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Tovarna mila je izpolnila letni plan 
Za svojo kvalitetno izdelavo pa je na II. republiški 
razstavi lokalne industrije in obrti prejela srebrno 
kolajno 

Nekako skrita stoji v stranski ulici 
za hotelom „Evropa" v Kranju tovarna 
mila. Tako odmaknjena, da jo skoro ne 
opaziš in moraš natančneje pogledati, 
da vidiš skromen napis: „Tvornica mila 
— Kranj". 

Pa si oglejmo malo njeno zgodovino! 
Prvi začetki tega podjetja, ki danes že 
nosi ime tovarne, segajo daleč nazaj, 
prav v leto 1772; torej je podjetje staro 
že 178 let! To je res lepa številka. Se
veda moramo vedeti, da je bil nekdanji 
način proizvodnje povsem primitiven 
ter se z leti neprestano Izboljšuje. Prav 
sedaj imajo v načrtu spet novo moder
nizacijo. 

Posebnost proizvodnje v tej tovarni 
je ta, da zahteva minimalno število de
lovne sile. Saj se nam zdi skoro never
jetno dejstvo, da je v vsem obratu za
poslenih samo 10 delavcev, zlasti še, če 
se seznanimo s kapaciteto mesečne pro
izvodnje, ki znaša za pralno milo 50 
tisoč kg in 30.000 kg za pralni prašek. 
Poleg tega pa izdeluje tovarna še dišeče, 
pol toaletno milo, šampon in čistilni pra
šek. Pripravljajo^ pa nov laboratorij in 
delavnice za kozmetična sredstva, česar 
bo naše ljudstvo prav gotovo zelo ve
selo, ko je na trgu veliko pomanjkanje 
istih. V novih delavnicah bodo pričeli 
7, Izdelavo potovalnega mila v tubah, 
brilantine, kasneje pa bodo uvedli še 
nekai novih proizvodov. 

Velike težave ima tovarna z nabav
ljanjem industrijskih maščob, kajti ko
ličina, k i jim je na razpolago doma, še 
zdaleč ne zadostuje potrebam. Zato jih 
vsako leto stane nemalo truda, da jih 
nabavijo. Letos so jih preskrbeli izve-
plansko; tako so prejeli nekaj kokoso
vega olja iz Indije, nekaj loja iz ZDA 
itd. 

Kljub temu, pa je delovni kolektiv 
tovarne z vztrajnim delom in lastno iz
najdb vost j o, dosegel presenetljive uspe
he. Letni proizvodni plan v milu in 
pralnem prašku je že presežen. Dosegli 
ln presegli so tudi finančni plan. Izpol
nili pa so tudi že tržni dobiček, ki so 
ga pa letos še povišali od prvotno po
stavljenega. Obvezali so se, da bodo do 
avgusta dosegli plan v vseh artiklih 
in morda tudi še presegli. Njihovi pro
izvodi so kakovostno res na višini, saj 
je tovarna za izdelke,"ki jih je razsta
vila na II. republiški razstavi lokalne 
industrije in obrti, zasluženo prejela 
kot nagrado — srebrnno kolajno, med
tem ko zlata sploh ni bila podeljena. 

Prepričani smo, da bo zasluženo po
deljena nagrada delovni kolektiv te to
varne vzpodbodla k nadaljnemu mar
ljivemu delu, ki jim bo z vsakim dnem 
prinašalo nove uspehe, in ti bodo v ko
rist vsej naši domovini. 

DRUGO LJUDSKO POSOJILO 
<€LANI I N V A L I D S K E O R G A N I Z A C I J E 
V O K R A J I H K R A N J - M E S T O IN O K O 

L I C A B O D O V P I S A L I 475.000 D I N 
Člani invalidske organicacije v okra

jih Kranj-mesto in okolica so se obve
zali, da bodo za drugo ljudsko posojilo 
vpisali 475.000 din. Od tega so dali ob
veze samo člani okrajnega odbora za 
25.000 din. Med posameznimi krajevni
mi odbori ZVVI se je razvilo medseboj
no tekmovanje, kateri od odborov bo v 
tem dosegel naj boj še mesto. 

M O Č N O Z A N I M A N J E Z A VPIS D R U 
G E G A L J U D S K E G A P O S O J I L A V 

T O V A R N I „ I S K R A " V K R A N J U 
Ker se začetek vpisovanja drugega 

ljudskega posojila zelo naglo bliža, tudi 
sindikalne podružnice, po podjetjih ved
no več delajo na tem, kateri kolektiv bo 
najboljši in prvi pri vpisu posojila. Sin
dikalna organizacija v tovarni Iskra je 
takoj načrtno pristopila k vpisovanju 
obvez posameznih članov sindikata. Po 
Vseh pododborih je nazorno prikazala 
koliko se je obvezal posamezni član sin
dikata, tako da ima danes točen pregled, 
kateri od pododborov je najboljši, a ka
teri najslabši; kje so najboljše obveze, 
Pa tudi kje jih ni. Tako j i sedaj ni težko 
Usmerjati svoje delo, ker točno ve kje 
je še potreba poprijeti, ter kje je še 
potreba delati in ljudem pojasnjevati 
Pomen vpisovanja posojila. Sindikalna 
Podružnica v tej tovarni ni štedila s po
litičnimi predpripravami; po vseh od
delkih so bili množični sestanki, pa tudi 
Sestanki posameznih skupin, tako da so 
delavci vedeli kaj je njihova dolžnost in 
So zavestno sprejemali obveze. 

Do sedaj je najboljši pododbor delav-
sko-namcščenske restavracije, ki ima že 
^0.600 dinarjev vpisanega posojila, kar 
znese povprečno na posameznika 1570 
dinarjev. Celotno sprejetih obvez pa ima 
kolektiv Iskre do sedaj okroglo pol mi

lijona dinarjev. Vsekakor pa bo morala 
sindikalna podružnica Iskre še prav ta
ko vztrajno kot je začela, nadaljevati s 
svojim delom, kajti kolektiv kot je 
Iskra, k i ima mnogo delavcev iz pode
želja, bo lahko to vsoto, za katero so že 
sprejete obveze, še znatno dvignil. Mno
go več pozornosti bo moral posvetiti 
kmečkemu prebivalstvu, k i ima več 
možnosti kot. delavstvo. Ti svojim znan
cem in sosedom lahko pravilno tolma
čijo pomen posojila in jim povedo, ko
liko so vpisali delavci v tovarni, ki so 
navezani samo na svoj zaslužek in uspeh 
prav gotovo ne bo izostal. 

TUDI KOLEKTIV DOZ-a KRANJ 
TEKMUJE 

Kolektiv DOZ-a poslovalnica v Kra
je je sprejel tekmovanje za vpis druge
ga ljudskega posojila napovedano po ko
lektivu poslovalnice DOZ-a v Celju: 
kje bodo člani največ vpisali posojila, 
imeli čim večji povpreček in čim bolj 
zaktivizirali tudi teren, posebno na 
kmetih. 

Do sedaj je vseh 62 članov posloval
nice v Kranju vpisalo* posojilo v zne
skih od 1000 do 5000 din, v skupnem 
znesku 82.000 din. Celo snažilka tov. 
Babndk Rozalija, ki ima minimalne pre
jemke je vpisala din 1000.-. 

MARLJIVI ŽIROVSKI ČEVLJARJI 
NAPOVEDUJEJO NOVO TEKMOVA

NJE 
Ziri, 5, avgusta — Kolektiv tovarne 

športnih čevljev v Zireh je napovedal 
tekmovanje vsem čevljarskim podjetjem 
v LRS in sicer v sledečih točkah: 

1. Katero podjetje bo prej izvršilo 
operativni plan za leto 1950. (Tekmuje 
enako število brigad z enakim številom 
v posameznih čevljarskih podjetjih). 

2. Katero podjetje bo doseglo najbolj
šo kvaliteto izdelkov; 

3. Imelo najboljšo delovno disciplino; 

V ponedeljek, 7. t. m. zve
čer, je bila v Prešernovem 
gledališču v Kranju svečana 
akademija, na kateri sta 
ženski svet OSS v Kranju 
in Poverjeništvo za trgovino 
in preskrbo za svoje vzorno 
delo v Tednu matere in o-
troka prejeli cd Predsedstva 
vlade LRS — Sveta za var
stvo matere in otroka za
služno nagrado in diplomo. 

7 Obenem je bila nagrajena 
2r— tudi sindikalna podružnica 

tovarne gumijevih izdelkov 
„Sava" v Kranju, ki je s 

svojim delom tudi pokazala, da je ra
zumela pomen tega tedna. 

„TEDEN, K I N A J NE B O 
S A M O TEDEN!" 

To je bilo geslo, ki je vodilo pripra
ve žena na Teden matere in otroka po 
vsej naši državi. Povsod so žene ne
utrudno delale, da ga vredno pričakajo. 
Ze dva meseca preje so v ta namen 
tekmovale med seboj. Hotele so čim
bolj e izpolniti svoje naloge ter tako do
kazati, da se zavedajo velikega pomena 
tega tedna in da znajo ceniti dragocene 
pridobitve naše nove Jugoslavije. 

