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Z dobrimi proizvodnimi plani 
Ze kratka doba gospodarjenja v naših 

kinečkoobdelovalnih zadrugah je poka
zala našim zadružnikom, kakšna so pota 
načrtnega gospodarstva. V šestih mese
cih so se zadružniki seznanili v novimi 
načini dela, s socialističnim gospodar
jenjem. Spoznali so predvsem, zakaj je 
v socialističnem gospodarstvu potreba 
preusmeritev gospodarstva, normirano 
delo, borba za večji hektarski donos itd. 
Lani vse to še ni prišlo do polnega iz
raza kot bi bilo potrebno, zato so si naše 
K O Z za letos zadale nalogo, da odpra
vijo vse pomanjkljivosti, da se organi
zacijsko utrdijo in razširijo rast sociali
zacije naše vasi. 

Te naloge so si K O Z zadale v svojih 
proizvodnih planih, ki so jih izdelale ob 
koncu preteklega leta. P r i sestavi teh 
proizvodnih pianov je okrajno kmetij
sko poverjeništvo nudilo zadrugam vso 
možno pomoč. Na trodnevnem delov
nem sestanku, ki so se ga udeležili pred
sedniki, posamezni člani in knjigovodje 
obdelovalnih zadrug, so se izmenjala 
mišljenja in izkušnje iz preteklega leta 
in se s pridom uporabile pri sestavi 
plana. Največ zanimanja in volje usme
riti zadružno gospodarstvo k čim višji 
proizvodnji so pokazale K O Z Naklo, 
Zabnica, Gorice in Kokrica, ki se niso 
ustavljale pri vprašanju hektarskih do
nosov, temveč so pokazale največ bor
benosti, da se doseže čim večji uspeh. 

ZADRUŽNIKI KMEČKO OBDELOVAL
NE ZADRUGE DOBRAVA BODO ZA 

45% DVIGNILI SVINJEREJO 
Kmečkoobdelovalna zadruga Dobrava 

v Naklem jc izdelala plan, no katerem 
bo letos oddala državi nad 6-000 kg be
lega žita, 10 vagonov krompirja 97-000 1 
mleka, 18000kg goveje živine ter 55 
Pitanih prašičev iz lastne vzreje. Poleg 
tega se bo stalež goveje živine do kon
ca leta dvignil za 4%, čeprav bo za
druga pri tem,izločila vso slabo in ne-
nlemensko živino. Svinjegojstvo bodo 

) konca leta dvignili za 45%, čeprav 
ho zadruga oddala iz lastne vzreje razen 
55 pitancev še 314 mesnatih mršavcev in 
< 'dojkov. Zadruga bo v letošnjem letu 
začela tudi s kokošjerejo in bo imela do 
konca leta že £40 kokoši. 

Da si zagotovi delo po brigadnem si
stemu, je zadruga sklenila, da bo adap
tirala hlev za 200 prašičev, izvršila 
manjša popravila na velikih hlevih za 
Kovejo živino ter zgradila shrambo za 
stroje. 

KMEČKOOBDELOVALNA ZADRUGA 
SORSKO POLJE BO TUDI LETOS 
DALA MOČEN POUDAREK SOCIALI

STIČNEMU NAPREDKU 
Kmečkoobdelovalna zadruga v Žab-

tiici, ki je predstavljala že lani eno naj
trdnejših K O Z v našem okraju, je na
redila plan, po katerem bo v tem letu 
oddala državi 24.000 kg belega žita, nad 
51 vagonov krompirja, 29-000 kg čebule, 
nad 300.000 kg zelja, 60.000 kg kumar 
ter ostale zelenjave v vrednosti nad 
700.000 din. Nadalje bo oddala okrog 
133.0001 mleka, 10-000 kg goveje živine 
in 60 pitancev iz lastne vzreje. Razen 
tega pa se bo stalež goveje živine dvig
nil ob koncu leta za 6%, a prašičev za 
205%. Zadruga bo vpeljala tudi rejo 
Kokoši in kuncev, tako da bo ob koncu 
leta imela 280 kokoši in 125 kuncev, 
eeprav bo medtem prodala 150 kokoši 
'n preko 1000 kuncev. Za čim dosled
nejšo izvedbo brigadnega sistema dela 
je zadruga sklenila adaptirati 6 govejih 
hlevov, preurediti 6 hlevov v svinjake z 
zmogljivostjo 300 glav, zgradila bo več-

stopajo nase 
zadruge 
v NOVO LETO 

ja skladišča za krompir, silose s kapa
citeto 950 m : !, kokošnjak in tople grede-

V GORICAH BODO ZAČELI 
TUDI Z OVČJEREJO 

Kmečkoobdelovalna zadruga Storžič 
v Goricah, ki je bila lani glede belih 
žit pasivna, bo oddala letos 6 vagonov 
krompirja, nad 14-000 kg goveje živine, 
60-0001 mleka in 20 pitancev ter ostalih 
rastlinskih pridelkov v vrednosti 300-000 
dinarjev. Zadruga ima precej pašnikov, 
ki pa so ostali lani neizkoriščeni, zato 
so sklenili, da se bodo v tem letu posve
tili tudi ovčiereji v večjem obsegu. Z 
naglim naraščanjem živinoreje pa se bo 
zadruga postavila tudi potrebno število 
novih hlevov. Zgradila bo tri svinjake za 
200 prašičev. 

Za temi zadrugami ne zaostajajo v 
kmečkoobdelovalni zadrugi v Godešiču 
in na Kokrici. kjer se zadružniki prav 
tako mnogo trudijo, da bi organizirali in 
preuredili svoje delo v vzorno sociali
stično gospodarstvo. Več pozornosti pa 
bodo morali posvetiti delitvi in izkori
ščanju ohišnic. 
KMEČKOOBDELOVALNA ZADRUGA 

GORENJKA V ŠENČURJU 
JE ŠE VEDNO SLABA 

Zelo malomaren odnos do planiranja 
pa je pokazala K O Z v Šenčurju. Pred
sednik zadruge se je zadovoljil s tem, 
da je na vse delovne sestanke pošiljal 
ljudi, ki niso mogli podati nikakih po
datkov in se tudi niso udeleževali disku
sije, ki se je na teh sestankih razvijala. 
Pravilno je, da je tudi knjigovodja se
znanjen z delovnim programom zadruge, 
napačno je pa, da se sestava proizvod
nih in finančnih planov prepusti izključ
no samo njemu. 

TUDI V KMEČKOOBDELOVALNI 
ZADRUGI SAVA V VOGLJAH ŠE NI 

VSE V REDU 
Sličen primer takšnega delovanja smo 

imeli v preteklem letu tudi v K O Z Vog-
lje- Tu se je delo razvijalo po nasvetih 
in načrtih* nekega člana upravnega od
bora, ki naj bi veljal kot strokovnjak z 
dolgotrajnimi izkušnjami v kmetijskem 
gospodarstvu in je prišel v kratkem 
času do spoznanja, da bo mogla zadruga 
uspevati le ob skupnem kotlu. Verjetno 
je imel v mislih prihranek na materialu, 
kajti po njegovem planiranju more za
druga v Vogljah pridelati na 1 ha le 
1000—1500 kg zelja, do 1000 kg pšenice 
in 10.000 kg krompirja. To je njegov 
odnos do skupnosti in naklonjenost do 
obdelovalne zadruge. Iz tega lahko tudi 
posnamemo zakaj ni bila njihova notra
nja organizacija izvedena tako, kot bi 
bilo potrebno, zakaj so bile oddaje »pre
visoko planirane« itd. 

Pravilno je, da zadružniki upoštevajo 
nasvete dobrih in sposobnih gospodar
jev, saj je ravno obdelovalna zadruga 
tista oblika gospodarstva, kjer se mo
rajo uveljaviti iniciatorske sposobnosti 
slehernega člana, toda pri tem se ne sme 
poizabiti na široko demokratičnost, ki vla
da v današnjih zadrugah in ki ne pozna 
absolutizma nekdanjih vaških veljakov. 

Za letošnje leto bo popravila zadruga 
te neštete napake s tem, da bo realizi
rala svoj proizvodni plan, uvedla bri
gadni način dela v poljedelstvu in ži
vinoreji s točno evidenco nad zadružno 
proizvodnjo. Zadruga, kot eno najmoč
nejših gospodarskih središč v tem delu 
okraja, lahko z dobro organizacijo mno
go pripomore k nadaljnjemu razvoju za
družništva. 

