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Pred iloIKtiami v Ljudsko »fcupž<6»wo F L R J 

imamo dva volivna 

Prežidij Ljudske skupščine F L R J je 
razdelil ozemlje Federativne ljudske re
publike Jugoslavije na volivne okraje za 
volitev ljudskih poslancev, ki bodo 26-
marca 1950. Po popisu prebivalcev, ki je 
bil 15. marca 1948, je v L R Srbiji 6 mi
lijonov 390-000, v L R Hrvatski 3,819-000, 
v L R Sloveniji 1,418-000, v L R Bosni in 
Hercegovini 2,665-000, v L R Makedoniji 
1,200-000 in L R Crni gori 391000 prebi
valcev. Ker pride po novem volivnem 
zakonu na 40-000 prebivalcev po en ljud
ski poslanec na Zvezni svet, bo izvolje
nih v vsej državi 405 ljudskih poslancev. 
Od tega volimo v LR Sloveniji 35 ljud
skih poslancev v 35 volivnih okrajih. 

Po tej razdelitvi ima kranjski okraj 
dva volivna okraja, in sicer: 

/. volivni okraj Krem j — severni del: 
ta obsega mesto Kranj in področje kra
jevnih ljudskih odborov: Kokra, Lese, 
Sv. Ana, Vrbno, Trstenik, Duplje, Gorice, 
Jezersko, Kokrica, Kovor, Naklo, Pod-
brezje, Predosljc, Sv. Katarina, Visoko, 
Križe, Preddvor in mestni ljudski odbor 
Tržič. 

2. volivni okraj Kranj — južni del: ta 
obsega področje krajevnih ljudskih od
borov: Besnica, Češnjica, Soriea, Zali 
log, Davča, Železniki, Selca, Bukovica, 
Bitnje, Zg-Luša, Javorje, Zabnica, Mav
čiče, Reteče, Soni, Zminec, Trata, Ho-
tavlje. Poljane, Leskovica, Sovodenj, 
Trchija, Gorenja vas, Lučine, Oreliek, 
Zapoge, Brniki , Smlednik, Šenčur, Vele-
sovo, Vogle, Cerklje jn mestni ljudski 
odbor Škofja Loka. 

Iz zasedanja izrednega plenuma Osvobodilne fronte 
okraja Kranj 

Kranj, 7- februarja 1950. 
• Danes dopoldne je bilo v mali dvorani 

Sindikalnega doma v Kranju izredno za
sedanje okrajnega plenuma Osvobodilne 
fronte, ki so se ga polnoštevilno udele
žili vsi člani plenuma in mnogi predstav
niki raznih množičnih organizacij. Tov. 
Babic Andrej je uvodoma poudaril na
men sklicanja izrednega plenuma, ki 
treba da predloži kandidate za naša dva 
volivna okraja, kakor tudi izvede orga
nizacijske priprave za volitve ljudskih 
poslancev v Zvezni svet in Dom naro
dov, ki bodo 26. marca t i . V svojem 
govoru se je dotaknil tudi vseh nalog, 
k i so s tem v zvezi in se bodo morale 
najbolj revolucionarno reševati prav v 
tem predvolivnem obdobju, da bo Fronta 
res nosilec vseh zmag pri izvedbi pet
letke. Nato je povzel besedo tov. Fajfar 
T one, minister L R S , ki je v kritičnem 
analiziranju gotovih napak pri izvrševa
nju lansko letnega plana prikazal zbra
nim plennmašem. kako važno je dosled
no delo pri izvedbi vseh planskih nalog, 
da se kljub vsem težkočam, ki prihajajo 
od revizionističnega Vzhoda gospodar
sko osamosvojimo'ter ustvarimo našemu 
ljudstvu lepše življenje v socializmu. V 
tem je tudi velik pomen teh državnih 
volitev, kar vse je treba pravilno prika

zati volivcem na terenu Ne bomo skri
vali napak in pomanjkljivosti, temveč 
jih bomo konkretno takoj odpravljali. 
Prav tako pa moramo našemu delov
nemu ljudstvu prikazati velike delovne 
zma.ge v dosedanji graditvi socializma 
pri nas. 

Tov. Molek Jože, sekretar OK K P S v 
Kranju je nato prečital predlog za kan
didate v Zvezni svet Ljudske skupščine 
F L R J in Dom narodov. Naš okraj, ki ima 
okroglo 80-000 prebivalcev voli dva 
ljudska poslanca v Zvezni svet in enega 
v Dom narodov. 