Tudi žene kranjskega okraja v tem 
času niso dremale. Kot druge, so tudi 
one s pripravami pričele že v mesecu 
aprilu. S pomočjo okrajnega sveta so 
na sestankih lzgotovile načrt dela za 
mesec maj. Vanj so vnesle predvsem to, 
da bodo po podjetjih stopile v stik z 
referenti za zaščito dela, s pomočjo ka
terih bodo pregledale delavna mesta 
žena. To so tudi storile. Pri teh pre
gledih so žene ugotovile mnogo napak, 
ki so se dogajale. Po internatih, kjer so 
bili tudi taki pregledi, so prav tako o-
pazile nekaj nerodnosti, za katere so 
takoj izdale ukrepe kako naj se popra
vijo. Tako so poskrbele, da so dijakom 
iz internata tov. Tlškanina oprali po
steljno perilo, ki je bilo že v obupnem 
stanju; na njihov predlog jim je tudi 
uprava podjetja preskrbela nove oble
ke, ki so jih prav že bili pošteno po
trebni. Same pa so žene koncem meseca 
maja pomagale šivati perilo v dijaškem 
internatu v Kranju, za kar so jim bili 
gojenci in vodstvo internata res iz srca 

'hvaležni. Na njihovo pobudo so si na
povedale tekmovanje tudi vse otroške 
restavracije in poslovalnice, ki imajo 
urejene kotičke za presrbo mater in 
otrok. Pomerile so se med seboj v tem, 
katera izmed njih bo nudila svojim go
stom in odjemalcem čim boljšo in hit
rejšo postrežbo. Še posebej pa so se že
ne terena center obvezale, da bodo do 
20. maja odprle novo otroško restavra
cijo. Koliko truda in požrtvovalnosti so 
morale vložiti v to, vam lahko povedo le 
one same. Večkrat so bile utrujene od 
celodnevnega dela in kako rade bi šle 
k počitku, pa je bilo treba preskrbeti 
še to in ono, pa zopet „letati" k temu 
zaradi prostora, k drugemu pa zaradi 
notranje opreme itd. A žene niso klo
nile! Mnogo so se trudile, ali njihov 
trud je bil tudi bogato nagrajen! Ze 
15. maja je bila na slovesen način, v 
lepem, čistem lokalu odprta n~va, o-
kusno urejena otroška restavracija, ki 
se lahko kosa z marsikatero ljubljan
sko vrstnico. Ob otvoritvi so žene po
gostile s sladkarijami in pecivom 30 
najboljših pionirjev. 

Tako so se žene pripravljale na Te
den matere in otroka. Požrtvovalno je 
bilo njihovo delo in mnogo napora je 
zahtevalo. A ni jim bilo žal za to, saj 
jim je vsaka urica, ki so jo žrtvovale v 
splošno zadovoljstvo in čim boljšo iz
vedbo tegji tedna, prinašala nove prido-
dobitve, ki so v korist in ponos našemu 
okraju ter vsej naši domovini. 

V tem jih je pričakal 4. julij — prvi 

4. Kje bo procentualno vpisanega naj
več drugega ljudskega posojila. 

Tekmovanje se prične s 1. septembrom 
1.1. in traja do izpolnitve letnega plana. 
Sindikalna podružnica in uprava tovar
ne sta že pričeli z agitacijo za vpis ljud
skega DOsojila. Uspeh še ni tak, kot si 
ga žele. S tem tekmovanjem bo kolektiv 
TŠČ zaostril borbo in vemo, da bo tudi 
v tej poslednji in sedaj najbolj pereči 
točki tekmovalne napovedi zmagal, kot 
v ostalih točkah. To vsaj želi in po tem 
stremi večina zavednih delavcev v tej 
tovarni. • 

dan Tedna matere in otroka — praznik 
naših najmlajših. Koliko veselja so ta 
dan užili naši otroci! Ves dan so rajali, 
se igrali ter se gostili z vsemogočimi 
dobrotami, ki so jih zanje skrbno pri
pravile naše žene. Plesali so kolo do 
poznega večera. Ze v mraku je bilo, pa 
še vedno se je v večernem svitu na igri
šču Planina vilo kt>lo, ki jo je sprem
ljala pesem naših malčkov. Ko si poslu
šal te čiste otroške glasove, k i so peli 
s tako Iskrenim navdušenjem, te je ob
šlo, da bi bil eden izmed njih. Rasel bi 
z njimi, delal, se boril, ustvarjal ter uži
val lepo bodočnst — bodočnost, ki si jo 
znajo ustvariti le narodi Jugoslavije in 
nihče drugi na svetu! 

A tudi matere in otroci iz podeželja 
niso bili pozabljeni. Članice ženskega 
sveta OSS so jih obiskale ln obdarile z 
neštetimi dobrotami: blagom, igračkami 
slaščioami. Še posebej so žene obdaro
vale partizanske sirote. Po vaseh so ta 
gostovanja potekala zelo prisrčno. „Ni
koli pa ne bomo pozabile", so izjavile 
žene delovnega kolektiva tov. gumijevih 
izdelkov „Sava" v Kranju, „našega go
stovanja v partizanski vasi Martinj vrh." 
Tamkajšnje matere in otroke so obi
skale skupno s tovarniškim pevskim 
zborom, recitatorji in gojenci industrij-
sko-gumarske šole, ki so tudi sodelovali 
pri programu. Skupno so izvedli lep 
kulturni spored. Sporedu je sledila bo
gata obdaritev. Zene z otroci so druga 
za drugo prihajale po darila. Prihajale 
so počasi, skoro boječe, s hvaležnim po
gledom na očeh. Sprejemale so, se zahva
ljevale ln zopet odhajale. Vse so bile že 
na vrsti, ostala je le še mati z devetimi 
otroci; devet zavitkov je prejela, za vsa
kega otroka po enega in še desetega — 
zanjo. Stala je tam na mestu z zavitki v 
predpasniku, gledala je in hotela nekaj 
reči. A ni mogla. Le oči, vse solzne 
so neizrekljivo hvaležno pogledale obda-
ritelje in povedale vse — vsi so jo ra
zumeli. 

Pozno popoldne je bilo že ln treba se 
je bilo ločiti, kajti žene so morale nazaj. 
A kar niso mogle narazen. Stiskale so si 
roke in vaščanke so jih vabile naj čim-
preje zopet pridejo. Zene so jim to ob
ljubile ter svojo obljubo tudi izpolnile. 
Odzvale so se njihovemu povabilu in 
prišle ,.na češnje". Med pogostitvijo 
pa so se prisrčno razgovarjale o bližnjih 
volitvah v AF2 odbore. Zene same pra
vijo, da tako množične udeležbe in to
liko živahnega zanimanja za volitve ni
so videle še na nobenem od svojih se
stankov. 

Tako je marsikje nastala, povsod pa 
se je okrepila vez med ženami tovarn 
in vasi. Gostoljubje, prireditve in pri
jateljski razgovori ter medsebojna po
moč so odmaknile steno odtujenosti, ki 
je morda doslej še ležala med njimi. Ta
ko se je še poglobilo prijateljstvo med 
delavci, kmeti in nameščenci, utrdila se 
je vez, ki druži delovno ljudstvo naše 
države v enoto in nezmagljivo armado, 
ki se ne bo nikomur na svetu nikdar 
več uklonila. 

Tudi naše jasli, k i jih imamo danes 
že troje, so pridobitev Tedna matere in 
otroka. Naše žene so se obvezale, da jih 
bodo odprle v počastitev tega tedna. In 
res niso ostale samo pri besedi. Ze prve
ga maja je bila svečana otvoritev prvih, 
mestnih otroških jasli, k i imajo svoje 
prostore v nekdanji vil i bogataša Slav
ca. V zadnjih mesecih pa so odprle svoje 
lastne jasli še tov. Tiskani na in Iskra. 
Vse jasli so v krasnih prostorih, okusno 
urejene — kot pravljični grad. Prav ta
ko je tudi v domovih igre in dela. Sedaj 
imamo tri take domove, pripravljajo pa 
še četrtega v Stražišču. 

Ob pogledu na vse to in primeroma 
s tem, kar smo imeli nekoč, v stari Ju
goslaviji, lahko jasno vidimo, koliko 
skrb posveča naša oblast zaščiti matere 
in otroka. Saj je že v primeri z lanskim 
letom naše mesto zelo veliko pridobilo. 

Jasli, domovi igre in dela, vedno nove 
šole in šolske uranove, letovanja na
ših otrok v počitniških kolonijah itd., 
vse to nam vsak dan določneje potrjuje 
resničnost besed tov. Tita, ki pravi na
šim otrokom: 

„Vi ste naši otroci, vi ste naš naj
dragocenejši zaklad, vi ste zlat up 
naše bodočnosti..." Z. V. 
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Sem in tja. 
P O S I K N E M S V E T U 

Zakaj jt trenutno težak položaj v naši preskrbi 
„Rcsnica bo zmagala in mi ji bomo 

utrli pot", je geslo 650 članov močne 
francoske mladinske brigade, k i je na 
poti v Jugoslavijo in bo pomagala pri 
gradnji vseučiliškega naselja v Zagrebu. 

Na zasedanju Varnostnega sveta, ki 
mu predseduje sovjetski delegat Malik 
Jakob, prihaja do ostrih nasprotij med 
njim in ameriškim delegatom. Za spre
jem ljudske republike Kitajske v OZN 
so glasovale tri države: Jugoslavija, SZ 
in Indija, proti pa sedem držav. Kljub 
temu pa se Malik ni poslužil dosedanje 
taktike Sovjetske Zveze, temveč še na
prej predseduje Varnostnemu svetu. 

Izjava Louisa Adamiča — Znani ame
riški napredni književnik in javni dela
vec Louis Adamič, je razložil dopisniku 
Tanjuga v New Yorku svoje mnenje o 
resoluciji in pozivu Nacionalnega komi
teta Jugoslavije za obrambo miru. Med 
drugim je poudaril, da je velik del pri
hodnosti človeštva odvisen od tega, kar 
se bo zgodilo v Jugoslaviji v teku pri-
hodnih nekaj let ali mesecev. 

