k i kar niso 
mogli več strpeti in mirno čakati na ta 
pomemben dogodek. Prevzela jih je kar 
neka otroška gizdavost: posebno skrbno 
so se česali, čistili čevlje in urejevali 
obleko. 

Pr ičakovanje je odseglo vrhunec, ko 
so vodje odreda dali povelje „Mirno!" 
in je odred krenil proti zgradbi osnovne 
šole, v kateri domujejo tržaški otroci. 
Obe koloniji sta se postavili v krog 
okoli začasnega odra, na katerem bo 
predvajan skupni program. Prodno so 
pričeli s programom, sta upravitelja o-
beh kolonij pozdravila zbrane otroke, 
kar je izzvalo burno odobravanje. Sam 
spored se je pričel s pionirsko himno 
tržaških pionirjev, nato pa so otroci po
samezne točke izmenoma podajali. 

Med predvajanjem programa so se 
otroci tako zbližali, da ob koncu skoraj 
ni bilo spoznati ali so sploh narazen — 
dve koloniji. Ko t poslednjo točko so re
ški otroci predvajali narodno kolo, k i je 
pr i naših malih Tržačanih izzval nepo-
popisno navdušenje. 

Ob zaključku sporeda je načelnik tr
žaške kolonije izročil reškim malčkom 
v dar nogometno žogo in 6 škatlic otro
ških iger. Načelnik reške kolonije pa je 
podaril Tržačanom 8 raznih otroških 
iger. Užitek je bi l pogledati kako vese
lje je nastalo med otroci, ko so sprejeli 
darove. Igrali so se še kolo — sprva so 
b i l i sicer reški otroci sami, polagoma 
po so se j im pridružil i še Tržačani in po 
desetih minutah se je po travniku vilo 
kolo, v katerem je rajalo nad 300 otrok: 
Slovenci poleg Hrvatov in Italijančkov 
— vsi so b i l i bratci in sestrice. 

Nogometni oddelki obeh kolonij so 
priredil i vsaka po eno tekmo. Skupno 
taborijo ob ognju. 

Kako težko j ih je bilo ločiti! Drug 
drugemu so vzkl ika l i „na svidenje", 
„do vidjenja", „arr ivederci" in vsi skup
no krepak „zdravo"! 

Lj. K. 

Izmed vseh gospodarskih podjetij v 
Škofji L o k i ima industrijsko smer samo 
podjetje „Odeja". To podjetje bo letos 
že drugič razstavljalo v Ljubljani na 
razstavi lokalne industrije in obrti. Pod
jetje je bilo ustanovljeno pred vojno 
kot last nemčurja Talerja. Leta 1945. je 
bilo nacionalizirano s stanjem zaposle
nega osebja, k i j ih je bilo samo šest. Od 
tega leta dalje je število nepretrgoma 
raslo in tudi vedno bolj dosega svoj let
ni plan. Delavke, k i so zaposlene v tem 
podjetju imajo pravi čut odgovornosti 
do dela. Letos je b i l polletni plan dose
žen 140%. Tu imajo zavetje tudi ma
tere — delavke, k i imajo majhne otroke 
in so zaposlene kot ročne šivilje odej 
le po 4 ure dnevno. Tudi tovarišica 
upravnica je pri svojem strokovnem in 
političnem delu na vseh sektorjih ne
umorna, ter napram svojim delavkam 
in nameščenkam izredno skrbna. 

Podjetje „Pekari ja" je majhno, a ga 
ie kljub temu treba pohvaliti. Tu se de
la noč in dan in se v nočnem času na-
peče po 800 kg kruha, preko dneva pa 
povprečno 400 kg. Zaposleni so 4 kval i 
ficirani pomočniki in upravnik. Najsta
rejši pomočnik je prekoračil že 68 leto 
starosti, a je bi l proglašen za udarnika. 

Lansko leto je bilo ustanovljeno pod-
ietje ..Testenina", k i izdeluje makarone 
iz prinesene moke. Podjetje dobro uspe
va in mu nikdar ne primanjkuje dela. 