JUNAKI D E L A 

Nad pol milijona prostovoljnih delovnih ur 
so izvršili lani požrtvovalni frontovci 

mesta Kranja 
V prejšnji štev. »Gorenjskega glasa« 

smo začelizobjavljanjem najboljših front
nih brigadirjev, ki so za svoje delo prejeli 
priznanje: zlato značko, kar danes nada
ljujemo: Teren Primskovo: Koren Valen
tin 586 ur, Zeleznik Jakob 515 ur, Kra
sna Anton 798 ur, Stainjko Franc 1069 ur, 
Jelen Alojz 1203 ur, Pokoren Pavel 774 
ur, Sušnik Stanko 342 ur, Kunstelj Jože 

Brezar Janez z Primskovega, 
nosilec zlate značke prostovoljnega dela 

356 ur, Košnik Miha 425 ur, Šenk Alojz 
362 ur, Brezar Janez 523 ur, Sušnik Ja
nez 302 uri, Kes Stana 301 uro, Zadražnik 
Jerko 328 ur, Beguš Ivan 311 ur. Murko 

Ignac 301 uro, Cesnik Ivan 446 ur, Keš 
Draga 319 ur. Teren St raž išče : Šolar Hi
jacint 896 ur, Martinjak Jože 636 ur. 
Mavec Andrej 428 ur, Lampe Pavel 365 
ur, Perne Mirko 344 ur. Teren Stružcvo: 
Cuderman Peter 321 ur, Kant Joža 313 
ur, Lapajne Mirko 377 ur, Krat Franc 
316 ur. Pleša Janez 302 uri. Šumi Mar
tin 310 ur, Poklukar Jože 306 ur, Rako-
vec 384 ure, Drinovec Franc str. 366 ur-
Okrajna Mlekarna Čir če: Hafner Franc 
303 ure, Perhaj Anton 315 ur, Borišek 
Anton 310 ur, Vrlinšek Franc 3X3 ur, 
Krt Jože 301 uro, Nadižar Vinko 301 uro, 
Naglic Matija 302 uri, Vesel Alojz 
302 uri. Teren Rupa. Zakrajšek Jože 
300 ur. IBI-Primskovo: Snedic Jože 641 
ur, Tančiškin Štefka 366 ur. Me grad: 
(iorenc Alojz 338 ur, Kežun Štefan 328 
ur, Mihclčič Karel 300 ur. Tovarna Ple
tenina: Logar Angelca 301 uro. Okrajni 
ljudski odbor: kibnikar Franc 320 ur, 
Puhar Ivan 324 ur, Ankerst C i r i l 312 ur, 
Kotlovšek Miuii 342 ur, Pintar Ivan 350 
ur. Kosmač Jože 465 ur, Lavtar Albin 
350 ur. Gasilska četa: Šiling .loško 300 
ur, Troha Fr-300 ur, KemicFr . 300 ur. Tov. 
Iskra: Marn Jože 408 ur, Kamovš Franc 
300 ur, Seršin Franc 330 ur. Planinsko 
društvo: Krpan Marija 543 ur, Brezar 
Vladimir 331 ur, Jalen Franc 405 ur. 
Okrajni magazin: Stanjko Staš 300 ur, 
Podjavoršek Ivanka 300 ur, Poglajen 
Ci lka 300 ur. Oficirski restavran: Puhar 
Jože 304 prostovoljnih delovnih ur. 

Frontne organizacije sprejemajo delovne plane 
Skoraj vse frontne organizacije v na

šem okraju so že začele sestavljati in 
sprejemati frontne delovne plane, po 
katerih bodo letos delale. Skrbno se
stavljen frontni plan je osnova dobre 
politične organizacijske priprave, obe
nem pa odraz težnje naših ljudi po 
sprostitvi vseh sil za čimprejšnjo iz
gradnjo socializma. Danes se bomo v 
kratkem ozrli na nekatere plane, ki so 
jih sprejele naše osnovne frontne orga
nizacije, da bi bili v pravilno pomoč in 
razumevanje važnosti planiranja še osta
lim odborom OF, ki do* danes še niso 
pravilno začeli s tem delom. 

ERONTOVCl V VELESOVEM BODO 
LETOS DELALI PO SKRBNO SE

STAVLJENEM ERONTNEM PLANU 
Frontna organizacija v Velesovcm se 

je pred nedavnimi volitvami pokazala 
za dokaj šibko in nerazgibano. To njeno 
nedelavnost smo v našem časopisu 
ostro kritizirali, nakar so se stvari obr
nile na bolje in je bila predvolivna kam
panja za njihovo razgibanost naravnost 
odločilnega pomena. To nam potrjuje 
tudi skrbno sestavljen delovnj plan, ki 
so ga sprejeli med prvimi v okraju. 

Vani so vnesli vse najvažnejše, poli
tične in gospodarske naloge. Da bi se 
čim bolj poživilo politično delo med 
članstvom, bodo frontovci redno meseč
no obiskovali množične sestanke, kjer 
bodo razpravljali o člankih iz »Organi
zacijskega vestnika OF«, kakor tudi o 
političnih in gospodarskih nalogah. Ob 
državnih praznikih bodo organizirali 
proslave in pritegnili k sodelovanju kul
turno - prosvetno društvo. Letos bodo 
igrali 3 igre na domačem odru, a Fronta 

se bo hkrati potrudila, da pridobi za so
delovanje tudi okoliške dramske sku
pine. 

P r i sprejemanju plana so frontovci v 
Velesovcm sklenili, da se mora organi
zacija še bolj utrditi in bodo v svoje 
vrste pritegnili 30 novih članov. Člana
rino bodo redno pobirali vsak mesec Da 
se bodo seznanili z delom in uspehi dru
gih frontnih organizacij, bodo napravili 
2 množična izleta na Štajersko in Pr i 
morsko. 

Na gospodarskem področju bo Fronta 
nudila vso pomoč krajevnemu ljudskemu 
odboru pri odkupih in drugih akcijah- V 
vasi Velesovo bodo izvedli kanalizacijo 
in popravili vaške ceste- Frontovci bodo 
gledali, da bo redno opravljeno češčenje 
in škropljenje sadnega drevja in redni 
pregledi njiv, da bi se odstranila nevar
nost koloradskega hrošča. P r i teh delih 
bodo frontovci napravili 1-200 prosto
voljnih delovnih ur- Fronta bo še poseb
no skrbela, da se čim več razpoložljive 
delovne sile vključi v produkcijo. Pove
čalo se bo sodelovanje med krajevnim 
ljudskim odborom in frontnim odborom 
na vasi. Krajevni ljudski odbor je že do
delil znesek 7.500 din za popravilo cest 
Za ta denar bodo kupili gramoz, ki se 
bo razdelil na posamezne sektorje po 
potrebi. Po vaških odborih OF bodo or
ganizirali voznike za prevoz materiala, 
ostala dela pa bodo frontovci opravili 
prostovoljno. 

ERONTNA ORGANIZACIJA NA JE
ZERSKEM IMA DOBER LETNI PLAN 

Tudi frontovci na Jezerskem so letos 
naredili dober letni plan. 100% bodo 

(Nadaljevanje na drugi strani) 



Frontovci sprejemajo delovne pisne za leto 1950 
(Nadaljevanje s prve strani) 

vključili v frontno organizacijo vse vo-
livne upravičenje in poživili politično 
delo z rednimi množičnimi sestanki, na 
katerih bodo razpravljali o političnem 
položaju, o organizacijskih nalogah fron
te in o izvrševanju mesečnih nalog. 
Taki sestanki bodo redno vsak mesec 
Razen tega bodo še na raznih priredit
vah in drugih sestankih članstvu poda
jali kratek politični pregled dogodkov 
doma in v svetu. V izobraževalni tečaj 
bo vključenih 40 članov OF. Proslavo 
državnih praznikov in pomembnih ob
letnic bo' Fronta proslavila z dostojnimi 
prireditvami tako, da bo k sodelovanju 
pritegnila vse množične organizacije. 
Dramatični odsek UID bo razen manj
ših iger naštudiral tudi eno večdejansko 
dramo, a pevski zbor bo nastopil na 
vseh prireditvah z dobro naštuJiraiiim 
programom. Članstvo v pevskem zboru 
bodo povečali na 40 članov, kakor tudi 
krog čitateljev svoje ljudske knjižnice-
Nadalje bodo dvignili število naročnikov 
na »Ljudsko pravico« in »Gorenjski 
glas« za 30%, ter organizirali dopisova
nje v časopise. 

P r i sprejemanju plana so Jczerčani 
sklenili, da bodo dvignili frontno člana
rino od 4 din na 4-50 din, kakor tudi 
socialni fond za 100% t- j - na 4 000 din 
tneSeČno ter se bo število podpornikov 
dvignilo na 250. Zboljšalo se bo sodelo
vanje ostalih množičnih organizacij s 
krajevnim ljudskim odborom in se bo 
nudila vsa pomoč delu novoizvoljenih 
ljudskih inšpektorjev-

V gospodarskih nalogah bodo poma
gali, da se kmečkoobdelovalna zadruga 
na Jezerskem notranjo in organizacijsko 
utrdi ter v vsem postane prava sociali
stična zadruga ter jim bo nuđena pomoč 
s 1000 prost, delovnimi urami. Njihov 
kraj igra važno vlogo v planu gozdar
stva. Zato bodo z ozirom na pomanj
kanje delovne sile pomagali pri organi
ziranju tednov gozdarstva ter pri tem 
napravili 300 delovnih ur. Letos bodo 
tudi gradili svoj zadružni dom, za kar 
so se zadolžili pri poseku in razrezu 
lesa s 2300 prostovoljnimi urami, a za 
planiranje in za betoniranje temeljev s 
6.000 prostovoljnimi urami dela. 