Delavci električne industrije iz Sun-
derlanda so poslali našim delavcem pi
smo, v katerem pozdravljajo zakon o 
upravljanju podjetij po delavcih. Po
dobno pismo je poslal tudi generalni 
sekretar sindikalne organizacije elektri-
oarjev iz Akra, britanske kolonije Zla
ta zemlja v Afriki. 

Poveljstvo severno korejskih čet je 
vrglo v zadnje borbe deset divizij, to se 
pravi milijon vojakov. Cilj te ofenzive 
je Fusan, veliko južno korejsko prista
nišče, okrog katerega je ostalo ameri
škim silam dosedaj le še okrog sto 
vzdolžnih metrov mostišča, ki ga branijo 
z vsemi sredstvi. Po splošnem mnenju 
se bo bitka za posest Koreje vodila prav 
v bližini tega mesta. 

V južni Evropi vročina vedno bolj na
rašča; v Madridu kaže toplomer 40 sto
pinj, v Cordovi pa 58 stopinj. Suša pov
zroča v Španiji in Italiji številne poža
re po gozdovih. 

Elen Keller, znana ameriška pisate
ljica je naslovila letos na jugoslovanske 
narode pismo, v katerem pravi med 
drugim: „Zdaj Vas pozdravljam, vesela 
spričo nove svobode in samoodločbe, za 
katero- ste se tako dolgo in tako hrabro 
borili. Globoko se zavedam težav Vaše 
poti, prepričana pa sem, da se Vam bo
do roke utrdile na krmilu državljanske 
odgovornosti in da boste skovali iz sebe 
svobodno, veliko ljudstvo, ki bo zavzelo 
svoje mesto- med silami, ki delajo sedaj 
za omiko in napredek človeštva." 

Predsednik grške vlade Plastiras bo 
moral najbrže podati ostavko vlade, ker 
ni uspel pomiriti med seboj sprtih gr
ških strank. 

V Pariz se je vrnilo moštvo, ki se je 
udeležilo ekspedicije na najvišje gorov
je sveta — Himalajo. Ekspedicija je do
segla vrh, k i meri 8.100 metrov. Več čla
nom pa so morali po povratku z gore, 
nekaterim pa sredi plezanja zaradi niz
kih temperatur amputirati prste. 

Graditev socializma ni lahka stvar; 
zahteva ogromno naporov in premago
vanja različnih težav, ki pa so v našem 
današnjem razvoju zakonit pojav. Brez 
dvoma pa so te težave pri nas še večje 
zaradi sovražnega stališča informbiro-
jevskih držav, ki skušajo graditev soci
alizma ovirati na vse mogoče načine. 

Čas, v katerem živimo zahteva, da se 
borimo s težavami in jih premagujemo. 
Zatorej jih moramo tudi poznati. Po
trebno je torej, da se pobližje seznanimo 
s problemi, ki so posebno v zadnjih me
secih ovirali redno in pravočasno pre
skrbo naših delovnih ljudi. Osnovni 
vzrok tem težavam je brez dvoma hiter 
porast naše industrializacije v prvih le
tih petletke, ki je imela za spremembo 
socialno strukturo našega prebivalstva. 
Obratovanje novih tovarn, je zahtevalo 
novih delavcev, ki so prišli iz vasi, to je 
od kmečke proizvodnje v industrijo. 
Vsem tem je bilo treba zajamčiti polno 
oskrbo, db včeraj pa jih je preskrbovala 
vas. Primer za to nam je mesto Kranj, 
ki je imelo leta 1939 komaj 8000 prebi
valcev, danes pa jih ima že nad 17.000. 
Naša industrija je v svojem razvoju pu
stila daleč za seboj kmetijstvo, ki po 
večini s privatno- lastniško razdroblje
nostjo, spekulativnim! nagnjenji kula-
ških elementov in ponekod še s primi
tivnim načinom obdelave zemlje, ni v 
celoti zadovoljilo potreb naše preskrbe 
industrijskega delavstva. 

Tudi nepričakovana sovražna gonja 
informbirojevsklh držav s popolno go
spodarsko blokado, je terjala nujno pre
usmeritev celotne zunanje trgovine, če 
nismo hoteli kloniti pred nasilneži. To 
je povzročilo, da smo se morali že lani 
odreči marsičemu, kar je bilo planirano 
za dvig življenjskega standarda naših 
delovnih ljudi. 

Tako so tudi težave, ki so nastale v 
preskrbi v preteklih mesecih, bile od
visne od navedenih okoliščin, ter le ob 
upoštevanju teh, moremo govoriti o po
manjkanju nekaterih artiklov. 

Brezdvomno so neresnične in zlona
merne govorice,, ki pravijo, da moke v 
zadnjih mesecih v trgovski mreži ni bilo 
zato, ker smo prevelike količine žitaric 
izvozili. Žita Imamo v našh skladiščih in 
mlinih dovolj in meseca maja smo ga 
imeli še več kot danes, toda meljava 
tega žita v našem okraju je bila pro
blem; pa ne samo pri nas, temveč tudi 
drugod v Sloveniji, ker smo bili v teh 
mesecih navezani izključno le na naše 
mline, ki pa potrebam potrošnje zaradi 
majhne zmogljivosti in zastarelega na
čina obratovanja niso bili kos. Uvoz 
moke iz naših drugih republik, na ka
tere smo bili mesečno vezani, se je 
zmanjšal, ker so polovico večjih mlinov 
ustavili, zaradi popravil" in usposobitve 
za nadaljnjo meljavo. Mlini v okraju 
Kranj - okolica pa dajejo dnevno zelo 
majhne količine rrioke. Ponekod pa ta 
tudi ne odgovarja povsem kvaliteti. Le 
to je vzrok, da smo v preteklih dveh 
mesecih bili v zaostanku s kritjem me
sečnih potreb potrošnikov, ker je moka 
le postopoma prihajala v trgov, mrežo. 

Naša podjetja prejela priznanja na II. republiški 
razstavi lokalne industrije 

Od 22. julija do 8. avgusta je bila v 
Ljubljani odprta II. republiška razstava 
lokalne industrije, ki jo je obiskalo nad 
70.000 ljudi, 1000 gostov iz drugih re
publik in mnogo tujcev. Vsi so bili z 
razstavo zelo zadovoljni, $aj je bila tu
di res kakovostna in največja naša re
vija lokalnega gospodarstva po osvobo
ditvi. 

Letošnja razstava nam je pokazala 
precejšen napredek od lanske letne raz
stave, čeprav se čuti, da še vedno ni
mamo pravega razstavi j alnega prostora, 
kjer bi bilo možno prikazati vso našo 
lokalno industrijsko dejavnost,, ker se 
vedno bolj in bolj razvijamo. Nujno 
potrebni so stalni razstavi j alnl prosto
ri, k i bi služili za republiške in podobne 
razstave. 

Razstavljene predmete so ocenile po
sebne komisije strokovnjakov. Na pod
lagi teh ocen je komite vlade LRS za 
lokalno- industrijo- podelil najzasluž
nejšim razstavi j alcem priznanja ln sicer 
7 zlatih, 36 srebrnih in 56 bronastih ko
lajn z diplomami ter 165 diplom. Med 
najzaslužnejšimi razstavi j alci so iz o-
krajev Kranj-mesto in Kranj-okolica do
bili priznanja naslednji: 

Za kovinsko in elektrotehnično stro
ko: srebrno medaljo: „Niko" — zadruga 
kovinarjev v Železnikih; bronasto me
daljo: podjetje „Triglav, pilama Tržič, 
diplomo pa pilarna KLO Reteče in in
validsko podjetje puškama Kranj; v 
tekstilni stroki: srebrno medaljo: in
dustrija bombažnih izdelkov Kranj; bro
nasto medaljo: „Odeja" Škof ja Loka, a 
diplome: Industrija pletenin, rokavic in 
konfekcije Kranj in Invalidsko podjetje 
»Zvezda" Kranj; dočim v usnjarski in 
živilski stroki iz naših dveh okrajev ni 
bilo razstavi j alcev, čeprav bi lahko ime
l i zlasti v usnjarski stroki naša lokalna 
podjetja in privatni mojstri lepe uspe
he in mnogo občudovalcev. V kemični 
in papirni stroki je bila najboljša tovar
na mila Kranj, k i je edina dobila sre
brno kolajno, dočlm zlata sploh ni bila 
podeljena. Diplomo v tej stroki pa je 
prejel Žitnik Jakob, glavnikar iz Škofje 
Loke. V lesni stroki pa sta dobili bro
nasto medaljo: Okorn Pavel, mizar iz 
Škofje Loke in podjetje „Roleta" iz Kra
nja; diplome pa Žitnik Jakob, glavni
kar Škofja Loka, strojlno kolarstvo 
Preddvor, tapetništvo MLO Kranj in 
Kordež Anton, Škofja Loka. Za igrače 

Večje težave smo imeli z maščobami, 
predvsem v mesecu marcu in aprilu. Ce>-
lotni odkup maščob v domačem okraju 
zadovolji komaj tromesečno potrebo na
ših potrošnikov. Odkupne naloge v teh 
mesecih pa niti niso bile v celoti izpol
njene in prav iz tega vzroka tudi raz
delitev ni mogla biti ustvarjena. V tem 
je pri preskrbovanju nastala vrzel vse 
dotlej, dokler nismo prejeli masti iz u-
voza. Naše potrebe na_ splošno ne krije
mo z domačo proizvodnjo ter smo delno 
še navezani na uvoz. Prav tako je s 
sladkorjem. Lanskoletna domača proiz
vodnja sladkorja je bila zaradi slabega 
pridelka sladkorne pese majhna, tako 
da ni zadovoljila vseh naših potreb in 
smo bili tudi tu navezani na uvoz. Ča
sovno pravilna delitev teh uvoženih 
artiklov je navezana na pravočasne iz-
dobave, ki pa se prerado zakasne, za
to potrošniki prejemajo to blago neena
komerno. 