Za volitve ljudskih poslancev v Zve
zni svet je predlagan kandidat za voliv
ni okraj Kranj — severni del: tov. Fajfar 
Tone, minister L R S , namestnik Jež 
Alojz iz Tržiča, za volivni okraj Kranj 
— južni del: Brovč Andrei iz Kranja, 
namestnik Naglic Peter iz tirov. 

Kandidat na listi za Dom narodov pa 
je v našem okraju: Polak Bojan iz Ljub
ljane, njegov namestnik pa Molek Jože 
iz Kranja. 

Predlog je bil sprejet z navdušenim 
ploskanjem. 

Nato so se člani okrajnega plenuma 
OF pogovorili še o organizaciji prvih 
predvolivnih zborovanj, ki bodo v našem 
okraju od 8. do 5-1, m. 

Takoj po razglasil volitev v Ljudsko 
skupščino in Dom narodov se je v na
šem okraju začelo precej živahno pred-
Volivno gibanje. Fronta je že sklicala 
v e č množični)] zborovanj, ki so doslej 
bila v Sfcofji Loki . Kranju in vaseh 
Naklem, Predosljah, Dupljah, Goricah in 
Bftnjah, 

V^ Kranju je v četrtek 2- februarja 
zvečer bilo veliko predvolivno zboro
vanje v veliki dvorani Sindikalnega 
doma, ki je bila popolnoma zasedena. 
Zborovanje je odprl tov. Bruno Skrabclj, 
sekretar O F mesta Kranja in nato podal 
°esedo tov. Tonetu Fajfarju. Tovariš mi
nister nas je v svojem govoru seznanil 

s pomenom skupščinskih volitev. P r ika 
zal je delo in uspehe dosedanje Zvezne 
skupščine in naše naloge za leto 1950. 
Omenil je tudi težkoče, ki so nam iih 
delale in nam jih še delajo demokrat ič
ne države s Sovjetsko zvezo na čelu. 

Izvajanja tov.ministra je prekinjalo 
večkratno burno odobravanje in skandi
ranje: Tito-Partija. Po zborovanju sta 
se priglasila k besedi sedemkratna udar
nika v tovarni »Standard« Malovrh Ja
nez in Štefe Jože, ki sta svečano oblju
bila: prvi bo izvršil svoj petletni plan 
do 1. junija t-1-, a drugi do l .maja 1950. 
Zborovalci so ta dva delavca pozdravili 
z navdušenim ploskanjem. 

Proslava 

kulturnega 

tedna 

Kranj slavi 
Prešerna 

Kranj, mesto, kjer počiva veliko srce 
slovenskega pesniškega genija dr. Fran
ceta Prešerna , je ob njegovi 101. oblet
nici smrti priredilo po vseh mestnih 
četrtih kulturni teden z akademijami, 
predavanji, dramskimi uprizoritvami in 
izložbo napredne knjige. Posebno močno 
sta izzveneli osrednji akademiji v so
boto 4-1, m. in na predvečer Prešernove 
smrti v Sindikalnem domu, in sicer po 
množični udeležbi in po kvalitetni iz
vedbi. Program, posebno prve, je bil 
preveč dolg in bi mnoge stvari lahko 
brez škode odpadle, kar bi še bolj dvig

nilo umetniški nivo akademij. V sredo, 
8-1, m. v opoldanskih urah pa je bila 
na pesnikovem grobu množična pokloni-
tev in polaganje vencev. Prireditve se je 
udeležilo dijaštvo srednjih šol, predstav
niki in odposlanstva množičnih organi
zacij in delovnih kolektivov. Zvečer pa 
je bila v Prešernovem gledališču premi
era dramatizacije romana like Vaštetove 
o Prešernu pod naslovom, »Visoka pe
sem«. S ti) prireditvijo je bila združena 
otvoritev Prešernovega gledališča kot 
narodnega gledališča v Kranju. 

Pred važnim kulturnim mejnikom v Kranju 
Prešernovo gledališče" postane poklieno 

Pripravljajmo se za volitve v Ljudsko skupščino FLRJ 

V vrsti kulturnih pridobitev, k i jih na 
široko omogoča naša mlada socialistična 
domovina, je tudi snovanje novih po
klicnih gledališč. Ne gradimo samo te
meljev gospodarskih moči naši narodov, 
istočasno z njimi postavljamo tudi te
melje socialistične kulture, plod naših 
padlih in živili borcev za svobodo, rezul
tat dela naše Partije in ljudske oblasti. 