Ta plan dela je članstvo fronte spre

jelo na množičnem sestanku in je takoj 
pristopilo k izvajanju postavljenih me
sečnih planov. 

, LETNI FRONTNI PLAN V KRIŽAN 
PRI: I) VIDI: V A ZGRADITEV 
VODOVODA V SEBENJAH 

Krajevni odbor OF v Križah je na 
množičnem sestanku razpravljal in spre
jel frontni plan za leto 1950. P r i tem si 
je zadal nalogo, da bo naredil vodovod 
za vasi Žiganja vas in Sebenje in bodo 
pri tem frontovci opravili 3-500 prosto
voljnih delovnih ur, kar znaša povpreč
no 100 ur na frontovca. Frontovci bodo 
gradili tudi zadružni dom in popravili 
hišo frontnemu aktivistu, ki jo je poru
šil okupator, ter izvršili čiščenje vseh 
cestnih jarkov in popravilo cest- V to 
delo bodo vložili 20-000 prostovoljnih 
delovnih ur. 

Za političen in kulturni dvig so vnesli 
v plan po 2 študijska krožka, ki bosta 
delovala v vsaki vasi. I h i gospodarskih 
nalogah so se obvezali, da bodo vse 
množične organizacije, s frontno orga
nizacijo na čelu, delale za čimprejšnjo 
ustanovitev kmečkoobdel ovalne zadruge? 
ki ima vse pogoje za lep razvoj v nji
hovem kraju. „ 

TUDI V NAKLEM IN DUPLJAH SO 
ERONTOVCI SPREJELI LETNI PLAN 

Frontovci v Naklem in Dupljah so 
sprejeli v delovni plan podobne sklepe, 
ki so jih spopolnili še z ustanavljanjem 
frontnih količkov in poglobitvijo'kultur
no prosvetnega dela. Z 2000 ur prosto
voljnega dela bo Fronta v Naklem so
delovala pri gradnji novega vodovoda 
in popravilu vaških cest. Pospešili bodo 
gradnjo zadružnega doma s prispevkom 
1-800 prostovoljnih ur dela. Teli akcij pa 
ni v frontnem planu K O F odbora v Dup
ljah, ki je bolj splošen in formalističen. 

Slabši in le površno zajeti, v nedolo
čeni obliki so frontni plani K O F v Viso
kem, Železnikih in Kokrici- V njih ni 
prave življenjske moči, ne pravega od
raza realnih potreb njihovega kraja-To 
bi vsekakor nujno morali popraviti in 
vnesti v plan "konkretne naloge, ki so si 
jih zadali frontovci po posameznih sek
torjih dela. 

Nad 27 milijonov din kmetijskih proizvodov bodo 
n a š e K O Z oddale do konca leta d r ž a v i 

Kakšen bo napredek naših obdeloval
nih zadrug v tekočem letu, lahko razbe
remo tudi iz sledečih nalog, ki so si jih 
zadale za leto 1950- Do danes 19 obsto
ječih K O Z bo oddalo državi kmetijskih 
proizvodov v vrednosti ca 27,000-000 din. 
Tu pa niso všteti artikli, ki jih'bodo za
druge nudile našemu dnevnemu trgu, 
raznim podjetjem in ustanovam. Všteta 
tudi ni oddaja lesa in usluge, ki jih bodo 
zadruge opravile z raznimi prevozi itd-
Znatno se bo dvignila tudi živinoreja, 
saj se bo stalež goveje živine dvignil 
ob koncu leta 1950 za 11%. Ta uspeh 
je tem pomembnejši, ker bodo zadruge 
izločile vso slabo in neplemensko živino. 
Stalež prašičev se bo ob koncu leta 
dvignil za 192%. Vse to predstavlja za 

naše mlade zadruge velik napredek, ki 
mora biti kažipot vsem ostalim, ki da
nes še dvomijo nad prednostjo velikih 
kolektivnih gospodarstev. Vse to nam 
mora biti tudi merilo za intenzivno in 
ekstenzivno obdelavo zemlje in nam 
služiti pri planiranju odkupov z vseh sek
torjev našega kmetijskega gospodar
stva. Delujoče kmetijsko obdelovalne 
zadruge so tiste, ki bodo v zvezi s tem 
lomile vse ovire in izgovore, jadikoval-
cem nad »pritiskom« pa ob vsakem 
času nudile priliko Spoznati,' da se od 
njih ne zahteva ničesar nemogočega? 
Zemlja, ki nam je ostala edini predmet 
izkoriščanja, nam mora dati to, česar 
od nje pričakujemo, pa naj si bo držav
na, zadružna ali privatna last. 

Novi junaki petletke 
Tkalke iz „Inleksa": Štibelj Angela, Mezek Marija 
in Berglez Pavla imajo že precejšen odstotek 
opravljenega dela v drugi petletki 

V preteklem tednu smo že pisali od 8 
tkalkah iz Tiskanine, ki so že izpolnile 
svoj petletni plan, vendar se nain šte
vilo teh najboljših delavk iz dneva v 
dan veča. Danes že lahko pišemo o 
tkalkah iz lateksa, ki so ravno tako iz
polnile svoj petletni plan. 

To so sledeče tovarišice: 
Štibelj Angela, ki jo že poznamo* saj 

je bila med prvimi pobudnicami v borbi 
za dvig storilnosti dela v Kranju. P r i 
čela je delati v tekstilni industriji že v 
mladosti, vendar pa v stari Jugoslaviji 
ni hodila na delo s takim veseljem, kot 
hodi danes, niti ni delala s tako velikim 
elanom, kot dela sedaj, ko se vsak dan 
trudi, da izvrši svoje planske naloge. 
Tovarišica pravi, da ji je v čast in naj
večjo ljubezen, izpolnjevati naloge, k i j ih 
pred njo postavlja naša slavna Partija 
in da s temi izvršenimi nalogami izka
zuje ljubezen Partiji in Titu. Uspeli, ki 
ga je dosegla, ko je izpolnila svoj pet
letni plan s 108%, pa naj bo nov poraz 
všem našim obrekovalcem. 

Brglcz Pavla je v bivši Jugoslaviji 
služila v Ljubljani. Ker pa v tej službi ni 
mogla preživljati svojega otroka, je šla 
iskat zaposlitve v Kranj v tov. Schubert, 
po osvoboditvi pa v Inteks. Ker je uvi
dela, da so v novi Jugoslaviji mnogo 
boljši delovni pogoji in da delavce ni 
več izkoriščan, da je solastnik tovarn, 

strojev itd. in da so zaščiteni tudi ne
zakonski otroci, je dobila tudi ona večje 
veselje do dela in je pričela iz dneva v 
dan prekoračevat i norme. Niso jo ustra
šile ne povečane norme, niti slab mate
rial, zato pa je postala 5 kratna udarnica. 

Še z večjim elanom pa je začela de
lati po izbruhu resolucije Informbiroja, 
in je s tem dokazala zvestobo naši Par
tiji in Titu. To zvestobo pa je najbolj 
dokazala s tem, da je izvršila svoj letni 
plan s 103-5%. Ko je izvršila svoj petlet
ni plan, se je obvezala, da bo drugo T i 
tovo petletko izvršila, do leta 1952. 

Tudi tovarišica Mezek Marija je de
lala .v tekstilni industriji že od svoje 
mladosti. Ker pa so v bivši Jugoslaviji 
delavce preveč izkoriščali in niso imeli 
nobene zaščite, je v letu 1936 stopila z 
ostalim delavstvom v stavko.. Med oku
pacijo je bila doma in ni hotela delati 
za okupatorja. Takoj po osvoboditvi pa. 
se je zopet zaposlila. Ko je videla polet 
naših delavcev ter njihove uspehe pri 
delu, je tudi ona sklenila, da hoče po
stati udarnica, kar je tudi kmalu doseg
la. Poleg teg^a, da si je večkrat priborila 
naslov udarnice, kar ji je bilo v največjo 
čast, je dosegla še večji uspeh in to jo, 
da je izpolnila svoj petletni plan za 
108-2%. Ob izpolnitvi svojega petletnega 
plana se je obvezala, da bo drugo T i 
tovo petletko izvršila v letu 1952. 

Plenum NLO v Škofji Loki je sprejel važne sklepe 
Škofja Loka, 14. januarja. 

• Včeraj je bilo v Škofji Loki drugo, 
zasedanje plenuma M L O , ki je sprejel 
po živahnem razpravljanju o vseh uaj-
aktuelnejših vprašanjih, k i se tičejo živ
ljenjskih potreb mesta, delovne sklepe-
Tako bodo med drugim do 1. februarja 
iz privatnega sektorja pripojili držav
nemu področju dvoje podjetij, zbori vo
livcev bodo ob koncu januarja do za
četka februarja, postavili bodo nov DID, 

ker sedanji ne ustreza potrebam in 
zahtevam mesta. 