V težavah z mesom bi morali poka
zati na druge vzroke, k i so subjektiv
nega značaja, in ki so jih ožigosali in 
govorili o njih že naši voditelji. Neiz-
vrševanje odkupnih nalog v drugih 
okrajih, je bil čestokrat vzrok, da smo 
morali zmanjšati obroke zato, ker nam 
posamezna podjetja iz Ptuja, Poljčan 
in drugih krajev niso v redu dobavile 
potrebnih količin klavne živine. Naš do
mač odkup se odvija v redu, toda kaj, 
ko z letno odkupljenimi količinami kri
jemo le tri mesečne potrebe naših po
trošnikov. Tudi v tem pogledu se je v 
zadnjem mesecu stanje precej izboljša
lo. Odločnost Sveta za blagovni promet 

ka-
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LRS pa nam je jamstvo, da bo samo
volja v odkupni politiki posameznih 
okrajev morala prenehati, ker le z red
no in pravočasno izvršitvijo odkupov in 
odpreme klavne živine lahko v nadalje 
v vsem krijemo potrebe industrijskega 
delavstva z mesom. 

Navedli smo nekaj primerov, s 
terimi se vsakodnevno srečujemo 
preskrbovanju naših potrošnikov, 
tem smo navezani v polni meri na lastne 
sile ter je vsa skrb naše ljudske obla
sti osredotočena v to vprašanje. Vrsta 
težav nas še čaka prav pri tem delu, da 
preskrbimo potrošnikom to, kar nujno 
potrebujejo. 

Naša ljudska oblast je z novimi ured
bami uredila vprašanje odkupov in pro
meta s poljskimi pridelki, s čimer nam 
bo ob pravilni politiki uspelo zaintere
sirati našega kmeta, da bo zemljo čim 
bolje obdelal, zredil čim več živine in. 
prašičev ter dal potrošnji na razpolago 
dovolj ostalih kmetijskih pridelkov. To 
delo je namenjeno predvsem, trgovini. 
Naloga prav slehernega pa je, da pri tem. 
pomaga, saj je zato nič koliko možnosti. 

Naš cilj je: gospodarska osamosvoji
tev od vzhoda in zapada. Pred trenut
nimi težavami ne smemo kloniti, niti. 
nasedati govoricam sovražnih elemen
tov ali nevednih ljudi. Le tako močni 
bomo zmožni premagovati vse težave in 
si priboriti boljše življenje. 

Brez dvoma je bil položaj v preskrbi 
zadnje mesece težak. Skušali smo nave
sti zakaj, ker je potrebno ločiti resnič
ne težave od napak. 

Akorden nač in dela za gozdarsko 
in žagarsko industrijo 

Kljub neštetim poizkusom z uvedbo 
novih oblik dela v gozdni in žagarski 
industriji, se le-ta niso dvignila na tako 
višino kot bi bilo potrebno z ozirom na 
potrebe lesa za domačo potrošnjo in iz
voz. Norme v tej panogi so bile preveč 
avtomatično prenesene Iz ostalih indu
strijskih panog, namesto da bi bile za 
to stroko z ozirom na njeno specifičnost 
posebej določene. Seveda je imel tak 
način prenašanja norm precej kvarnih 
posledic v proizvodnji, razen tega pa se 
je večal plačilni fond, ki ni bil v soraz
merju s proizvodnjo. Norme pa so vča
sih postavljali tudi po „željah" delav
cev, k i niso doumeli njih pravega po
mena, tako, da niso ustrezale storilnosti. 

Vse dosedanje izkušnje v tej gospo
darski panogi zato nujno narekujejo re
organizacijo dela in zato se bo že v 
tem mesecu uvedel v gozdni in žagar
ski proizvodnji, pri spravilu lesa z voz-
mi, pri nakladalni službi in pri kamion
skih prevozih — akordni način dela. 

Osnova za plačevanje vseh del bo 'de
janska količina izdelane lesne mase v 
kubikih z upoštevanjem kvalitete. V 
gozdni eksploataciji bo osnova za akord-
no plačevanje osemurni delovni čas, ki 
mora biti v skladu z obstoječimi pred
pisi. Vsaka skupina bo prevzela ob
veznost za izpolnitev mesečnega plana, 
k i bo sestavljen na podlagi 25 delovnih 
dni. Tudi plačevanje voznikov bo te
meljilo na stvarno prevoženih kubikih 
lesa. 

Akordno delo v žagarski proizvodnji 
lahko prevzame skupina aH posamez
nik. Ker je delo na žagah povsem stro
kovno, sestavljajo ti delavci svojo sku
pino, delavci na krlišču svojo in na 
skladišču žag spet svojo skupino. Po
seben povišek od 10 do 15% na žagah 
je določen k akordnemu zaslužku za Iz
vozno blago, za boljšo- manipulacijo in 
dobro vskladiščenje v skladiščih pa do 
10%. Nakladalcl vagonov bodo po akor-
dnem načinu plačani od ton naloženega 
lesa, podlago pa tvori ugotovljena teža 
natovorjenega materiala. Kjer vagonov 
ne tehtajo, je osnova za akordno pla
čilo odpremljanje kubičnih metrov lesa. 

Šoferjem se bo plačevalo akordno de-
je dobilo bronasto kolajno: Invalidsko 
podjetje „Plastika" Kranj, a v domači 
in umetni obrti pa diplomo mojster -
pečar Erzar Janez iz Čirč pri Kranju. 

Slovesna podelitev priznanj je bila v 
soboto 5. avgusta v Ljubljani. Našim 
zaslužnim razstavi j alcem iskreno česti
tamo k njihovemu doseženemu uspehu, 
s katerim so dokazali, da je tudi na 
področju naših dveh okrajev doma živa 
ter kvalitetno dobra lokalna industrija 
in obrt. 

lo računano po dolžini relacije, po to
naži vozila in po- prevoženih kubikih 
mase z ozirom na vrste lesa. Vožnja s 
prikolico bo plačana po kubičnih, ozi
roma prostorninskih metrih, prav tako 
kot je določeno za vožnjo s kamioni. S 
tem bodo šoferji še bolj zainteresirani, 
da bodo na dovoljenih relacijah uporab
ljali prikolico. 

Z uvedbo akordnega dela v tej panogi 
bo znatno poenostavljeno izračunavanje 
zaslužka delavcem, katerim bo ta na
čin dela tudi svojevrstna vzpodbuda. 
Saj bodo vedeli, koliko morajo napra
viti, da bodo zaslužili določeno vsoto. 
Da bo storilnost delavcev po tem nači
nu večja, ni dvoma, saj si bodo razpo
redili delo po skupinah tako, kakor jim 
bo najbolj ustrezalo. 

V ToTarii i "Rune" dobre 
izpolnjujejo plan 

V tovarni usnja „Runo" v Tržiču je 
bil že aprilski plan v hudih škripcih. Za 
devet dni smo bili v zaostanku, toda 
polletni plan smo vendar pravočasno 
dosegli. V juliju smo vnovič zaostali, 
to pot zaradi štirinajstdnevnega čišče
nja parnega stroja, ki ni bil očiščen že 
osem let; — ni bilo lahko, izpolniti me
sečni plan v štirinajstih dneh. Pa smo 
vendar količinski plan izpolnili s 93%, 
finančni pa 88%. V avgustu bomo teh 
nekaj odstotkov poravnali. 

Delo v usnjarni je težko. Stroji so 
stari, tovarniški prostori nehigijenski, 
toda sedaj jih izboljšujemo. Kljub te
mu vendar uspešno izpolnjujemo plane, 
presegamo norme ter dvigamo kvaliteto 
usnja. Letos smo jo dvignili za 25%. 
Redno vsak mesec razglašamo nove 
udarnike. V svoji sredi imamo tudi Jo
žeta Zupana, ki je že v maju izpolnil 
svoj petletni plan. 

RAZPIS 
za sprejem v dvoletno 

Kmetijsko šolo Grm pri Novem mestu 
(poljedelsko). 

Pouk se prične 15. septembra 1950. 
Prošnje sprejemamo do 25. avgusta, V 
šoli je ženski in moški internat. Šola
nje je brezplačno. Hrana je domača in 
tečna. 

Teoretičen pouk je vezan tu na prak
tične vaje na posestvu tako, da se učen
ci nauče gospodarjenja na večjem kme
tijskem obratu. Poleg praktičnih pred
metov se uče tudi splošnih: slovenščine, 
računstva, zgodovine, zemljepisa itd. 

Mladinci in mladinke obračajte se na 
šolo, kjer boste dobili vse zaželjene po
datke o vpisu. 

Kdor ima veselje do poljedelstva — 
prijavi se! 



_DroW in važne vesli. 
O D V S E P O V S O D 

Kmetje v okraju Beli manastir (Ba
ranja) so doslej podpisali za devet mi
lijonov dinarjev ljudskega posojila. Od 
tega zneska bodo dale kmečko-delovne 
zadruge 5 milijonov dinarjev. 

V Sloveniji imamo dosedaj odprtih že 
21 otroških jasli, ki imajo skupno ka
paciteto nekaj nad 900 otrok. To število 
pa še vedno ne zadostuje dejanskim po
trebam, čeprav bomo' že letos odprli še 
6 novih jasli. 

Člani ljudske fronte v Kopru ter pri
padniki JA, so se zavezali, da bodo do 
15. avgusta dogotovili cesto Križišče— 
Rižana. Cesta bo izboljšala promet med 
jugoslovansko cono STO in LR Slove
nijo. 