Eno večjih podjetij je „Kroj" , k i je 
bilo ustanovljeno 1947. leta. S svojo od
lično tehnično izdelavo pod nadzorstvom 

Žitofond T Kranju 
najboljši • Sloveniji 

Kranj, 26. julija 
Danes je kolektiv delegacije žitofonda 

v Kranju kot najboljši v Sloveniji pre
jel od glavne direkcije prehodno zasta
vico in denarno nagrado 20.000 din. 

Žitofond v Kranju je v tekmovanju 
med vsemi delegacijami v Sloveniji do
segel najboljše uspehe, tako v sami or
ganizaciji dela, kakor tudi pri kva l i 
teti blaga i n znižanju stroškov prometa. 
Dalje je delegacija skrbela za čim manj
ši kalo in razsip pri nakladanju in raz
kladanju blaga. Izvedla je tudi najvest-
nejši nadzor nad blagovnimi fondi po 
mlinih in vodila najbolj točno eviden
co. Sindikalna podružnica v tem pod
jetju je skrbela za čimboljši strokovni 
in politični dvig članov, uvedla redne 
študijske in obratne sestanke. 

Pionirji pozor! 
Vsi pionirji osnovne šole in gimna

zije v Kranju ter osnovne sole P r im-
skovo. ki so se pri javil i za pionirsko ta
bo r en ;e v Selcih, naj pridejo s popol
no opremo 29. julija t. 1. na Okrajni 
pionirski štab v Kranju ob 8. uri zjut
raj. 

Oprema naj obsega sledeče: umival-
ni pribor, eno odejo, dve rjuhi, menažko 
ter jedilni pribor. Bodite točni! 

Obenem obveščamo, da bo šla pio
nirska brigada tudi letos v Savinjsko 
dolino na obiranje hmelja. — Pogoji so 
isti kot lani. Pionirji , k i so. se že pr i 
javi l i v brigado in pa tisti, k i bi še 
radi šli, naj se prijavijo do 5. avgusta 
na Štabu zaradi točnih pojasnil. 

Okrajni pionirski štab 

Zdravstveno higienska 
izložba Rdečega križa 

Glavni odbor Rdečega križa Slovenije 
je pripravil potujočo izložbo, k i bo kro
žila po okrajnih središčih Slovenije. 

V Kranju je omenjena izložba raz
stavljena od 20. do 31. julija v Okraj
nem magazinu na Titovem trgu, k i je 
odprta vsakega delovnega dne od 7 do 
17 ure. 

Izložba prikazuje „Dan zdravega mla
dinca" in „Higienski aktiv P R K S " , po
leg tega pa še organizacijsko mrežo in 
mrežo postaj prve pomoči v kranjskem 
okraju ter zdravstveno prosvetne bro
šure, k i j ih razpečava Rdeči križ med 
mladino in odrasle, kar je dodatni pr i 
spevek Okrajnega odbora RK k razstavi. 

Številne slike nazorno prikazujejo 
zdravstveno higiensko delo mladine v 
okviru rdečega kr iža na šolah in po mla
dinskih vzgojnih domovih v raznih kra-

upravnika mojstra se je hitro razvilo in 
slovi daleč na okrog. Celo Kranjčani kaj 
radi pridejo sem, ker vedo, da bodo na
ročilo dobili točno in precizno izdelano. 
Podjetje dela za železniško direkcijo in 
za Gradiš. 

Trgovska mreža mestnega magazina 
se še vedno razširja ter brezhibno po
sluje. 

Mestno kleparsko podjetje je v le
tošnjem letu dalo dva nova pomočnika, 
brata Božnar, k i sta s svojimi izdelki 
na razstavi dokazala, da se zavedata 
kako velika je potreba po strokovnih 
delavcih v naši domovini. 

Gostinska podjetja so bila ustanov
ljena prav različno, postopoma drugo za 
drugim. Imajo velik promet, dobro so 
založena s hrano, nekoliko slabše s p i -
v m. Pivo dodeljuje okrajno podjetje 
V i n o - p i v o Kranj , ter ga Škofja Loka, 
kot letoviščarski in industrijski kraj 
prejema občutno premalo. 