Simbolično se uvršča proglasitev Pre
šernovega amaterskega gledališča v po
klicno ravno v leto 150. obletnice rojstva 
slovenskega genija, velikega pesnika 
Franceta Prešerna , ki je zatisnil oči 
prav v Kranju. Šele po preteku dolgega 
poldrugega veka, po težkem nacional
nem in gospodarskem zatiranju s strani 
tujih in domačih zasužnjevalcev uspeva 
slovenskemu narodu, da si postavlja 
tudi v manjših mestih najvišje hrame 
umetnosti. Tako se slovenski narod čast
no oddolžuje Prešernovemu snovanju in 
v pogojih, ki mu jih nudi samo v ognju 
revolucije duha prerojena domovina, za
vestno postavlja domove svoje kulture. 

Kranj dobi svoje poklicno gledališče! 
Ponos prevzema srce slehernega člana 
velike družine mesta Kranja in vsega 
okraja, ko bo na dan 8. februarja, ob 
obletnici smrti velikega doktorja sloven
ske in obče človeške pravice ob priliki 
slavnostne predstave »Visoke pesmi«*— 
prikaza življenja Franceta Prešerna po 
romanu like Vaštetove prebran odlok o 
ustanovitvi Prešernovega poklicnega 
gledališča. 

Mesto in okraj Kranj donita s tem 
najvišjo ustanovo dramske umetnosti, 
čast, ki jo doslej nosita v Sloveniji samo 
mesti Ljubljana in Maribor. S tem je 
dano nriznanje dosedanjim oblikovalcem 
igralske umetnosti Prešernovega gleda
lišča, ki so v pogojih amaterstva ustva
rili možnosti za ustanovitev poklicnega 
gledališča. Je pa istočasno tudi dokaz 
visoke kulturne zavesti kranjskega de

lavstva, k i je preko svoje oblasti ustva
rilo vse druge pogoje, k i so, potrebni za 
rojstvo in razvoj take visoke institucije. 

2ivo' se Kranj zaveda svoje dolžnosti 
do gledališča. Kakor doslej bo tudi v 
bodoče z ljubeznijo spremljalo rast no
vega doma Talije ter v bodoče iskalo 
možnosti za njegov neprekinjeni dvig 
v obče človeško korist. 

Gledališče pa se bo trudilo, da da naj
boljšim narodnim in občečloveškim 
ustvaritvam besede in življenja najlep
šega izraza na deskah, pri čemur mu bo 
dalo svojstven pečat delavskega, indu
strijskega Kranja. 

Predvsem pa bo gojilo tisto, kar ga 
je ustvarilo: Duh borcev za svobodo, za 
pravico, za socializem. B. [). 

ZA CVETJEM PRHKO KARAVANK 
V JULIJSKI: ALPE... 

V okviru programa »Prešernovega 
tedna« se je vršilo v petek dne 3. febru
arja poučno predavanje Slavka Smoleja 
pod naslovom »Za cvetjem preko Kara
vank v Julijske Alpe«. Predavanje je 
bilo združeno s predvajanjem okrog 200 
prekrasnih skioptičnih slik o lepoti naših 
nlanin in življenju naših gorskih cvetic-
Videli smo malo cvetko, ki si v borbi 
s pri rodnim i silami prizadeva v družbi 
z ostalim rastlinstvom visokogorskega 
sveta izsiliti svojo življenjsko pot skozi 
vremenske in druge neprilike. Videli 
smo tudi naše gorske velikane. Preda
vanje, ki ga je organizirala podružnica 
»Planinskega društva« Slovenije v Kra
nju, je kljub nekaterim tehničnim po
manjkljivostim dobro uspelo in je na
pravilo na prisotne, ki so zasedli dvo
rano do zadnjega kotička, zelo lep v!is. 
/teleti bi bilo, da »Planinsko društvo« 
tudi v bodoče organizira taka ali podob
na predavanja; ki bi imela namen, se
znaniti ne samo planince, temveč tudi 
širše množice z lepotami naše domovine' 
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N O V P R I S P E V E K „ISKRE" 
le naši osamosvojitvi 

V letih po osvoboditvi in še posebno 
lani je začel delovni kolektiv kranjske 
tovarne »Iskra« izdelovati vrsto elek
tričnih instrumentov: voltmetrov in am-
permetrov, električnih š tevcev, električ
nih naprav za avtomobile, telefonskih 
aparatov, kinoprojektorjev za široki 
filmski trak, električnih vrtalnih strojev, 
stenskih ur in še vrsto drugih finomeha-
ničnih izdelkov- Prav proizvodi te to
varne so omogočili, da izpolnitev plana 
elektrifikacije, proizvodnje tovornih av
tomobilov, razvoja sinofikacije v marsi
čem ni več odvisna od uvoza in inozem
stva. Ta uspeh je največja in najpo
membnejša zmaga delovnega kolektiva 
tovarne »Iskra«. 