Po najnovejših podatkih imamo v Slo
veniji skupno 1.115 splošnih kmetijskih 
zadrug in 337 kmečko-delovnih zadrug. 
V splošnih K Z je včlanjenih 179.000 čla
nov s 670.000 družinskimi člani, a v 
kmečko-delovnih zadrugah je združenih 
9.150 družin s skupno 34.000 družinski
mi člani. 

Konopljama v Crnkovcu pri Dolnjem 
Miholjcu je prvo podjetje tekstilne stro
ke, k i je nedavno izpolnilo letni plan. 

Kurjač Ljubomir Jovanovič, znani 
delavec Borskega rudnika, 17 kratni 
udarnik je že 13. aprila tega leta izpol
nil svoj petletni plan in se zavezal, da 
bo do konca t. 1. izpolnil svoj drugi pet
letni plan. 

V tovarni metalnih konstrukcij „Franc 
Leskošek" v Mariboru gradijo eno naj
večjih montažnih tovarn na Balkanu. 

Prezidi j Ljudske skupščine FLR.T je 
odlikoval za posebne zasluge v izpolnje
vanju gospodarskega načrta 227 naj
boljših mladincev z avtomobilske ceste 
„Bratstva in enotnosti". 

Dvanajst novih- premogovnikov smo 
odprli po vojni v naši državi; pred voj
no je Jugoslavijo uvažala premog in 
koks; danes premoga ne uvažamo več, 
koks pa izdeluje naša nova koksarna v 
Lukavcu pri Tuzli. 

V tovarni avtomobilov v Mariboru so 
se dosedaj priglasili za vpis ljudskega 
Posojila delavci. Skupna vsota vpisane
ga posojila je že dosegla tri in pol mili
jona dinarjev. 

Sven Forshman, profesor in šef Insti
tuta za javno zdravstvo na Švedskem, 
ki se je mudil v začetku julija nekaj 
dni v Jugoslaviji, je pred odhodom iz 
nje izjavil: „Jugoslavija je v prehodnem 
Stadiju od zaostale agrarne dežele v 
fnočno industrijsko državo. Trdna volja 
in vsestranska vnema slehernega jugo
slovanskega delavca bosta pospešili ta 
Prehod in omogočili popoln razcvet 
FLRJ" . 

Partizanski tabor pod Storilcem 
Tržič, 7. avgusta 
V soboto zvečer je priredila Zveza 

borcev partizanski tabor pod Storžičem, 
kjer so avgusta leta 1941. padli prvi 
partizani. Okrog ličnih partizanskih šo
torov so zagoreli ognji. Številne navzo
če, k i so obkrožili oglje in doživljali pre
lepe trenutke prepevajoč partizanske 
pesmi, je osvetljeval največji kres, v i 
sok skoraj 15 metrov. V večerni tišini so 
odmevali prijetni zvoki sindikalne god
be. Veselo razpoloženje je trajalo do 
3. ure zjutraj, ko so vsi pospali pod šo
tori in smrekami, da pričakajo nedeljsko 
jutro. Zjutraj jih je prebudil rafal brzo
strelke, izstreljen v počastitev dneva 
žrtvam, ki so pred devetimi leti padli 
na tem mestu. 2e navsezgodaj so pri
hajali v velikih gručah ljudje, da se ude
leže spominske svečanosti. Nad 1000 
ljudi je prisostvovalo razvitju zastave ob 
spremljavi himne „Hej Slovani". Zbra
no množico so pozdravili: predsednik 
ZB, zastopnika M K KPS in MLO Tržič 

in zastopnik JA. Razen teh je sveča
nosti prisostvovalo tudi 5 borcev, ki so 
bili priča ,temu napadu in sorodniki 
padlih žrtev. 

Tov. Brovč Andrej, sekretar M K KPS 
Kranj je kot eden izmed petero preži
velih borcev te skupine nato govoril o 
poslednjih trenutkih, te borbe. V živa
hnem pripovedovanju je obudil spomi
ne na padle tovariše in končal z bese
dami: „Ti Storžič, boš večen spomenik 
borcem, padlim v tvojem vznožju za 
svobodo slovenskega naroda." Za njim 
je govoril še tov. Radenkovič, k i je bil 
v tej borbi težko ranjen v pljuča in je 
prav tako živo orisal svoje spomine na 
prve padle partizane. 

Pevci so nato zapeli žalostinko „Vi-
gred", nakar so zastopniki množičnih 
organizacij položili vence k spomeniku, 
k i je bil postavljen lani na tem mestu 
— živa skala v obliki plamena. V skalo 
so vklesana imena padlih partizanov. 

Prosvelno delo IZUD-a „Straža" v Olševku 
Ze dalj časa smo se pripravljali, da 

seznanimo javnost z delom našega 
IZUD-a. 

Dve leti je, kar društvo obstoja in to 
s 93 podpornimi ter 62 delovnimi člani. 
V začetku smo imeli samo- igralsko sek
cijo in knjižnico. Danes imamo poleg 
navedenega še pionirski, ženski ter me
šan, pevski zbor, sestoječ iz 33 članov. 
Da smo v tem letu širili na vseh prosla
vah slovensko pesem, je zaluga šol, upr. 
v Kranju tov. Završnika, ki s svojo- širo-
kogrudnostjo priskoči vsakomur in z 
vsem na pomoč. Nam je dal na razpola
go svoj osebni harmonij, zato tov. Zavr-
šniku na tem mestu izrekamo najtoplej
šo zahvalo. 

Vse proslave smo vestno- in bogato 
pripravili ter opremili z raznimi oder-
sklmi deli kot: Klopčičevo „Mati", Fr. 
Kosmača „Gospodar" Čehovo burko 
„Snubač" ter Potrčevim „Izdajalcem". 
Poleg navedenega smo naštudirali Can
karjeve „Hlapce" ter Seliškarja „Kam
nolom", katerega si je avtor sam ogledal 
in podal laskavo pohvalo igralcem, ki so 
imeli vsaj nekaj zadoščenja, ker ni bilo 
napovedane ocenjevalne komisije iz Kra
nja. S Horstom smo pozabavali gledalce 
na Silvestrovo in Pusta. 

Trudimo se, čeprav samo kmečki in 
industrijski delavci, da sledimo razvoju 
časa. Vsled tega mo poslali dva tovari
ša na režiserski tečaj v Ljubljano. O 
koristi tega, sta nam tovariša toliko 
povedala, da priporočamo vsem igral
skim sekcijam obisk teh tečajev, ki so 
nujni, saj na njih predavajo tov. Liška, 
Horvat, prof. Rudolf, prof. Mahnič, ki 
v poljudni besedi in naravno prikazuje
jo delo režiserja, odpirajo pravi pogled 

v zahteve sodobnega razvoja našega od
ra tudi na tehničnem polju. Da nam nu
di L P dejansko pomoč je razvidno že iz 
tega, ker nas je na prošnjo že v štirih 
dneh po zaključku tečaja obiskal refe
rent za odre podjetja „Propaganda" tov. 
Horvat, ki je na licu mesta ogledal naš 
prosvetni dom ter dal vse napotke za 
predelavo odra kot obnovitev dvorane. 

Vse na tečaju pridobljeno, se bo res 
sprovajalo doma na odru kot z zdravo 
kritiko sosednjim društvom, s čimer bo
mo- najočitneje pokazali hvaležnost in 
razumevanje oblasti, ki nudi vse dvigu 
kulture še tako oddaljeni vasi. 

PIONIRJI POZOR! 
Obveščama vse pionirje, ki so se ja

vil i na Okrajnem pionirskem štabu ter 
bili sprejeti v grupo za obiranje hme
lja, da je odhod grupe v torek, t. j . 15. 
tega meseca z vlakom ob 11.30 min. iz 
Kranja. Isto velja za pionirje v Zireh in 
Tržiču. Zbor grupe je ob 9. uri do-pol-
den na OPŠ za OLO-jem. S seboj je 
treba prinesti porcijo, žlico, deko, ko
šarico za obiranje hmelja ter higienski 
pribor. 
»POSLEDNJI UDAR" IZ KOKRE — 

OSEMKRAT UDARNA BRIGADA! 
V kamnolomu Kokra sta delali poleg 
strokovnih delavcev sprva III. sloven
ska MDB „Mihe Marinka", iz katere se 
je pred mesecem dni ustanovila MDB 
„Poslednji udar" in prva slovenska 
srednješolska MDB ljubljanske oblasti 
„Ivana Regenta". 

„Ma,r\inkova" brigada si je v dveh 
mesecih in pol priborila naslov petkrat 
udarne, „Poslednji udar" pa trikrat 
udarna — skupno torej osemkrat udar
ne brigade. To zmago lahko štejemo 
med največje uspehe, ki so jih dosegle 
na Cesti bratstva in enotnosti mladin
ske delovne brigade! 

Po Cesti bratstva in enotnonsti je ste* 
kel promet. Na zaključni proslavi, 28. 
julija t. 1. v Zagrebu je na čelu vseh 
brigad, k i so pomagale pri gradnji avto
mobilske ceste, korakala delovna briga
da „Poslednji udar" iz Kokre — osem
krat udarna! I. K. 

Ljubljanski železničarji so doslej vpi
sali že več kot dva milijona in pol di
narjev ljudskega posojila. 

Ljubljana dobi v kratkem štiri trolej
buse, kl bodo zdrževali reden promet od 
železniškle proge na Tvrševi cesti do 
Savskega mostu na Jezici. 