Plenum je razpravljal tudi o popisu 
zemlje in živine in so za to izvršene že 
vse tehnične priprave. Člani plenuma so 
se obenem' obvezali, da bodo preštudi
rali Zakon o ljudskih odborih tako, da 
ga bodo novoizvoljeni ljudski odborniki 
povsem obvladali do srede februarja. 
To jim bo mnogo koristilo pri njihovem 
bodočem delu za skupnost. 

Uspehi denarnega varčevanja v mes<?cu decembru 
Lani do 30- decembra je bilo v našem 

okraju ustanovljenih 46 novih hranilnih 
blagajn, 3-956 vlagateljev pa je v enem 
mesecu vložilo v hranilnice okroglo štiri 
milijone dinarjev. Hranilne blagajne so 
ustanovljene največ pri kmetijskih za
drugah, pri katerih ima hranilne knji
žice 1856 novih vlagateljev, ki so vložili 
skoraj 3 milijone dinarjev. Najbolje V SO 
se pri tem izkazale K Z Martinj Vrti« Žiri 
in Češnjica, medtem ko so bili zelo ma
lomarni v Godešiču, Dupljah. Podbrez-
jah in Bitnjah. 

Tudi hranilne blagajne pri naših pod
jetjih in ustanovah so zelo napredovale 
in pokazale viden usneh v varčevanju-
Po tovarnah in podjetjih v našpn okra
ju je 2-100 novih vlagateljev vložilo v 
tem mesecu 1 milijon dinarjev. V mestu 
Kranju so najboljše hranilnice pri OZKZ, 
kjer imajo 100% vsi hranilne knjižice, 
kakor tudi v hotelu Evropi in M L O , kjer 
vlaga 92% uslužbencev svoje prihranke 
na hranilne knjižice. Dalje sledita L 
gimnazija, Vino-pivo Kranj, slabi pa SO 
še vedno v Inteksu z 9%, Tiskanini 7% 
in Iskri s 4% vlagateljev. 

V okolici Tržiča je najboljši v varče
vanju kolektiv sindikata trgovskih usluž
bencev, ki imajo 100% vsi hranilne knji
žice in odpade na vsakega člana po 760 
din ter so si s tem pridobili prehodno 
zastavico Narodne banke. Dobra je tudi 
sindikalna podružnica lokalne industrije 
in obrti v Križali z 99%, kolektiv dr
žavne gozdne uprave pa je zelo slab, 
saj ima le 9% uslužbencev za varčeva
nje. - . 

Na območju Škofje Loke v so dobri ko
lektivi tovarne »Niko« v Železnikih in 
čevljarsko produktivna zadruga v Stu-
denem s 100%; tov. bombažne predil
nice ima samo 3% vlagateljev, a tovar
na klobukov komaj 1% vlagateljev. 

Varčevanje v ljudski državi ne gre 
na račun izkoriščanja ljudskih m n o ž i c 
kakor ie bilo to nekdaj, ampak gre ta 
denar v splošno korist in ima od tega 
dobiček tudi vsak posameznik. Zato je 
prav, da se z varčevanjem vse bolj kre
pimo in naj ne bo ne na deželi in ne v 
naših delovnih kolektivih človeka, ki še 
ne bi imel hranilne knjižice za vlaganje 
svojih denarnih prihrankov. Ž. A. 

Ob 26-letnici amrti 

veMze€ga Lenina 
Odlomek iz govora tov. Dušana Baleta-

Leninovo življenje in delo je od mla-
deniških let pa do smrti napolnjeno z 
bojem — neprestanim, vztrajnim, od
ločnim, brezkompromisnim, načelnim 
bojem za zmago revolucionarne misli, za 
zmago oroletariata in vseh zatiranih, 
proti eksploatatorjem, njihovim hlap
cem in prirepnikom. Njegovi članki, 
knjige in brošure niso proizvodi »aka
demske«, »kabinetne« znanosti. Sleher
no, pa še tako majhno delce se je poro
dilo iz žgoče vsakodnevne potrebe, vsa
ko obravnava konkretno problematiko, 
vsako daje odgovor na konkretno vpra
šanje, važno v danem trenutku. Vsako 
teh del je žgoča polemika proti oportu-
nističnim, spravljivim, breznačelnim pa
če njem marksist ične misli, hkrati pa 
plodna, ustvarjajoča polemika, iz katere 

se krešejo nove misli iu novi načrti . 
Često se je Lenin boril sam ali pa z 
neznatno manjšino, boril pa se je ne
popustljivo naprej in končno zmagal. 

Lenin tudi v začasnem porazu nikoli 
ni omahoval-

»Ne stokati zaradi poraza — to je 
tista posebnost v Leninovem delovanju, 
ki mu je pomagala združevati okrog 
sebe do kraja predano armado, armado, 
ki veruje v svoje sile.« 

In ko je zmagal, Lenin nikoli ni poči
val na lavorikih. Dejal je: 

»Prva stvar je, da nas zmaga ne 
spravi v puhlo navdušenje in bnha-
vost; druga stvar, da si utrdimo zma
go; tretja, da nasprotnika potolčemo 
do kraja, zakaj le potolčen je, a še 
davno ne do kraja.« 
Boljševiška partija se je organizirala, 

učila in kalila pod vodstvom leninskega 
genija, pod njegovim vodstvom je tudi 
zmagala. Zasluga Leninove brezkompro

misne borbe za revolucionarno misel, za 
resnico v delavskem gibanju, je razbitje 
gnilih teorij, najprej narodnikov, po
zneje ekonomistov, menjševikov -— v in
ternacionalnem merilu pa vseh mogočih 
»popravljalcev«, reformistov in revizio-
nistov Marxovega nauka, kakršni so bili 
apologeti II. internacionalc Lenin je v 
mednarodnem delavskem gibanju s svo
jo kritiko strgal krinko revizionizmi!, kj 
je v svetovni vojni kulminira! v izdaj
stvu vodij II. internacionalc in njihovem 
prehodu na šovinistične boržuazne pozi
cije. Lenin je postal utemeljitelj III. in
ternacionalc in oče ter učitelj mednarod
nega proletariata in vseh zatiranih Ijud-v 

stev na svetu. 
Življenjska pot Leninova je bila tež

ka.. Zasledovala ga je carska Oh rana in 
mednarodna policija, bil je v ječah, pre
gnanstvu in dolgoletni emigraciji. Malo
koga so tako napadali in preganjali, 
malokoga so tako obmetavali s kleve

tami in podlostmi in to ne samo odkriti 
razredni sovražniki, temveč tudi poli
tični nasprotniki in oportunisti v delav
skem gibanju. Hkrati pa je tudi malokdo 
v zgodovini užival toliko ljubezen in 
privrženost delovnih množic, ki jih je 
vodil. Ko je polagal temelje Boljševiški 
partiji so ga klevetali kot razbijača de
lavskega gibanja. Ko je pripravljal okto
barski prevrat, so ga klevetali kot nem
škega špijona. Ob uvedbi nove ekonom
ske politike so mu očitali izdajstvo 
programa Komunistične partije. Lenin 
pa je smelo korakal naprej, ne oziraje 
se na nizkotne klevete, v svesti si re
sničnosti in pravičnosti ' delavske stvarh 
ki mora zmagati in ki je končno vedno 
zmagovala. Leninov zgled nas uči,»da 
se moramo smelo, ponosno in nepopust
ljivo boriti za zmago resnice; še tako 
zvita, še tako podla laž, še tako krivič
na kleveta ne more zaustaviti pohoda 
resnice, niti je ne more zatemniti. 

Iz Dela št 1—2 leto 1949-



Delovnemu ljudstvu kvalitetno obutev je geslo 
delavcev tovarne „Triglav" v Tržiču 

Nekaj misli o občnih zborih sindikalnih organizacij 

V stekleni izložbeni omari v direktor
jevi sobi tovarne čevljev »Triglav« v 
Tržiču je razstavljenih kakih 20 parov 
lenih novih moških in ženskih modelov 
Čevljev v raznih barvah. Take čevlje 
bodo izdelali delavci te največje tovarne 
Čevljev v Sloveniji v tekočem letu. Od 
Prvotnega gesla, ki so ga narekovale 
ogromne' povojne potrebe, da je treba, 
ljudi obuti, pa čeprav z enostavnimi mo
deli, si je kolektiv osvojil za leto 1950 
Parolo — delovnemu ljudstvu kvalitetno 
obutev. 