Gradbena stroka tudi uspešno izvr
šuje zadano nalogo, kar trdno dokazu-
ie delovanje mestne apnenice. k i daje 
mesečno 4 vagone apna, k i gre pred
vsem v široko potrošnjo. 

Vse to dokazuje kako se vedno bolj 
veča dejavnost v obratih in podjetjih. 
Če bi podjetja lahko sprejemala delov
no silo po potrebi, bi se ta še bolj raz
širila, kar pa je zaenkrat nemogoče. V 
klavnem vsa podjetja v celoti izpolnju
jejo svoje naloge in vsak na svoj način 
prispevajo delež k graditvi boljše bo
dočnosti naših narodov. 

D r o b n e in važne vesti 

I O D V S E P O V S O D 
Zvezna planska komisija FLRJ je iz

dala poročilo o izpolnitvi gospodarske
ga plana za prvo polletje 1950. Iz tega 
je razvidno, da je bi l v osnovnih pano
gah industrije polletni plan izpolnjen s 
101.4// , celotni polletni plan pa je b i l 
izpolnjen z 98.4('< . 

23. t. m. je bil uspel tabor Koroških 
partizanov v Kotljah pr i Guštanju. Ne
kaj tisoč ljudi, predvsem koroških bor
cev iz obeh svetovnih vojn je na tem 
taboru odločno izjavilo svojo voljo, da 
bodo koroški borci še vnaprej čuvali in 
utrjevali izročilo osvobodilne borbo. 

Najboljši rudarji in kovinarji iz Ze
nice, 160 po številu je doslej izkoristilo 
brezolačen dopust v najlepših domovih 
v vsej državi. 

Organizacija Ljudske fronte v Sara
jevu je v prvem polletju izvršila milijon 
775.451 delovnih ur. V osnovnih orga
nizacijah Fronte Sarajeva sodeluje pri 
raznih akcijah 146 brigad z 42.000 fron
tovca. Od teh je 29 strokovnih brigad. 

V Zagrebški oblasti so doslej odku
pi l i že nad 200 vagonov belih žit. 

Pri Titovem Užicu gradi mladina ve
likanski kombinat za predelavo bakra. 
Do konca leta bo delalo na gradilišču 
nad 10.000 mladincev. 

Nov most na Drini je dograjen pr i 
Bajni Bašti (Zahodna Srbija), kjer so 
stari most porušili Nemci. Novi most 
predstavlja važno zvezo med Srbijo in 
Bosno in je dolg 140 metrov, ter 1.5 me
tra širši kakor je bi l prej. 

G novih tekstilnih tovarn gradimo v 
središčih pridelovanja bombaža: Čaplji
ni, Štipu, Prištini , Sinju, Samnici in Za
dru. Vseh 6 novih tovarn bo začelo ob
ratovati že prihodnje leto. 

Naše jeklarne proizvajajo že okrog 
100 vrst jekla, medtem ko smo ga pred 
vojno le 10 vrst. Sedaj že skoro ni več 
jekla, k i ga ne bi mogli doma pripra
vi t i . Uvrs t i l i smo se s tem med dobro 
razvite industrijske države. Lani je bila 
proizvodnja jekla za 71% večja kot pred 
vojno, letos pa bo dvakrat večja. 

jih, čemur Rdeči križ posveča posebno 
pozornost tudi v tukajšnjemu okraju, na 
katerem je v tekočem letu opremil 50 
šol z ročnimi lekarnami, k i j ih po po
trebi obnavlja in organiziral zdravstveno 
higienske kotičke na 77 šolah in mla
dinskih vzgojnih domovih ter j ih opre
mil z brisačami i n milom. 

Izložba je predvsem namenjena mla
dini kot dokaz sedanjega in napotilo za 
bodoče zdravstveno higiensko delo. 