Natečaj z « dramska pesn i ška in leposlovna dela 
Med najvažnejše naloge Ljudske pre

svete sodi danes gotovo izobrazba širo
kih ljudskih množic, ker naš politično 
gospodarski in kulturni razvoj zahteva 
izobraženih ljudi. Socializem je mogoč 
samo v kulturni in gospodarsko ure
jeni državi v duhovnim in materialnim 
blagostanjem. 

Kulture ne gojimo zaradi kulture sa
me, to je: čitali ne bomo samo zato, da 
preberemo čim več knjig ali da se lahko 
zabavamo, temveč zato, da se obogatimo 
z njihovo vsebino, ki nam bo v pomoč 
pri vsakdanjem delu. Igre ne uprizar
jamo samo zaradi razvedrila, temveč za
to, da gledalce vzgajamo-. Zato vsebina 
igre ne sme zajemati zastarelih nazorov, 
ki bi zavirali naš razvoj. 

Med našim delovnim ljudstvom ima
mo talente, ki bi v pisani besedi lahko 
obogatili naša dramska, pesniška in le
poslovna dela. Da se tudi ljudski ta
lenti uvrstijo med ostale tekmovalce na 

kulturnem polju razpisuje Ljudska pro-
sveta natečaj za sledeča dela: 

Najboljša delovna pesem se nagradi 
z 500 dinarji. 

Najboljši kratek prizorček se nagradi 
z 1000 dinarji 

Najboljša igra se nagradi z 2500 di
narji. 

Najboljša drama si nagradi z 3000 di
narji. 

Najboljša povest (leposlovno delo) se 
nagradi z 5000 dinarji. 

Ljudski talenti naj dostavijo svoja 
dela do 15. septembra na Poverjeništvo 
za prosveto OLO Kranj - okolica. 

Isti natečaj razpisuje Ljudska presve
ta za mladino. Najboljši leposlovni pri
spevki na polju% pesništva, leposlovja 
ali dramatike bodo nagrajeni z denarni
mi nagradami v zneskih 1000, 500, 250, 
ter s tremi knjižnimi nagradami. 

Mladina naj dostavi svoje prispevke 
do 10. decembra 1950. na Poverjeni
štvo za prosveto OLO Kranj - okolica. 

NA GRADILIŠČU 
ZADRUŽNEGA DOMA 

JE VSE MRTVO 
V tem pogovoru sva s spremljevalcem 

°dšla proti Britofu, kjer je delala nje
gova skupina pod vodstvom tov. Kern 
Ivana, ki je skupno z Ovsenlkom Jane
zom tudi. že napravil brigadirski živino
rejski tečaj. Na desni strani sva opazila 
ob cesti zabetonirane temelje neke večje 
Zgradbe, kar pa je sedaj že zapuščeno in 
Zaraslo s travo. Brigadir mi je pojasnil, 
da tukaj nameravajo zgraditi zadružni 
dom, ki ga zelo pogrešajo, saj nimajo niti 
Pravih skladišč, niti dobrih kulturno-
Prosvetnih prostorov. Ko sem ga vprašal 
kdaj predvidevajo, da bo dom zgrajen, 
rai je z nekam čemernim obrazom po
sedal, da je stavba spočetka še kar ne
kam napredovala, ko pa je bila usta
novljena KDZ, je vse nekam zamrlo in 
obstalo. Kar nekako osupnjen sem bil 
P iznenađen ob pogledu na to žalostno 
"Zapuščino" in sem v srcu te sicer zelo 
Pridne ljudi ostro obsodil, saj zadružni 
dom bi moral biti predvsem zadružni
kom središče vsega življenja in središče 
zbliževanja z ostalimi vaščani. V njem 
P bila lahko- trgovina, skladišča bi imela 
tu svoj primeren prostor, pa tudi knjiž
i c a z radlo-aparatom bi tam našla svo
te mesto. No, malo sem jih okregal in 
^kam skesani so mi obljubili, da se 
takoj lotijo dela, ko bodo končana glav
na poljska dela. 

V svojem sestavu obsega zadruga tudi 
^družni mlin, v kratkem pa bodo men-

prevzeli tudi kovačnico. Poleg tega 
l t najo tudi svo-jo sadno sušilnico, z dokaj 
voliko kapaciteto. V njej sušijo- tisto 
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sadje, k i ga ne oddajo na trg v potroš
njo, ali pošljejo za izvoz. Nekaj pa si 
napravijo tudi „mošta" za vroče, poletne 
dni in če je dobra letina tudi na kaplji
co „žganega" ne pozabijo. 

Stopila sva še do brigade, ki jo vodi 
tov. Kalan Janez. Ta je po skupinskem 
delu kar dobro- organizirana, ima pa ve
like težave, ker jim občutno primanjku
je delovne sile. Pa tudi vprežne živine 
imajo bolj malo. Zelja vseh zadružnikov 
je, da bi dobili kak traktor, k i bi jim 
delo- zelo olajšal. 

Zadružna pisarna se nahaja v prosto
rih nekdanje mlekarske zadruge v Pre-
dosljah, kjer so izdelovali povsod znano 
čajno maslo „Storžič". Ko sva vstopila, 
je knjigovodkinja pravkar pojasnjevala 
zastopniku odkupnega podjetja za mle
ko, zakaj oddaja ne poteka tako kot bi 
morala. Vsled suše je tam veliko po
manjkanje zelene krme, mnogo pa so 
krivi tudi sami ljudje, k i ga še vedno 
če le morejo-, zadržijo za sebe. Člani 
zadružniki, pa tudi privatniki, imajo še 
vedno svoje stalne odjemalce, predvsem 
svoje prijatelje in znance, ki jim po 
parkrat na teden, „tako bolj na skrivaj", 
kakor pravimo oddajajo mleko. Seveda 
pri tem ne pomislijo na naše bolnike, 
otroke in starčke. Proti takim bo pač 
morala zadruga podvzeti najstrožje u-
krepe. 

Izvedel sem še, da je upravni odbor 
zadruge že sklenil pogodbe z Državnim 
odkupnim podjetjem za oddajo preko 
25.000 kg raznih žitaric v vrednosti nad 

„BELCA" V PRED0SLJAH 
je in konec) 

100.000 din, dalje 191.000 kg krompirja 
ter 4.000 kg sadja. Predsednik sam ml 
je povedal, da se zadruga zelo trudi, da 
bi čimprej založila kranjski trg z živili, 
predvsem povrtnino in ostalo' zelenjavo. 
Letos imajo sklenjenih mnogo pogodb 
z delavsko uslužbenskimi restavracijami 
in menzami, da bodo oddali cca. 45.000 
kilogramov povrtnine. Res je, da so te 
pogodbe precej visoke, še posebno zato, 
ko- je bila letos tolikšna suša, kar pa ni 
uničila ta, je razbila toča. Toda zadruž
niki nimajo strahu, da svojih obljub ne 
bi mogli izpolniti, temveč pravijo, da 
bodo v nekaterih stvareh pogodbe še 
prekoračili. Pred kratkim so ustanovili 
svojo kokošjo farmo. Tu gojijo že sedaj 
136 kokoši, od katerih se bodo kar kma
lu koristili. 

Povedali so mi, da je patronat nad 
zadrugo prevzela tovarna „Sava" v Kra
nju. Ta jim nudi veliko pomoč. Člani 
sindikalne podružnice omenjene tovarne 
so v zadrugi pomagali popravljati stro
je in orodje ter tako spravili v pogon 
več pokravjenih kosilnic itd. Zadružni
ki pa so delovnemu kolektivu tovarne 
v zahvalo darovali nekaj poljskih pri
delkov. Član upravnega odbora te sindi
kalne podružnice redno prisostvuje vsem 
sejam zadruge. Na ta način imajo do
bro, trdno medsebojno povezavo. 

„ Vedno nas pride kdo obiskat", so ml 
pripovedovali z žarečimi lici zadružniki 
sami. Tako so nas pred kratkim prišli 
pogledat člani kolektiva Javnega tožil
stva iz Ljubljane. Pomagali so nam 

spravljati seno in rezati slamo za živino. 
Zvečer pa smo priredili „Veseli večer", 
na katereme smo se imeli prav lepo in 
tudi vi bi se prav dobro počutili, če bi 
bili z nami. Podarili so nam tudi ročno 
lekarno, ki je prav dobro založena. Tudi 
člani JA nas večkrat obiščejo. Ko pri
dejo, nam pomagajo vsak po svojem 
znanju. Kovači kujejo konje, čevljarji 
popravljajo čevlje, krojači nam kaj za-
šijejo. Res, velike uspehe imamo. Vsi 
nas imajo radi in nas pridejo večkrat 
pogledat. 

„Pa tudi mi radi gremo kam", so še 
pripovedovali. Lansko leto smo obiskali 
Rovinj, pa tudi Zagrebškega velesejma 
nismo zamudili. 

Kar zamudil sem se že in moral sem 
misliti na odhod. Poudaril sem še, da naj 
gledajo na to, da bodo zadružniki delali 
na skupni lastnini tako, ali pa še bolje 
kot so včasih na svojem. Naj se odpravi 
tista grda napaka, ki jo imajo še mno
gi, z nemarnostjo kaj radi oškodujejo 
zadrugo, njene člane in vso delovno 
ljudstvo. Posebno naj pazijo na orodje, 
da se ne kvari in da se obzirno ravna 
z njim. Na sestankih in zborovanjih pa 
naj zadružniki sami dajejo vedno nove 
predloge za boljši in hitrejši način ob
delovanja, odkrivajo naj številne na
pake, ki jih delajo ter razkrinkavajo 
škodljivce, k i so še morda med njimi. 