Do lanskega leta se je plan in s tem 
Proizvodnja po osvoboditvi iz leta v leto 
neprestano dvigala, dočim so stroji 
ostali isti. Skoke v proizvodnji je bilo 
opaziti celo od meseca do meseca. Tako 
s e je januarja do zadnjega meseca v 
Preteklem letu povzpela proizvodnja za 
38 odstotkov, medtem ko je od osvobo
ditve do konca lanskega leta narasla v 
celoti za 134 odstotkov. Ta veliki dvig 
storilnosti je poleg velikega "delovnega 
elana delavstva tudi rezultat nepresta
nega strokovnega usposabljanja delav
stva. Tovarna »Triglav« je kovačnica 
novih kadrov. V okviru tovarne se v 
strokovnih tečajih neprestano usposab
ljajo kvalificirani in polkvalificirani de
lavci. Iz tega delovnega kolektiva pa so 
izšli ter prevzeli v sorodnih podjetjih 
vodilna mesta mnogi delavci, katere je 
Vzgojila tovarna. 

Marljivemu kolektivu je uspelo dvig
niti proizvodnjo — računajoč povprečno 
na enega delavca — od manj kakor 
dveh parov v osmih urah v času po 
osvoboditvi, izdelati v istem delovnem 
času ob koncu preteklega leta šest pa
rov čevljev, kar je. največja storilnost 
od obstoja tovarne in hkrati tudi naj
večja storilnost na posameznega delav
ca v tovarnah čevljev v naši državi , če 
izvzamemo proizvodnjo v tovarnah., ki 
delajo no tekočem traku-

Takih velikih delovnih uspehov ne bi 
bilo mogoče doseči brez velike delovne 
discipline. Vzorna disciplina je velika 
Pridobitev in odlika tega kolektiva. V 
preteklem letu je bilo neopravičenih izo
stankov mesečno povprečno samo za 
0.09 odstotkov, s čimer se delavci te to
varne uvrščajo med najbolj disciplini
rane v vsej državi- Najbolj discipliniran 
in hkrati najboljši delavec je Pavle Ro-

tar v oddelku za prirezovauje zgornjega 
usnja, ki ni imel v preteklem letu nobe
nega neupravičenega izostanka. Sedaj je 
ta marljivi delavec tik pred izpolnitvijo 
petletnega plana. Za nemoteno delova
nje strojev skrbi novator in racionaliza-
tor Janko Sajovic, ki vodi mehanično 
delavnico. Njegova zasluga je, da se v 
tovarni, kjer ni bil več kakor 10 let na
bavljen noben nov stroj, proizvodnja ni 
zmanjšala, ampak se je nasprotno celo 
več kakor podvojila. To dosegajo delav
ci zato, ker novator Sajovic skrbno po
pravlja stroje, ter izdeluje nove strojne 
dele, kier koli je to potrebno. Organiza
tor celotnih delovnih zmag in uspehov 
pa je direktor tovarne, nosilec Reda 
dela I. stopnje Štefko Urbane. Njegova 
zasluga je poleg drugega še posebej v 
organiziranju nazorne agitacije, pred
vsem ,v obliki diagramov, na podlagi ka
terih se urejuje in regnlira delovna di
sciplina ter izvršuje delo enakomerno, 
kar ima posledico dvig proizvodnje-

Ko je delovni kolektiv tovarne »Tri
glav« ustvaril 20- decembra svojo letno 
obveznost ter izpolnil 30 odstotkov večji 
plan v primeri s prejšnjim letom, je — 
čeprav tik pred koncem leta — sprejel 
poleg sklepa, da bo v letu 19,50 povečal 
kvaliteto, tudi obvezo, da bo izdelal do 
novega leta, to je do 1. januarja 1950 še 
20-000 parov čevljev. To poslednjo ob
veznost so marljivi delavci že izvršili, 
medicin ko bodo v vsem tekočem letu 
izvajali uspešno svoj prvi sklep ter nu
dili potrošnikom kvalitetno izdelane čev
lje. 

Vodstvo posveča delavstvu precejšnjo 
skrb. Tako ima tovarna dobro men/o, k i 
je najboljša delavska menza v Tržiču in 
ena najboljših v kranjskem okraju. Gle
de stanovanj pa je bilo doslej storjenega 
premalo. Čeprav zaposluje tovarna na 
stotine delavcev in je stanovanjsko vpra
šanje v industrijsko močno razvitem 
Tržiču sila pereče, ima tovarna le eno 
lastno stanovanjsko hišo, zgrajeno že 
pred vojno, kjer stanujejo delavci in na
meščenci. V preteklem letu so pričeli 
graditi za delavstvo dva provizorja. ka
mor se bo lahko vselilo letos 16 družin-
S tem pa je v dobrih štirih letih po 
osvoboditvi izvršenega za graditev de
lavskih stanovanj odločno premalo in 
bo treba zamujeno nadoknaditi. 

Prav v tem času se sindikalne orga
nizacije vestno pripravljajo na svoje 
redne letne skupščine, na katerih bodo 
sindikalna vodstva pred svojim član
stvom dajala obračun o dosedanjem 
delu. Občni zbori sindikalnih organiza
cij, od sindikalnih grup pa do najvišjih 
sindikalnih forumov pa bodo in morajo 
biti tudi manifestacije naših velikih uspe
hov in zmag pri izvršitvi planov v pre
teklem letu, za kar so sindikalne orga
nizacije nedvomno ogromno prispevale 
s svojim požrtvovalnim političnim de
lom za ideološki in kulturni dvig svojih 
članov. Pr i vsem tem pa ne smemo za-
molčati tudi napak in neuspehov, ki so 
zaradi nedelavnosti, ali celo malomar
nosti nekaterih sindikalnih aktivistov 
Vplivali na izvrševanje nalog, ki smo jih 
kot državljani F L R . l , posebno pa še kot 
člani take organizacije, kot je sindikal
na, ki povezuje ves delavski razred Ju
goslavije v eno monolitno celoto, dolžni 
čim bolje in čim vestneje izpolnjevati. 

Na letošnje občne zbore bomo prišli 
z bogatimi izkušnjami, ki smo si jih pri
dobili v vsakodnevni borbi za organiza
cijsko učvrsti tev posebno osnovnih edi-
nic sindikatov, to je sindikalnih grup, 
pododborov in podružnic Poleg tega 
morajo dati občni zbori natančno ana
lizo oblik borbe, ki so jih uporabljale 
sindikalne organizacije po vseh sektor
jih dela, predvsem pa kulturnega, ideo-
loško-političnega, organizacij, tekmova
nja itd., skratka dvig življenjskega stan
darda našega delavstva. . 

Da pa ne bodo občni zbori v podruž
nicah le formalen akt, temveč sredstvo 
za še večjo aktivizacijo našega član
stva, za izvršenje velikih nalog, ki nas 
v letošnjem letu še čakajo, da bodo naše 
sindikalne organizacije v organizacij
skem potrledu no občnih /borih še čvr-
stejše in da bo delo sindikatov še 
uspešnejše kot do sedaj, pa je potrebno, 
da se na občne zbore temeljito pripra
vimo. 

Predvsem morajo naši sindikalni ak
tivisti nenehno poptdarizirati uspehe, ki 
s;* jih dosegli doslej sindikati na sploš
no, in posamezne organizacijske ediuice 
oziroma forumi. Popularizirati morajo 
tudi uspehe, ki so jih dosegli s svojim 
vestnim in požrtvovalnim delom posa
mezni sindikalni aktivisti, po drugi 
strani pa morajo razkrinkavati malo
marne funkcionarje, ki svojih nalog 
sploh niso, ali pa so jih slabo izvrševali. 

Prav posebno pa moramo gledati, da 
bodo prišli za sindikalne funkcionarje 
namesto dosedanjih, ki so se slabo iz-
' ali, novi predani ljudje. V sindikalno 
delo moramo vključiti predvsem mla
dino in pa žene, ki so dokazali, da so 
vredni in sposobni, da vodijo delo na
ših sindikatov. Pozabiti seveda tudi ne 
smemo na naše udarnike in racionaliza-
torje, ki bodo ne samo dobri strokovni, 
ampak tudi politični delavci. 

Za brezhibno potekanje, občnih zbo
rov, oziroma volitev novih sindikalnih 
organov, pa so potrebne tudi tehnične 
priprave. Volitve v vse forume so po
polnoma demokratične, tajne. Tu je 
treba posebno paziti na to, da se na le
tošnjih občnih zborih odpravijo vsi tisti 
nedemokratični pojavi, ki nujno zavirajo 
sodelovanje najširših plasti delavskega 
razreda v dflU sindikalnih organizacij 
ter dnšijo iniciativnost pri delu. 

Če bomo na letošnjih občnih zborih 
pazili na vse to, če se bodo naši sindi
kalni aktivisti držali tudi vseh navodil, 
ki so jih prejeli od višjih sindikalnih 
vodstev in če bodo v pripravah razvili 
vso svojo politično aktivnost, potem 
smo lahko prepričani, da bodo občni 
zbori sindikalnih podružnic, kakor tudi 
vseh ostalih vodstev, uspeli, potem smo 
lahko tudi prepričani, da bodo uspehi v 

\ č e t r t e m letu TitOVe petletke še večji. 
Nikdar pa ne smemo pozabiti Lenina, 

ki je rekel: »Sindikati so šola uprav
ljanja, šola gospodarjenja in šola ko
munizma.« /. P. 