Naši v t i s i i z Škofje L o k e 

Dan med pionirji iz počitniških kolonij, Reke in Trsta 



FIZKULTURA IN ŠPORT 
OKRAJNO TEKMOVANJE STREL

SKIH DRUŽIN 
Gorice, 24. julija 
Včeraj je bilo pri tukajšnjem Dcmu 

strelcev tekmovanje strelskih družin 
okraja Kranj . Tekmovanje je ob 9. uri 
otvonl tov. Bi lban Jože. Tekmovanja so 
se udeležile družine iz Goric, Kranja, 
Sv. Ane. Škofje Loke, Železnikov in 
Tržiča. Med članskimi skupinami so za
sedli prvo mesto Železniki, drugo Kranj 
in tretje Gorice. Najboljši strelci v tek
mujočih ekipah so bi l i : M a l i Anton iz 
Goric, 36 točk, Rant Anton iz Železni
kov, 35 točk in Šter Blaž, Tržič s 33 toč
kami. Med mladinci SO nastopile le tri 
skupine in to: iz Goric, Kranja in Želez
nikov. Najboljši strelec med mladinci, 
in obenem najboljši na tem tekmovanju 
je bi l tov. Cuderman Stane iz Kranja, 
k i je zbral 44 točk, drugi za njim pa 
Gartner Leopold iz Železnikov s 42 toč
kami. Od članic je imela najboljši uspeh 
v streljanju z malokalibersko puško to-, 
varišica Kovačič Ivanka. 47 točk. Po 
skupnem kosilu se je nadaljevalo tekmo
vanje za nagrado s petimi streli. Prvo 
nagrado si je priboril mladinec Šiler 
Tone (34), 2. Rozman Franc (29) in 3. 
Cuderman Stane (28). Vs i trije so iz 
Kranja. 

Letošnji uspehi tekmovanja so dokaj 
slabši od lani. Vzrok je iskati v slabem 
orožju. V bodoče se takšnih pušk ne 
sme več uporabljati v tekmovanjih, ker 
težimo, da pokažemo čimbojši rezultat 
naših vaj v streljanju. P a tudi članstvo 
nima pravega veselja, ko trenira s ta
k imi puškami. Tudi strelišče v Goricah 
je mnogo daljše kot ga imajo ostale 
strelske družine v našem okraju. 

NOGOMET 
TD Ločan : NŠK Univerza (Ljublja

na) 3 : 3 
SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 

Železničar (Lj.) : Korotan 3 : 0 

G O R E N J S K I P O K A L SI J E P R I B O R I L 
K O R O T A N Z Z M A G O N A D N A K L O M 

Z 11 : 1 (5 : 1) 
Kranj, 24. julija — Včeraj popoldne 

je bila odigrana na igrišču Korotana f i 
nalna tekma za Gorenjski pokal med 
prvakoma skupine A in B, med ligaškim 
moštvom Korotana in Naklom iz Nakle-
ga. Čeprav je Naklo v B skupini prema
gal vse svoje nasprotnike: Železničarja 
(Kranj). Prešerna (Lesce), in Zelezarja 
(Slov. Javornik). ni bil resen nasprotnik 
Korctanu. Domači ligaš je v tej tekmi 
imel lahek posel, kajti v obeh polčasih 
se je igra odvijala v glavnem pred go
lem gortov. k i so se res prav požrtvo
valno branili. P r i domačih je pokazal 
najboljšo igro Majce, a pri gostih Jošt. 
Go'e so dali za Korotan po dva: Ki to , 
Ijačič, Štular , Božič ter Martelanc, Baj-
želj in Majce po en : Za Naklo je zabil 
gol Jošt. S tem si je Korotan priboril v 
trajno last Gorenjski pokal. 

Krmške fiakullurme vesti 
Prvenstvo Slovenije v \vaterpolu se 

ie nesrečno končalo za našega domače
ga predstavnika, ki je izgubil vse tek
me s svojimi nasprotniki. Na prvenstvu 
so nastopali sledeči k lubi : Enotnost in 
Železničar iz Ljubljane, Polet (Maribor), 
Bled, Rudar iz Trbovelj in Železničar 
(Kranj). 