Vsem sem še enkrat želel mnogo us
peha pri delu v nadaljni socialistični 
graditvi in odšel s prijetno, lepo zavest
jo v srcu, da tudi naša vas postaja na
prednejša z vsakim dnem in se tako 
vedno bolj bliža svojemu cilju, k i bo v 
ponos nam vsem. 
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S K O Z I S I T O IN R E Š E T O TEDENSKA KRONIKA 
Z A K A J NI ŽIVILSKIH NAKAZNIC 

V mesecu juniju se je sistem evidence 
potrošnikov zelo poenostavil, tako da 
pravilno vodenje registra daje popolno 
jamstvo, da noben potrošnik, ki je 
upravičen do potrošniških nakaznic, ne 
more ostati brez njih. 

Videti pa je, da temu le ni tako; v 
Škof ji Loki namreč je 42 potrošnikov na
mesto 1. v mesecu, prejelo živilske na
kaznice šele 25. junija, kajti uslužbenki 
MLO-ja, tov. Kokalj Marija in Bevk 
Angela sta pozabili vpisati v register 
kar 110 potrošnikov. To res ni malo, 
kajne? Šele revizija iz OLO-j a Kranj je 
ugotovila to „majhno" napako in dode
lila prizadetim manjkajoče nakaznice 
naknadno. 

Kaj pravite na to? 

PO BIROKRATSKO: „BOLNE NA 
CESTO!" 

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, to 
je cilj vsakega podjetja. Če gledamo na 
redukcijo, k i je v zadnjem času zasegla 
že mnoga podjetja in povzročila toliko 
godrnjanja med nameščenci, s tega sta
lišča jo bomo razumeli. Do čiščenja 
med nameščenci, ki jih je bilo več kot 
preveč, je moralo priti. 

Drugo pa je, ali smo pristopili k re
ševanju tega s pravilnimi merami. Pa si 
to malo> oglejmo! 

Neka tovarna v Kranju je na primer 
reducirala nameščeriko s 25 letno prak
so, ker je potreba menda pokazala, da 
je njeno mesto odveč. Zanjo ni bilo no
bene druge zaposlitve v obsežnem ob
ratu in prisiljena je bila poiskati si no
vo delo sama drugod! 

Dalje je ista tovarna stavila na razpo
lago obratu nameščenko, ki ni še nikoli 
delala v obratu, temveč le kot pisarni
ška moč. Pri svojem delu je bila vedno 
vestna. Omenjena tovarišica je izgubila 
svoje zdravje v času okupacije v zapo
ru in internaciji ter je vsled tega sla
botna. Njen šef jo je prav zato pred
lagal za reduciranje, češ, da ima direk
tive znebiti se v prvi vrsti bolnih na
meščencev! Torej bolni človek, ki je 
težko delal že v pisarni naj dela potem 
v obratu! 

Ta način postopanja ni pravilen in bi 
žalil vsakogar. Vendar ni nikogar, ki bi 

videl tako kričeče primere napak ter se 
zavzel za delovnega človeka! Mar ni to 
naloga sindikatov, ki jih imamo? Kje 
je delavski inspektor? Pravilno je, da 
sta uprava in sindikat povezana, toda 
povezanost in kimanje v takih primerih 
je vredna graje! 

ODPRAVLJAJMO N A P A K E 
Vprašanje šole je ostajalo v Železni

kih odprto celih 22 let. To pa samo radi 
nesporazuma za to odgovornih ljudi, ki 
se niso sporazumeli, kje naj šola stoji. 
Z novo državno ureditvijo po osvobo
ditvi, pa se je to vprašanje brez naj
manjših nasprotij takoj rešilo. L. 1948. 
je bila med Železniki in Češnjico dogra
jena nova šola — sedemletka. Ob otvo
ritvi so bili dokončno urejeni le učni 
prostori in zasilno stanovanje šolskega 
upravitelja. Vsekakor je bila dolžnost 
gradbenega odbora skrbeti, da se dela 
nadaljujejo in da se šola opremi z vse
mi odgovarjajočimi predmeti. 

Kdor pa stopi danes v šolo ali okoli 
nje, ugotovi, da se v tem pogledu v te
ku dveh let ni napravil niti -m sam ko
rak. 

V šoli bi bila najnujnejša voda za 
izplakovanje. Gradnja cementnih grez
nic in novih stranišč je zaostala že lani 
in ne more nikamor več. Zasilna strani
šča so lesena in je nevarnost, da se ko
mu udere in v blatu utone. Če so že en
krat taka stranišča, je te treba redno 
izpraznjevati in jih od časa do časa de-
sinfičirati. Dalje bi gradbeni odbor mo
ral videti ogromen neizkoriščen prostor 
podstrešja in kletnega prosto'ra. Lahko 
bi že našli vzrok, zakaj se mora upra
viteljeva žena posluževati kuhinjskega 
okna kot odvodnega kanala. 

To je samo par najgrobjih napak, ki 
se ne morejo in nočejo same odpraviti. 
Poleg teh pa je še nešteto nedostatkov, 
kateri bi po pravilni higienski in gospo
darski ureditvi ne bi bili dopustni. 

Kaj poreče k temu gradbeni odbor, 
odsek za notranje zadeve, odsek za ljud
sko zdravje in odsek za prosveto?! Te 
stvari si je treba na licu mesta ogledati 
in nekaj ukreniti, sicer nam enkrat lah
ko zagrozi katastrofa, kajti leglo najhuj
ših zavratnih bolezni je nesnaga in taka 
nečistoča, kakor jo najdemu tukaj. 

FEKULTURA IN SPORT 
NAMIZNI TENIS 

PETROVIČ — ZMAGOVALEC MED
NARODNEGA NAMIZNOTENIŠKEGA 

TURNIRJA NA JESENICAH 
V fizkulturnem domu na Jesenicah je 

bil 2. avgusta t. 1. mednarodni namizno-
teniški turnir, na katerem so nastopili 
4 članiPSV Graz (Avstrija), 3 Jeseničani 
in 5 članov kranjskega Železničarja 
Zmagovalec turnirja je bil Petrovič La
do iz Kranja, k i je ta večer odlično za
igral. Premagal je Štrumblja, Gramat-
čikova in v finalu Avstrijca Walterja. 
ki je bil najboljši igralec PSV Graza-a. 
Tretje in četrto mesto pa sta si razde
lila Ahačič M. in Gramatčikov iz Kra
nja. 

MEDNARODNI DVOBOJ 
PSV GRAZ : ŽELEZNIČAR K R A N J 

5 : 3 ZA ŽELEZNIČARJA K R A N J 
Kranj, 3. avgusta — Danes je Kranju 

gostovala namiznoteniška ekipa PSV 
Graz, ki je v sindikalnem domu odi
grala dvoboj z Železničarjem iz Kranja. 
Mladi igralci Kranja so zaslužno pre
magaj goste z rezultatom 5: 3. Rezul
tati posameznih iger so: Schmied : Gra
matčikov 0 : 2; Walter : Ahačič 2 : 1 ; 
Trummerr : Petrovič 0 : 2 ; VValter : 
Gramatčikov 2 : 0 ; Schmied : Petrovič 
0 : 2 ; Trummer ; Ahačič 0 : 2 ; Walter : 
Petrovič 2 : 0 ; Trummerr : Gramatči
kov 0 : 2. (Prvoimenovani so člani PSV 
Graz). 

Iz gornjih rezultatov vidimo, da je 
bil najuspešnejši na dvoboju Walter, ki 
ni izgubil nobene igre. S svojim igra
njem je gledalce najbolj navdušil A -
hačič Mile. Izven dvoboja sta imeli tudi 
naši igralki: Bogatajeva in Bedenkova 
lepo priliko pomeriti se z odlično av
strijsko igralko VVulter Tondo, ki je do
bila obe igri. 

Pred pričetkom samega dvoboja sta 
kapetana obeh ekip spregovorila nekaj 

besed in predvsem poudarila, kako ve
likega pomena je. šport za čim trdnej
šo povezavo in bratstvo med narodi. 

ŠAH 
Koncem meseca avgusta se prične v 

Dubrovniku prva povojna šahovska 
olimpiada. Do sedaj so se prijavile z iz
jemo vzhodnih držav Evrope skoro vse 
najmočnejše države. Predvidoma se ude
leži olimpiade 20 držav. Med favorite 
se računajo: Amerika. Švedska, Argen
tina, Nizozemska in Jugoslavija. Vsako 
moštvo nastopa s 4 člani in 2 rezerva
ma. Jugoslovanska ekipa je sestavljena 
takole: dr. Trifunovič, Gligorič, Pire, 
Rabar in rezerve ing. Vidmar ml., Puc 
in Matanovič. 

Letošnji uspehi reprezentance, ki je 
zmagala prepričljivo nad Ameriko, 
Švedsko, Nizozemsko, Avstrijo, Švico in 
Finsko, so presenetljivo odjeknili po 
svetu in splošno se smatra Jugoslavijo 
za ZSSR kot drugo najmočnejše moštvo 
na svetu. Za nadaljnji razvoj množič
nega in kakovostnega šaha, bo letošnja 
olimpiada za nas brez dvoma ogrom
nega pomena. Jugoslovanska šahovska 
zveza namerava ob tej priliki organizi
rati po vseh večjih mestih in po radiu 
pregleden prenos te olimpiade, tako, da 
bodo mogli vsi ljubitelji šahovske igre 
zasledovati potek najvažnejših partij. 

Sindikalno šahovsko društvo v Kra
nju se je v zadnjem času močno razgi
balo. Društvo ima doslej že nad 100 
prijavljenih članov in ima za poživitev 
šahovske delavnosti v programu več 
priredb, kakor tudi odigranje simultank 
s šahisti v Škofji Loki in Tržiču. Prva 
velika prireditev ob otvoritvi šahovske 
sezone letos, bo v soboto 12. t. m. na 
igrišču SK Korotana v Kranju, kjer se 
uprizori šahovska igra z živimi figura
mi, nato pa bo zabava. 