Napoved tekmovanja sindikalnim p o d r u ž n i c a m 
j e s e n i š k e g a okraja 

Na podlagi lil-plenarnega zasedanja 
C K K P J in X . plenarnega zasedanja ZS. l , 
ki sta nam postavili najbolj važne na-
loge pri bodočem delu, je Oblastni od
bor ZSS sklical dne 11- I. 1950 konfe-

P R E D II. K O N G R E S O M L P S 
V dneh od 28. do 31. januarja t. 1. bo 

v Ljubljani zasedal II- kongres Ljudske 
Prosvete Slovenije, ki bo važna prelom
nica v našem kulturnem in umetniškem 
življenju. Kongres bo analiziral vse^ do
sedanje pomanjkljivosti in napake, ki so 
se pojavljale pri našem delu, obenem 
Pa bo sprejel nove sklepe in nakazal 
smernice za čim uspešnejše bodoče delo 
na kulturno-prosvetnem področju. 

V čast II- kongresu L P S se je med 
kulturno-umetniškimi skupinami razvilo 
živahno predkongresno tekmovanje, k i 
Je močno razgibalo vse kulturno-pro-
svetno delovanje našega okraja. V tem 
Času smo reorganizirali nekdanje svete 
ljudske prosvete v' kulturno, odroma 
izobraževalno - umetniška društva, pri 
Čemer smo presegli plan za 13,8%. Da
nes imamo v okraju že 36 društev s 119 
sel \cijami, v katere je zajeto 3472 čla
nov (PO nepopolnih podatkih). To je 
brez dvoma lep rezultat dela, vendar pa 
ne kaže ostati pri tem številu. Vztrajati 
nioramo na tem, da se še ostalih 20 L P S 
eini prej reorganizira v društva, da bo 
v se delo na tem področju čim smotr
nejše in čim enotnejše. Novoustanov
ljena društva so na svojih občnih zborih 
sprejela sklepe, ki jih z resnostjo reali
zirajo, poživljajo doslej pasivne sekcije 
Jer ustanavljajo nove, ven Jar na ugo
tavljamo, da sta še vedno najštevilnejši 
l n najmočnejši dramatika ter izobraže
valna sekcija. Naši podeželski odri prid-
P° študirajo ter pripravljajo vedno nove 
igre, katerih idejnost in kvaliteta se 
°viga. Res imamo primere, ko režiserji 
Oziroma vodje igralskih sekcij še ne 
razumejo ali pa nočejo razumeti naše 
l e|ejne revolucije ter skušajo uprizarjati 
Plehke, idejno šibke igre, ki so bile ko-
m<ki primerne za predvojne diletantske 

odre, nikakor pa niso primerne danes, 
ko se dviga kulturni nivo našega delov
nega ljudstva in ko posredujemo na
šemu, nekoč malemu človeku, pravo 
resnično kulturo in umetnost- Taki pri
meri pa so vodno redkejši. Z naših 
odrov izginjajo razni Pričarani ženini, 
Neveste iz Amerike, Zadrege na ! za
dregami, ker jih izpodrivajo Kranjčeva 
Pot do zločina, Nušičeve komedije, Can
karjevi hlapci. Kralj na Betajnovi, Tav
čarjeva Visoška kronika, zdrave, naši 
socialistični graditvi primerne igre. Prav 
tako opažamo, da se dramatske skupine 
bore za kvalitetno izvajanje, kar se je 
pokazalo zlasti v tekmovanju S K U D . 

Tudi ostale sekcije so pokazale v 
predkongresnem tekmovanju živahno de
javnost, pri čemer so se zlasti izkazale 
folklorna, glasbena in pevska. Naša kul-
turno-umetniška društva si utirajo pot 
tudi izven meja našega okraja ter so
delujejo na oblastnih in republiških tek
movanjih. Tako je Prešernov pevski 
zbor dosegel na republiškem tekmovanju 
prvo mesto kot najboljši moški zbor 
Slovenije, kar je najlepše priznanje za 
požrtvovalno delo pevcev in zborovodje 
tov. Liparja, mladi nadarjeni harmoni
kar Rudi Ahačič ig Tržiča, član S K U D 
Ivan. Cankar, pa bo zastopal naš okraj 
celo na zveznem tekmovanju v Beo
gradu. To so rezultati in usnehi resnega 
in požrtvovalnega dela na področju kul-
turno-orosvetne dejavnosti in bi bilo že
leti, da postanejo taki rezultati cilj vseh 
naših kulturno-umetniških skupin. 

Za dvig izobrazbe našega delovnega 
ljudstva smo organizirali izobraževalne 
tečaje. Stalna agitacija za vključevanje 
v kmcčko-izobraževalnc tečaje kakor 
tudi sklepi zadnje okrajne konference za 
izobraževalne tečaje so ponovno pripo

mogli k organizaciji. Tako je sedaj od 
54 planiranih tečajev pričelo z organiza
cijo -tO krajevnih komisij, ki so skupno 
pridobile 1039 prijavljencev, to je 1.35% 
prebivalstva okraja Kranj in 69v3% pla
niranega števila tečajnikov. Do seda i so 
v izobraževalne tečaje vključili največ 
prebivalcev naslednji K L O : Šent Urška 
gora 10.8%, Sorica 10.3%, Martinj vrh 
8-2%;, Gaberk 4.6vo ter Gorenja vas, ki 
je v 14 dneh dvignila število tečajnikov 
od 3.8% na 57%-. Na Trebiji so vključili 
v tečaj 7-4%) prebivalcev. Poleg tegd 
obiskujejo tovarišice praktični gospo
dinjski in čipkarski tečaj. 

Nasprotno pa v Selcah, Šenčurju, Go
ricah, Kovorju in mnogih drugih niso 
komisije za izobraževalne tečaje z mno
žičnimi organizacijami in KLO mčesar 
ukrenile, kar je krivo, da danes deluje 
samo 26 tečajev, ki jih od vseh prigla
šenih tečajnikov obiskuje predavanja le 
830, to je 80% priglašenih tečajnikov 
vseh 40 krajev. 

Značilno je. da so predvsem zajeli 
največ možnosti za izvedbo, dosti pre
davateljskega kadra in tečajnikov. 

To je bežen pregled in rezultat našega 
predkongresnega tekmovanja, s katerim 
pa še nikakor ne moremo in ne smemo 
biti zadovoljni. Osnovna pomanjkljivost, 
ki smo jo pri vsem našem dosedanjem 
delu na kulturno-umetniškem področju 
zasledili, je bila nepravilnost med mno
žičnimi organizacijami, K L O oz. pro
svetnimi poverjeniki ter društvi. S po
stavitvijo sedanjih krajcv"'h in zlasti 
mestnih prosvetnih referentov, ki bodo 
samostojno reševali kraievno problema
tiko, no prosvetni in splošni liniji, ki jo 
je nakazal III. plenum C K K P J , bomo v 
bodoče lahko beležili še lepše rezultate 
pri graditvi naše socialistične kulture. 

renco kulturno - prosvetnih referentov 
kranjskega in jeseniškega okraja. 

Na tej konferenci smo pregledali do
sedanje delo ' na ideološkem sektorju 
in ugotovili razne pomanjkljivosti. Da 
bi ^se pa ideološko politično delo bolj 
poživilo in da bi vse sklepe zgoraj na
vedenih plcnumov izvedli, so sindikalne 
podružnice kranjskega okraja napove
dale tekmovanje v ideološko političnem 
delu sindikalnim podružnicam jeseni
škega okraja, ki so to tekmovanje z ve
seljem sprejele. Tekmovanje bo trajalo 
do L maja 1950. 

Ob napovedi tekmovanja so podruž
nice kranjskega okraja sprejele sledečo 
obveze: 
L V 80 sindikalnih podružnicah bomo 

uvedli študij *in vanj pritegnili 50%' 
delavstva. 

2. V 6 vaseh bomo organizirali študij za 
podeželske delavce. 

3. V podružnicah bomo imeli 150 poli
tičnih predavanj. 

4- V podružnicah bomo postavili 20 
agitk, ki bodo stalno agitirale za po
vezavo z vasio in pripravljale kmete 
za vstop v KOZ. 

5. Ves propagandni aparat bomo upo
rabljali v politične namene za odda
janje političnih pregledov in popula
riziranje doseženih uspehov. 

6. V S K U D , fizkulturuih društvih in ljud
ski tehniki bomo uvedli politično-stro-
kovni študij. 

7. Tekmovali bomo, kateri okraj bo 
usposobil več sindikalnega kadra. 

Okrajni svet Kranj. 

Uspeh gosiovarja Živovcev 
v Idriji 

Igralci dramske sekcije Sindikalno 
kulturno umetniškega društva »Otona 
Župančiča« v Žirch je v dneh 14. in 15. 
januarja igrala v Idriji igro »Pot do zlo
čina«. Čeprav je igra težka, je bila pri 
gledalcih zelo ugodno sprejeta. Igralci 
so želi navdušeno priznanje gledalcev. 