Po končanem svetovnem prvenstvu 
v nogometu se je izvedelo za več zani
mivih poedinosti. Kakor poročajo iz Rio 
de Janeira, je „navdušenje" na tekmah 
zahtevalo nekaj žrtev. Na tekmi med 
Brazili jo in Španijo je prišlo do pretepa 
med gledalci. Rezultat tega „navduše-
nja" je b i l : 1 mrtev in 260 ranjenih, 
med ni imi 4 težko. Vest o zmagi Uru 
gvaja nad Brazili jo pa je imela težke 
pc sledice tudi v Montevideu. P r i pro
slavljanju zmage so umrle 3 osebe, tri 
pa je zadela kap od navdušenja, ko so 
poslušale radijsko poročilo s tekme. 

S K O Z I S I T O I N R E Š E T O 
N E K O L I K O VEČ V L J U D N O S T I 

Na upravi za delovno silo se je 18. t. 
m. zgodil drast ičen primer nevljudnega 
uradovanja. Pokazal je globoko zajede
no birokracijo naših nameščencev. Tega 
dne sta se zaradi zaposlitve zglasila 
tamkaj tov. Pisanec Drago, k i je ravno
kar odslužil kadrovski rok v J A in za
stopnik mestnih podjetij. Kot izučen 
čevljarski pomočnik je tovariš Pisanec 
zaprosil za zaposlitev v mestni čevljarni 
Šk. Loka, ker je to podjetje preoblo
ženo z delom ter ima premalo delovne 
sile. A l i čujte odgovor tovariša Jenster-
ja, k i izdaja nakazila za delo. „Kaj pa 
mene briga, če v Škofji L o k i hodijo 
ljudje bosi". Že ta prvi odgovor je ne
vreden nameščenca socialistične države-
Drugi pa je naravnost žaljiv. K o ga je 
tovariš Pisanec vprašal , kaj naj stori, 
če v Škofji L o k i ne bo dobil primerne 
zaposlitve, mu je ta odgovoril: „ P o l e m 
pa pojdite k mamici ležat." 

Videt i je, da se tovariš Jensterle še 
ne zaveda, da je zaposlen v socialistični 
državi in da tudi ne pričakuje, da se 
lahko najde nekdo, ki mu bo pokazal 
pravi način socialističnega uradovanja, 
če pa to ne bo pomagalo, pa bo poskrbel 
da bo on letel k mamici neprostovljno 
ležat. 

Z A K A J NI VINO CENEJŠE? 
Pred kratkim je ..Slovenski poroče

valec" priobčil pori gornjim naslovom 
kritičen članek o vel iki draginji, k i je 
zavladala na vinskem trgu. Članek je 
bil zelo potreben in koristen in ga v ce
loti odobravamo, le s to pripombo, da 
vino tudi-v mestu Kranju plačujemo od 
130 do 200 din za liter, a ne tako kot iz 
članka izveni, češ, da ga tu kot v indu
strijskem središču delavci dobivajo po 
nižjih cenah. Še več, bi k temu dodali. 
Tukajšnja potrošniška zadruga ima pre
cejšnjo zalogo vina, k i si ga je prej 
oskrbela in ga kalkulirala za prodajo 
90 din za liter, kar še ni tako s t rašna 
cena v prosti prodaji. Toda pred mesec 
dni, kaj se zgodi. Gostilniška podjetja, 
k i niso imele te zaloge in so vino sproti 
kupovala pri okrajnem podjetju „Vino-
Pivo" so dvignila ceno na 180 in 200 din 
na liter, dočim to ni hotela storiti po
trošniška zadruga, kar je bilo povsem 
pošteno in na mestu, ker ga tudi ni tako 
drago plačala.. Tedaj je od strani OLO, 

peverjeništva za trgovino, napravljen 
pritisk na omenjeno zadrugo, da začne 
prodajati svoje vino prav tako drago kot 
ostala podjetja. Tako so ostali prikraj
šani delovni ljudje po potrebi za ko
zarcem krepke pijače, k i bi se j im go
tovo prilegla v teh vročih dneh, ker jo 
ne morejo tako drago plačati . Menimo, 
da bi bilo prav to napako odpraviti in 
odpreti ljudsko klet. da bo dostopna 
vsem potrošnikom, kar bo potrošniška 
zadruga prav rada storila. 