Neurje s točo — v noči od pretekle 
srede na četrtek je okraj Kranj - oko
lica že v tretjič zajelo močno neurje s 
točo, ki je povzročila znatno škodo na 
Sorskem polju, posebno med Škof j o 
Loko in Jeprco. Toča je bila debela kot 
oreh in je razbila vsa stekla na hišnih 
oknih. Ponekod jo je bilo toliko, da je 
po končanem neurju ležala za pedenj 
visoko. 

Težka prometna nesreča — V nedeljo 
ob 10. uri dopoldne se je na križišču 
nove in stare ceste pred Naklem pripe
tila težka prometna nesreča, ki je za
htevala dvoje človeških žrtev: Šef man 
Fran jota, bivšega ravnatelja mlekarne v 
Člrčah pri Kranju ter njegovega sina 
Stankota, pomočnika ministra za kme
tijstvo LRS. Z očetom sta šla po služb, 
opravkih. Sin Stanko je vozil avto 
znamke „Mercedes" po glavni cesti v 
smeri Kranj—Naklo. Na križišču na Po
lici pa je iz stare ceste nenadoma pri-
vozil desettonski kamion znamke „Fe-
deral" in pri tem zadel v osebni avto, 
katerega zadnji del je dobesedno zdrobil 
in odvrgel iz ceste na njivo. Nesreče je 
kriv šofer „Feđerala", ki je last kamno
loma Kokre, ker ni pazil na prednost 
in prometne predpise, ki veljajo za pre
hod na glavno cesto. 

Iz Kranja je odšla druga izmena po
čitniških kolonij — Letos je vzorno or
ganizirana služba, ki odpošilja naše o-
troke na letovanje v razne kraje naše 
domovine. Ta teden je odšla na letova
nje druga izmena počitniških kolonij 
naših otrok v kraje: Celje, Vransko, Me
tliko, Isolo in Valdoltro. Razen v teh 
krajih imamo še manjše letoviščne sku
pine, ki si v Tolminu, Lokrumi Puli in 
Portorožu krepijo svoje šibko zdravje. 
Vsega skupaj je letos odšlo v počitniške 
kolonije iz Kranja in okraja Kranj -
okolica okrog 800 otrok, kar je mnogo 
več kot lani. 

Spaminakl dnavi 
11. avgusta 1942 — Nemci s 6000 mo

žmi napadejo Jelovico, kjer je bil I. ba
taljon (Janko Stariha), k i se je moral 
z naskokom prebiti iz obkoljevalnega 
obroča ln se je skozi več zased pretol
kel čez Kokrško dolino preko Karavank 
na Koroško, kjer je pri Železni Kaplji 

premagal Nemce. Ti borci so bili prvi 
partizani na Koroškem in so doživeli 
pri prebivalcih prisrčen sprejem, in ze
lo dvignili, njegovo politično zavest. 

14. avgusta 1941—podpisana „Atlant
ska povelja". 

16. avgusta 1941 — padejo prvi talci 
na Gorenjskem. 

Dežurna služba 
Od 13. avgusta dalje skozi ves teden 

ima dežurno službo pri soc. zavarovanju 
v Kranju dr. Bežek Josip, telefon 353. 
Obiski na domu naj se prijavijo de
žurnemu zdravniku najkasneje do 18. ure 
zvečer. Po tej uri bo dežurni zdravnik 
obiskoval le bolnike s težjimi poškod
bami in močnimi krvavitvami. — Le
karna: Centralna lekarna Titov trg; tra
fika: Mačefat Ana, Kranj, Koroška ce
sta. 

Kino 
„Storžič" Kranj: od 11. do 16. avgu

sta ameriški film „Moja draga Clemen-
tina". 

»Svoboda" Stražišče: od 11. do 14. av
gusta ameriški film „Tarzanov zaklad". 

Škofja Loka: od 10. do 13. avgusta 
sovjetski film „Suvorov". 

Tržič: od 11. do 13. avgusta ameriški 
film „Tarzan zmaguje"; 16. in 17. av
gusta sovjetski film „Suvorov". 

HaM ' 
Vezavo knjig in razna knjigoveška 

dela sprejema novootvorjena knjigovez
nica, Požgaj Edvard, Kranj, Kokrški 
breg 3. 

Prodam dobro ohranjen otroški vozi
ček (športni), Gregorc Marija, Labore 69 
Kranj. s 

Dobro ohranjen, globok otroški vozi
ček prodam, Primskovo 33 Kranj. 

Tri tonsko harmoniko zamenjam za 
radio. Sajcvic Miha, Mlaka 3 Kranj. 

Hišica z vrtom v Zerjavki pri Trboiah 
zamenjam za enako med Ljubljano in 
Medvodami. Zavrl Janez, Zerjavka 10, 
Smlednik. 

Dne 20. julija popoldne je bila najde
na v poštnem nabiralniku v Kranju 
večja vsota denarja in nekaj papirjev. 
Oseba, ki je to pomotoma vrgla v nabi
ralnik, lahko dvigne denar v tajništvu 
okrajne pošte Kranj 1 med 8. in 12 uro. 

Obj®v@ 
Republiško podjetje za odkup in pre

delavo mleka in mlečnih izdelkov v Kra
nju je vsled vključitve v „Okrajno od
kupno podjetje Kranj-okolica" z dnem 
31. julija t. 1. prešlo v likvidacijo. 

V zvezi s tem pozivamo vse upnike in 
dolžnike, da prijavijo svoje terjatve o-
ziroma poravnajo svoje obveznosti naj
kasneje do 15. septembra t. 1. — Re
publiško podjetje za odkup in predelavo 
mleka in mlečnih izdelkov Kranj (v lik
vidaciji). 

VABILO 
na izredni občni zbor Potrošniške za
druge Kranj, ki bo 15. avgusta c. 1. ob 
20. uri v stranski dvorani Sindikalnega 
doma v Kranju s sledečim dnevnim re
dom: 

1. Otvoritev zbora ln ugotovitev 
sklepčnosti; 2. Volitev delovnega pred
sednika, zapisnikarja in dveh overova-
teljev zapisnika; 3. Poročilo upravnega 
in nadzornega odbora o dosedanjem po
slovanju zadruge; 4. Sklepanje o l ikvi
daciji zadruge; 5. Izvolitev likvidacij
skega odbora; 6. Razno. 

Ker sklican občni zbor z dnem 1. VIII. 
1.1. ni bil sklepčen, opozarjamo, da bo 
ta zbor sklepal polnoveljavno ob vsaki 
udeležbi. Upravni odbor. 

OBJAVA 
Po odločitvi Ministrstva drž. nabav so 

se združila s 1. avgustom t. 1. sledeča 
podjetja: 

1. Republiško podjetje za odkup in 
predelavo mleka in mlečnih izdelkov, 
Kranj. 

2. Okrajno podjetje „Živino odkup" 
Kranj - okolica v Kranju. 

3. Okrajno podjetje za promet s po
ljedelskimi pridelki in krmo, Kranj -
okolica v Kranju. 

4. Republiško podjetje za rejo pra
šičev, Ljubljana — pital išče Cerklje v 
Cerkljah. 

5. Republiško podjetje za rejo pra
šičev Ljubljana — pitališče Podbrezje v 
Podbrezj ah. 

V A B I L O 
v smislu 60. čl. Splošnega zakona o 

ljudskih odborih, sklicuje IO - OLO 
Kranj - okolica IX. redno zasedanje O-
krajnega ljudskega odbora Kranj - oko
lica z dne 12. avgusta 1950. ob 8 uri 
zjutraj v dvorani Zadružnega doma na 
Kokrici s sledečim dnevnim redom: 

Uvodni del: 
1. Otvoritev in izvolitev delovnega pred

sedstva, zapisnikarjev in overova-
teljev zapisnika. 

2. Poročilo mandatno-imunitetne komi
sije. 

3. Poročilo verifikacijske komisije. 
Delovni del: 

1. Čitanje zapisnika in pregled sklepov 
zadnjega zasedanja. 

2. Poročilo IO o izvršenem delu, ter bo
dočih nalogah. 

3. Referat o reorganizaciji organov dr
žavne uprave. 

4. Diskusija na obadva referata. 
5. Razrešitev in izvolitev novih članov 

IO 
6. Razrešitev in izvolitev novih članov 

komisij pri OLO-u. 
7. Predaja dosedanjih in prevzem novih 

podjetij OLO-a. 
8. Razrešitev in izvolitev novih sodni

kov prlsednikov. 
9. Zaključki in sklepi. 

Zbirališče za prevoz iz Kranja na Ko-
krico je pred OLO ob 7.45 uri. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Tajnik IO Predsednik IO 

Babic Andrej Molek Jože 
6. Republiško podjetje za rejo pra

šičev Ljubljana — gosja farma na P** 
strici pošta Podbrezje. 

„Okrajno odkupno podjetje Kranj " 
okolica" s sedežem v Kranju, Čirče šte
vilka 116. 

Vsa naročila, dopise itd. naj se P 0 ' 
šiljajo na novi naslov. 

Urejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik: Telatko Marjan — Naslov uredništva in uprave: Kranj, Ljubljanska cesta 1 /II — Tel. št. 475 
Letna naročnina znaša 104 dinarjev —Štev. ček. položnice 611-90200-7 — Tiska Gorenjska tiskarna, Kranj 321232 50 

Izhaja vsak četrtek. 