N. S. 
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F i z k u l t u r a i n š p o r t Drobne in važne vesti 
O D V S E P O V S O D 

143 zmagovalcev petletke je imelo v 
nedeljo zborovanje v Ljubljani, kjer so 
obljubili, da bodo do konca 1951 izpol
nili še eno petletko. 

Frontovci Zagreba so kun opravil! 
3*986-520 ur prostovoljnega dela v vred
nosti 33.60().()()() din. 

V Plevlju v Crni gori so nedavno pu
stili v obratovanje novo termoelektrar
no, ki bo proizvajala letno okrog 10 mi
lijonov k\v ur električne energije, torej 
nekajkrat več, kakor vse dosedanje 
elektrarne v Crni gori. 

V Bosni in Hercegovini so v preteklih 
letih zgradili 5750 raznih objektov. V 
tem številu pa niso všteta dela zvez
nega pomena. Na podeželju so obnovili 
ali na novo zgradili 100-000 stanovanj
skih hiš. 

V tovarni parnih kotlov v Zagrebu so 
nedavno izdelali prvi dve seriji velikih 
strmocevnih parnih kotlov z zmogljivo
stjo 4000 in 6000 kg pare na uro. 

V kratkem bo v Mesičili vzhodno od 
Sarajeva začela obratovati nova hidro
centrala. Tam sta žc postavljeni prvi 
dve Litostrojevi turbini tipa »Franeis«. 

650 osnovnih šol je bilovpd osvoboje-
nju zgrajenih ali obnovljenih v Sloveniji-
Danes obiskuje 1300 osnovnih šol 163.000 
učencev. Od teh šol je 12S sedemletk. 

Vseučilišče s pravno, medicisko, go-
spodarsko-gozdarsko in tehnično fakul
teto so svečano odprli v Sarajevu. 

Na Hrvaškem so lani vsadili 6,700.000 
gozdnih sadik, ter porabili za pogozdo
vanje 700.000 kg semena gozdnih dreves. 

Skozi sito in r e š e t o 
ZAKAl MALE SINDIKALNE PODRUŽ

NICE NE PRIDEJO DO DRV 
Kljub dobri volji delavcev in name

ščencev, ki so se lani udeležili sečnje 
drv za člane sindikalnih podružnic, pre
skrba z drvmi za delavce in nameščen
ce ni vse do slej zadovoljivo rešena-
Posebno to velja za člane malih sindi
kalnih podružnic, ki nimajo sredstev in 
ne moči, da bi za njih pripravljena drva 
prepeljali izpod Storžiča v Kranj. To 
nalogo prevoza in preskrbe je imelo 
podjetje »Kurivo«, ki pa se kljub lepemu 
vremenu doslej ni potrudilo, da izvrši ta 
prevoz. Izgovor, da nima avtomobilov, 
ker jih je moralo oddati mestnemu avto-
prevozništvu vsekakor ni upravičen, 
kajti prav tako bi moral ta slednji dati 
na posodo prevozna sredstva v takšno 
važno svrho kot je preskrba z drvmi 
članom malih sindikalnih podružnic. Na
damo se, da se bodo merodajni pozani
mali s tem slučajem, da naši delovni 
ljudje pridejo do prepotrebnega ogreva, 
ker smo že takorekoč sredi zime. 

ZASTOJ ŠPORTA V KRANJU 
Po tem vprašanju je že lani razprav

ljala »LP« in prav je, da se tudi mi 
Vprašamo, če to drži. Vsekakor v veliki 
meri, čeprav se nam letos obeta večja 
delavnost in kar je glavno večja pod
pora vsem športnim društvom in klu
bom tako, da se tudi fizkulturno gibanje, 
ki je neločljivo povezano z graditvijo so
cializma pri nas dvigne na dostojno v i 
šino. Vendar pa s to ugotovitvijo še ni 
vse rešeno, temveč se postavlja v osred
nje odprto vprašanje : kaj smo vse imeli 
v športu nekdaj in kaj imamo danes? 
Ali bolje povedano: katere športne pa-
noue še nismo zajeli, čeprav smo jih ne
koč gojili? Nogomet je zajet v treh 
športnih društvih: NSK »Korotan«, SSK 
»Železničar« in FD Stražišče. SK Želez
ničarju, ki je nedavno ustanovljen so 
pristopili tudi teniška, namizno teniška, 
rokometna in plavalna sekci ja -SFI) 
»Udarnika«, ki se je razšel in so nje
govo ime prevzeli smučarji in ustanovili 
samostojno društvo, ki prav uspešno de
luje. Glavni naš predstavnik v I. sloven
ski republikanski ligi SK »Korotan« je 
menda končno dobil po vsestranskem 
prizadevanju množično pomoč in ima 
tako' znatno boljše izglede pred nasto
pajočo sezono za uspešen nastop kot v 
lanskem tekmovanju. In tako je tudi 
prav, saj je SK »Korotan« edini ligaš iz 
Gorenjske, ki nastopa v slovenski ligi. 

V K S K »Borcu« imamo mlade pred-

OB PREMIERI DOMAČEGA EILMA 
»ZASTAVA« 

Treba je priznati, da je pisatelj Joža 
Horvat za filmski scenarij izbral snov, 
ki po svoji problematiki spada med naj
boljše scenarije filmov, domače proiz
vodnje, ki smo jih dosedaj videli. Pisa
telju je šlo za roko, da v svoji filmski 
zgodbi pokaže pot, po kateri naj stopa 
umetnost v današnji družbeni stvarnosti, 
ravno v času, ko se to vprašanje po
stavlja v ospredje. Prav za prav je sam 
sebi poiskal trd oreh, ko je izbral za 
glavnega junaka zgodbe ravno plesalko, 
saj vemo, da ravno balet sloni na naj
bolj globokih temeljili preteklosti. Saj je 
dobro poznano, da je vrsta te umetnosti 
bila množicam najbolj odtujena. Če bi 
pisec scenarija vzel namesto plesne 
umetnosti književnost, glasbo ali morda 
likovno umetnost, bi morda lažje obdelal 
to snov, saj so te veje umetnosti prišle 
že rnnOSO dalje v današnjo problematiko 
Kljub temu, da je vzel ravno najtežje, 
mu je uspelo, da je povedal, kar je po
vedati hotel. Mnogo zaslug nosi pri tem 
seveda tudi sama koreografija v zadnjih 
scenah filma in pa glasba Milana Cipre. 
V baletu, ki ga pleše nosilka glavne 
vloge, je dejansko pokazana notranja 

stavnike lepega konjskega športa in tudi 
streljaštvo seže prav lepo razvija. Toda 
pri vsem tem pa pogrešamo še več 
športnih panog, ki so že imele nekdaj 
prav čedno rast v našem mestu o čigar 
obstoju pa se zdaj nič ne čuje. Izgleda, 
da se z lahko in težko atletiko morda 
danes bavijo le v TD? In vendar bok
sanje iu rokoborba pripada v delavnost 
športnih društev, zakaj te sekcije ob pra
vilnem razumevanju in gmotni podpori 
ne bi oživeli n. pr. v SK »Korotan«. d'e 
športne panoge so vendar tako ozko po
vezane z njihovo delavnostjo, da bi bilo 
kaj lahko ustvarljivo. 

Razen tega je še ena športna panoga, 
ki je danes zelo razprostrta in priljub
ljena športna igra posebno na jugu naše 
države. Ta je keglanje. Kranjčani so tudi 
bilo odveč, da se končno tudi o tem po-
biloo dveč, da se končno tudi o tem po
vede razgovor, kajti zanimanja za ta 
šport je še vedno veliko, in tudi igra-
lišče z potrebnim inventarjem še vedno 
obstoja v vrtu pri »Peterčku«, čenrav je 
sedaj založeno z razno kramarijo. Se
veda bi bilo potrebno popravil in obnove, 
a glavno je, da se ustanovi keglaški 
klub, ki bi po mnenju izvedencev lahko 
pO kratkem treniranju dostojno pred
stavljal ne le samo Kranj, temveč tudi 
Slovenijo v medmestnem tekmovanju. 

Vse to so drobci perečih športnih 
vprašanj, da pridemo končno iz zastoja 
v močan športni razmah. 

preobrazba umetnice, ki je v dneh na
rodno osvobodilne borbe začutila po
trebo, da v bodočnosti posveti svojo 
umetnost velikim naporom in žrtvam 
borečega se ljudstva. Prav nič odveč ne 
bo ponoviti besede mlade umetnice, ki 
veljajo njenim tovarišicam, ko jim na
roča : »Nikdar ne ločiti umetnost od živ
ljenja. »Pomen teh besed je tako glo
bok, čeprav se danes ne čujejo prvič v 
raznih kritikah, esejih in razpravah, da 
jih je treba vedno znova ponavljati in 
strmeti za tem, da postanejo srž umet
niškega delovanja. 