P L A N I N S K I I Z L E T N I K I — ŠKOD
L J I V C I L J U D S K E G A PREMOŽENJA 

Lepi dnevi vabijo naše ljudi iz mest 
v gere, v naravo. Vsak ima možnost, 
da se navžije svežega, planinskega zra
ka, da se sprosti in razvedri. V planin
skih domovih pa je poskrbljeno tudi za 
prenOČiSče in okrepčilo. Razmahu pla-
irstva in alpinistike, kakor tudi gradi
tvi planinskih domov, posveča d r ž a v a 
vso pozornost. K temu veliko pripomo
rejo člani planinskih društev, k i s pro
stovoljnim delom veliko doprinesejo k 
razvoju planinstva. 

Mnogokrat pa nas obnašanje skupin, 
ki so namenjene v hribe žalostno pre
seneča. Nedeljski izletniki večkra t ne 
vedo kako bi dali duška prostosti. Več
krat presega ta niihova „prostost" vse 
meje in posamezniki s svojim početjem 
dokažejo le to. da so malo zreli in da 
j ; m še mnogo manika, do tega, da bodo 
prvi in obenem kulturni ljubitelji pla
nin 

Tako je pred nedavnim skupina, k i je 
bila namenjena na Krvavec, razsajala v 
okolici Grada. Prebivalci Stiske vasi in 
okolice so si zgradili novo cesto, za ka
tero so vložili nemalo truda. S težavo 
ro dobavili iz Ljubliane velike cement
ne cevi, ki so potrebne za gradnjo mo
stov in izpeljavo ceste preko potokov. 
Zaradi čigave koristi in užitka so dve 
izmed cevi zdrobili, bi mogli povedati 
le dotični, k i so pri tem za pametne 
ljudi, neumnem dejanju, sodelovali. 

Mnogokrat tudi ne znajo ceniti truda, 
k i ga moraio ljudje fforskih predelov 
vložiti v obdelavo zemlje, če hočejo, da 
nekaj pridelajo. N i j im važno, kje ho-
d i i o tudi i im ni mar če uničujejo p r i -
oridclke trgajo sadje, k i še ni užitno 
in podobno. 

Ljudska tehnika 
DELO AVTO-MOTO DRUŠTVA V 

ŠKOFJI LOKI 
Avto-moto druš tvo v Škofji L o k i je 

zelo agilno. Že lani je bilo zapaženo, ko 
je v prvem letu svojega obstoja orga
niziralo avto-moto dirke na svojem pod
ročju, k i so imele lep uspeh. Društvo 
šteje danes že 287 aktivnih članov, ka
tere jedro tvori delavska in kmečka 
mladina. Svoje krožke imajo organizi
rane tudi v Zireh, Železnikih, Selcah in 
v škofjeloškem garnizonu. Uveljavljajo 
z uspehom načrt, k i so si ga zadali ob 
ustanovitvi starejši člani: vključitev 
čimvečjegh števila mladine. Prav sedaj 
so ti mladinci sami iz starih delov uspo
sobili za uporabo tri avtomobile, kar je 
brez dvoma velik uspeh. T i bodo zdaj 
na razpolago udeležencem teoretičnega 
tečaja, katerega društvo samo organi
zira in vodi. Kjer je stala nekdaj go
stilna „Misnica" v Loki , zdaj opravlja
jo društveni člani s prostovoljnim delom 
še eno veliko stvar. Rušijo stare zidove 
gostilne, da si na tem mestu zgradijo 
svoj dem. Sami s ponosom pravijo: „Naš 
dem nameravamo zgraditi z lastnimi s i 
lami, tudi material bomo črpali večji 

Kmetijska oskrba 
Ustanovljeno je državno podjetje re

publiškega pomena, k i bo oskrbovalo 
državna kmetijska gospodarstva in eko
nomije, kmetijske delavne zadruge ter 
splošno kmetijsk zadruge s stroji, gno
j i l i , zaščitnimi sredstvi in drugimi kme
tijskimi potrebščinami iz lastne pro
dukcije. Predmet njihovega poslovanja 
pa bo tudi odkup, čiščenje, razkuže
vanje, skladiščenje in razdeljevanje se
menskega blaga. 

Okraj Kranj-mesto in Kranj-okolica 
se bosta po teh potrebah obračala na
ravnost na „Kmetijski magazin" v L j u 
bljani, ki bo imel na zaloei vse potreb
no blago tega novega podjetja. 

del iz lokalnih virov." Kdaj bo vse to 
gotovo, ne vedo še povedati, toda upajo, 
da se j im bo posrečilo, da ga spravijo 
pod krov do konca drugega leta. To bo 
brez dvoma n|jih največji uspeh. Pr i 
njih je nešteto debrih prostovoljcev, k i 
pridno delajo na vseh popriščih druš tve
nega udejstvovanja, a največ zaslug za 
tolikšen razmah in napredek pa imajo 
vsekakor tov. Garjola. Leskovec, Jese-
novec, Zupane in Triler. Z. F. 

T E D E N S K A K R O N I K A 
Tretje otroške jasli. Nedavno tega so 

v Kranju odprli tretje otroške jasli. Že 
lansko jesen je začela tovarna Iskra 
graditi lepo pritl ično zgradbo, k i leži na 
koncu tovarne ob borovem gozdičku po
leg Save. Te otročje jasli so misl i l i od
preti že v Tednu matere in otroka, a so 
takrat nastale nepredvidene zapreke. 
Jasli imajo poleg lepe lege, vse ugod
nosti: parno kurjavo, toplo vodo in ko
peli. Za sedaj je v jaslih 40 mest za 
malčke naših mater, k i j ih lahko tu pu
ste v oskrbi čez ves teden in j ih le v 
nedeljo vzamejo domov. Tako se lahko 
še z večjim poletom poprimejo dela v 
tovarni. 

Našel je prerano smrt v planinah. Na
čelnik kranjskega alpinističnega odse
ka SPD. tov. Bele Darko, star komaj 
24 let, je odšel pretekli teden sam na 
plezalno turo v Martulikovo skupino, 
kjer se je pod Široko pečjo smrtno po
nesrečil. Za smrt tega aktivnega planin
ca se je zvedelo na ta način, ker je za-
trdno obljubil, da se vrne v Kranj do 
četr tka 20. t. m., ker pa ga ni bilo. so 
posumili, da se mu je nekaj zgodilo, 
nakar se je za njim podala skupina re
ševalne gorske službe, k i je ponesre
čenca našla popolnoma razbitega pod 
Široko pečjo. 

Pri opravljanju službene dolžnosti si 
je zlomil nogo — V soboto. 22. t. m. se 
je vozil na motorju na obisk k bolniku 
v Šenčur, okrajni zdravnik tov. dr. Faj-
diga, kateremu se je pripetila na ovin
ku v sami vasi nezgoda z motorjem, ko 
se je hotel izogniti otroku, k i je prišel 
iz stranske poti. Prevrn i l se mu je mo
tor in pri tem si je zlomil nogo. 

Predavanje „ 0 Koreji", k i ga je imel 
v okviru ljudske univerze v ponedeljek 
24. t. m. tov. Dopudža, kapetan J A , je 
zbudilo veliko zanimanje Kranjčanov, 
k i so do zadnjega kotička napolnili zgor
njo dvorano v Sindikalnem domu. 