Poleg tega glavnega namena, ki ga 
film ima, je pisec scenarija v umetniški 
besedi postavil čvrst dokument resnič
nih dogajanj v bojbah za Kalnik, kjer je 
po besedah nemškega generala biti po
treben mir bolj kot kjer koli. Razumljiv 
je tudi duševni zlom umetnice, ki v oko
liščinah moritve in zločinov preneha lju
biti svojo umetnost in jo smatra kot 
maškerado in laž. Ne smemo pozabiti, 
da takrat umetnica še ni poznala pra
vilnega izida iz svojega duševnega raz
kroja, čenrav je že spoznala nesmisel 
in puhlost preteklosti, predvsem pa pod
lost tedanje stvarnosti. 

Dramatsko podajanje vlog beleži v 
naši mladi filmski umetnosti brez dvo
ma velik napredek. Glavne vloge, kot so 
Marija, komandir, komisar in bojnik 
Vuksan, so dosegle stopnjo filmske igre. 
Tudi masovno snemanje dokazuje spret
nost režiserja Marjanoviča, ki je uspel 
scene leno povezati, kar pri nekaterih 
prejšnjih filmih domače proizvodnje 
predstavlja še trd oreh. S tehnične plati 
se film lahko kosa z mnogimi filmi ino
zemske proizvodnje. 

Mali oglasi 
Preklicujem krivično obdolžitev zoper 

Pogačnik Valerijo iz Kranja, da mi je 
vzela kmečke bone kot neosnovano in 
neresnično. Obenem se zahvaljujem 
tov Pogačnik, da je odstopila od to
zadevne tožbe. Marija Burja. 

Podpisana Premru Nadina iz Primsko-
vega 49, preklicujem, kar sem neres
ničnega govorila o Novak Marij i , 
Kranj-Primskovo 49, in se zahvalju
jem, da je odstopila od sodnega po
stopanja. Premru Nadina. 

DRŽAVNI TEKSTILNI TEHNIKU M 
KRANJ RABI: 

1 honorarnega predavatelja (gradbe
nika), 

4 vzgojitelje za dijaški dom. 
Ponudbe poslati na upravo šole. 

Pri podjetju »Pecivo«, podr. štev- 2 v 
Kranju sta zaposlena kot pekarska po
močnika Bohorič Matevž in Medvešček 
Jože. Slednji je nedavno tega prejel ne
kakšno rento, za kar je smatral, da se 
lahko v delavnem času napije v gostilni. 
d«ako sta obadva 9. t. m- popivala ves 
dan in tako vinjena hitela na večer, da 
bi nadoknadila izgubljen čas, kar se pa 
jima ni posrečilo. Pokvarila sta 200 kg 
kruha potrošnikom, ki je bil popolnoma 
neužiten. Tako se nezavednost do dolž
nosti kruto maščuje. 

Po lepem, suhem vremenu v pretek
lem tednu je nastopila vremenska spre
memba, ki je prinesla dež pomešan s 
snegom, kar je ustvarilo nevšečno broz
go po naših cestah. 

Na cesti pred tovarno »Iskro« se je 
po nesrečnem naključju od iskre iz av
tomobilskega motorja vnel tovarniški 
avtobus. 

SEZNAM POROK V KRANJU 
dne 7. in 14. januarja 1950 

Mizerit 'Leo, Kranj Zlato polje in Reh-
berger Frančiška, Kranj, Titov trg; Fen-
de Jožef, Kokrica in Rakovec Angela, 
roj. Košir, Gorice; Grošelj Karol, Kranj, 
Klane in Sekne Mihaela, Visoko; Blatnik 
Ignac, Kranj, Huje in Marušič Marija, 
Opatjeselo; Fatur Slavko, Kranj C. na 
Rupo in Pflaum Ferdinanda, Kranj, Tom
šičeva; Vidmar Blaž, Zg. Bela in Roz
man Ana, Zg. Bela; Gorjauc Gabrijel, 
Kranj, Gorenja Sava in Novak Pavla, 
Breg 27. 

Ob tej priliki so darovali za socialni 
fond din 2250.—. 

SPOMINSKI DNEVI 
21. januarja 1921 — umrl Vladimir Ilič-

Lenin. 
21. januarja 1945 — Škofjeloški odred 

se bori z belo gardo pri Železnikih. 
Po več urni borbi se je sovražnik 
umaknil in imel pri tem 8 mrtvih in 10 
ranjenih. 

23. januarja 1878 — rojen Oton Župan
čič. 

23. januarja 1944 — se je začela v Beo
gradu zvezna sindikalna konferenca, 
na kateri je bil sprejet sklep o usta
novitvi Enotnih sindikatov delavcev in 
nameščencev Jugoslavije. 

DEŽUR. SLUŽ. SOC ZAVAROVANJA 
22. januarja ima službo dr. Bežek Josi]), 

telefon št. 353. 
DEŽURNA LEKARNA 

22. januarja ima službo Mrh. Rauch 
Metod, Titov trg. 

DEŽURNA TRAFIKA 
22, januarja ima službo Štraus Anica, 

Koroška cesta. 
KINO »STORŽIČ« KRANJ 

20. 'do 23. januarja: ameriški film 
»Boomerang«. 

24. do 29. januarja: jugoslovanski f i lm: 
»Zastava«. 
KINO »SVOBODA* STRAŽIŠČE 

20. do 23. januarja: avstrijski f i lm: 
»Kako se je kalilo jeklo«. 

KINO TRŽIČ 
25. in 26. januarja: ameriški fi lm: »Mi

nister Šmith v senatu«. 

NOVA UREDITEV ORDIN ACIJSKIH 
UR V ZDRAVSTVENEM DOMU 

V KRANJU 
S 1. februarjem t. 1. se spremenijo 

ordinacijske ure v Zdravstvenem domu 
v Kranju in sicer bo: 

I. Šolska ambulanta ob ponedeljik in 
petkih dopoldne. 

Sprejem za učence osnovnih šol 
od 8—10. ure. 
Sprejem za dijake gimnazij 
od 11—12. ure. 
II. Otroška ambulanta za bolne dojen

čke in predšolsko deco ob sredah in so
botah dopoldne. 

Sprejem od 9-—11- ure. 
HI. Otroška nosvetovalniea za zdravo 

deco ob srćdah in petkih popoldne. 
Sprejem od HB—^5. ure. 
Občinstvo opozarjamo, da se točno 

drži navedenih dni in ur, ker sicer otroci 
ne bodo sprejeti. 
OLO Kranj, Poverj. za ljudsko zdravstvo 

Še nekaj odmevov novoletne jelke 
Delovni kolektiv P T T v Kranju je po

gostih in obdaril na starega leta dan 40 
učencev iz I- gimnazije v Kranju. Nato 
smo jim razkazali delo z našimi tele
grafskimi in telefonskimi napravami ter 
pot pisma vrženega v nabiralnik do na-

ZAKLJUČEK REPUBLIŠKEGA TEK
MOVANJA KULTURNO UMETNIŠKIH 

SKUPIN V LJUBLJANI 
V počastitev pete obletnice ZS.i in II. 

kongresa L P Slovenije je bilo od 9. do 
13. t m. v Ljubljani republiško tekmo
vanje S K U D skupin Slovenije. Na tem 
tekmovanju je nastopil tudi moški pev
ski zbor »France Prešeren«, ki je pod 
vodstvom požrtvovalnega in sposobnega 
pevovodje tov- Petra Liparja zmagal in 
zasedel prvo mesto. Med mešanimi zbo
ri je bil najboljši »Jože Lacko« iz Ptuja, 
čeprav se mu godi krivica in si deli prvo 
mesto z mnogo slabšim zborom »Tincta 
Rožanca« iz Ljubljane, ki je po vseh iz
gledih tu močno favoriziran na račun 
drugih, ki so bili na tem tekmovanju 
boljši od njega. Menda je to slabo spri
čevalo za zvezno tekmovanje v Beo
gradu. 

slovljenca, kar je vse močno zanimalo. 
Mnogi med njimi so videli te stvari 
prvič v življenju. 

Obrazložili smo jim, da se jim bo nu
dila možnost spoznavanja naših telefon
skih naprav in telegrafskih strojev v 
krožku ljudske tehnike, ki ga bomo sku
šali ustanoviti, kjer se bo lahko marsi
kdo lažje odločil kasneje za svoj po
klic P T T stroki. Naša stroka zavzame 
vedno večji razmah, se modernizira, po
trebuje vedno več dobrega, predvsem 
tehničnega kadra. 

NOVOLETNA JELKA V PREDOSLJAH 
Novo leto smo pozdravili s krepko 

pesmijo. Dopoldne so pionirji čestitali in 
obdarili svojce padlih borcev in one-
moge starčke. 

Največje veselje pa so doživeli naši 
najmlajši pri popoldanski priredbi novo
letne jelke v okusno okrašeni dvorani. 
Po lepem govoru prosvetarja tov. M u -
bija in po pripovedovanju doživljajev 
tov. Miklavčičeve je bila mladež obda
rovana in pogoščena. Največji živžav pa 
je bil, ko so živahno reševali zapletene 
uganke, ki i i in jih je postavljal tovariš 
Miklavec Z. 
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