Spominski dnsvi 
1. —3. avgusta 1942 — Nemci organizi

rajo napad na odseku Blegaš proti 
2. in 3. četi Poljanskega bataljona. 
Medtem ie II, bataljon II. grupe od
redov odšel nroti Štajerski in pr i Ra
dovljici prekoračil Savo in odšel v 
Udin boršt. 

2. —4. avgusta 1943 — Boji na Žirov-
skem vrhu, pobitih 40 Nemcev. 

Dežurna služba 
30. ju l i ia ima službo pr i soc. zavaro

vanju v Kranju dr. Bežek Josip, tele
fon 353; — lekarna: Centralna lekarna 
Titov trg; — trafika: Mačefat Ana, K o 
roška cesta. 

K i n o 
„STORŽIČ" K R A N J : od 28. ju l i ia do 

3. avgusta, ameriški f i lm Jane Ever — 
Sirota iz Livoda. 

„SVOBODA" STRAŽIŠČE: od 28. do 
31. julija, italijanski f i lm „Tragičen lov" 

ŠKOFJA L O K A od 27. do 30 julija 
avstrijski f i lm „Srce mora molčati" 

TRŽIČ od 28. do 30. julija angleški 
f i lm „Sarabanda" 

Nove družine 
Med 15. in 22. julijem t. 1. so se na 

področju matičnega urada v Kranju 
poročili: 

Bricelj Kare l in Zupan Ivana Šen
čur; Lokar Dragotin, Kranj in Stip-
lovšek Antonija, Novo mesto; Visočnik 
Mi lan in Pelko Veronika, Kranj : P i r ih 
Anton in Koželj Mira-Draga, Kran j ; 
Valjevec Janez, Trata in Florjančič M a 
rija, Suha-Predosljc: Mrak Franc in Bre-
zar Vida. Mlaka; Klemec Peter, Škofja 
Loka in Bogataj Antonija, Golnik: Do-
len Ludvik in Rozman Julijana, Kranj ; 
Filipčič Jernej in Bežan Marija, Kran j ; 
Mušič Franc in Bajt Vera, Kranj . 

O b j a v e 
Krajevni odbor ZB Križe obvešča vse 

svojce, prijatelje in znance padlih 
21 talcev v Retnjah pr i Krizah dne 
28. juli ja 1942, da se bo 30. julija t. L 
ob 9 uri dopoldan vršila žalna sveča
nost na grobu padlih talcev. 

Svojce naprošamo, da se zglasijo po 
svečanosti na K L O - j u radi postavitve 
spomenika. KO ZB Križe 

OBVESTILO 
Obveščamo vse frontovce, udeležen

ce prostovoljnega dela, da se s koncem 
meseca julija razveljavijo prednostne iz
kaznice za 50 ur in s 1. 8. t. 1. stopijo 
v veljavo izkaznice za 100 ur. 

Štab delovnih brigad mesta Kranj 

Mali oglasi 
Uprava »Prešernovega gledališča" v 

Kranju razpisuje mesto ekonoma, ad-
ministratorja(ke) in izučenega mizarja, 
po možnosti z lastnim orodjem in z os
novnim slikarskim znanjem. 

Rcflektanti naj vlože prošnje pri upra
v i gledališča s prilogami: usposoblje-
nostno izpričevalo, dosedanji potek služ
bovanja in življenjepis. 

Prošnje sprejemamo do 15. avgusta-
Nastop službe 1. septembra. 

Uprava »Prešernovega gledališča" 
Kranj 

Lepo otroško posteljico (orehovo) pro
dam. Naslov v upravi lista, 

Proda se 1 meter hrastovih suhih (30) 
in 2 metra jelovih desk. Jezerska ce
sta 15, Kranj . 

Planinsko društvo Kranj naznanja 
vsem svojim članom, da se je v p lan i -

nah smrtno ponesrečil 

D A R K O B E L E 
načelnik alpinističnega odseka. 

Požrtvovalnega in zvestega tovariša 
bomo ohranili v trajnem spominu, nje-* 
govi rodbini pa izrekamo iskreno so-
žalje. Slovensko planinsko društvo 

podružnica Kranj 
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