Toda v »Iskri« je že prvi mesec le
tošnjega planskega leta vzplamtela nova 
bitka. Vsi delavci in delavke vedo, da 
se bodo morali letos pripraviti na pro
izvodnjo 23 popolnoma novih izdelkov, 
ki jih bodo začeli izdelovati v serijah 
deloma že letos. Tudi to nalogo bodo v 
»Iskri« brez dvoma izpolnili, čeprav se 
proizvodnja drugih predmetov zaradi 
tega ne bo prav nič zmanjšala. 0 tem 
so prepričani vsi delavci in strokov
njaki, tako glavni inženir v konstrukcij
skem oddelku tovariš France Sila, Vodja 
laboratorijev tov. Rado Tavzes in tov-
Anton Primožič iz orodjarne, ki jo ča
kajo prav letos največje proizvodne na
loge- V konstrukcijskem oddelku in la
boratorijih bodo morali pripraviti sto in 
sto novih načrtov, v tovarni bodo izde
lali prototipe in jih preizkusili, v orod
jarni pa bodo pripravljali novo orodje. 

Letos se bodo v »Iskri« pripravili na 
proizvodnjo novih električnih merilnih 
instrumentov: vatmetrov, instrumentov 

za merjenje jalovega električnega toka 
ter najrazličnejših, posebno natančnih 
laboratorijskih merilnih instrumentov, 
kakršnih še nikoli nismo izdelovali do
ma. Razen enofaznih bodo začeli izdelo
vati tudi trofazne električne števce. 

Iz »Iskre« bo naša avtomobilska indu
strija prejemala celotno električno opre
mo za avtomobile, tako svetlobne di
namo stroje, vžigalne tuljave in nape
tostne regulatorje. Naši delavci bodo do
bili iz »Iskre« še močnejše električne 
vrtalne stroje za vrtanje s premerom do 
32Otf.50mm. Lani proti koncu leta je v 
tovarni zmanjkalo krogličnih ležajev, 
brez katerih ne bi mogli izpolniti plana 
proizvodnje električnih vrtalnih strojev. 
Toda niso obupali. Glavni inženir tov. 
Zclcznik je napravil načrte, v tovarni pa 
so kmalu izdelali prve domače aksialne 
kroglične ležaje. Tako so pred rokom 
izpolnili plan. 

Že lani so v »Iskri« izdelali lepo šte
vilo avtomatskih telefonskih aparatov, 
letos pa bodo izdelovali tudi induktorske 
telefonske aparate. Razen tega bodo za
čeli izdelovati tudi selcnske usmerjeval
ce za usmerjanje izmeničnega toka v 
istosmerni tok- Taki usmerjevalci so po
trebni za polnjenje akumulatorjev v na
ših telefonskih centralah, traktorskih 
postajah, tovarnah avtomobilov in težki 
industriji. 

Za ozvočenje naših kinodvoran bodo 
v »Iskri« letos začeli izdelovati nizko-
tonske. pozneje na tudi visokotonske 
zvočnike. Osvojili bodo tudi proizvodnjo 
trajnih magnetov, ki se kot vložki po
trebujejo za izdelavo električnih štev
cev in merilnih instrumentov. Trajne 
magnete moramo sedaj uvažati . 

Vzgoja sindikalnega kadra 
Ko> so se pO' osvoboditvi ustanovile po 

podjetjih sindikalne organizacije, se je 
močno občutilo pomanjkanje sindikal
nega kadra, ker so imele sindikalne or
ganizacije vedno več nalog. Posebno se 
je to pomanjkanje občutilo po IV. ple
narnem zasedanju C O E S J , ki je dalo 
sindikalnim organizacijam velike orga
nizacijske spremembe in so se pojavile 
večje naloge ob prehodu v prvo Titovo 
petletko. 

Pred vsako premestitvijo sindikalnega 
funkcionarja smo bili v težkem položaju, 
ker nismo imeli nadomestila. Zato> smo 
v Kranju pričeli z večernimi sindikalnimi 
tečaji, na katerih smo vzgajali sindikalni 
kader in ga seznanjali z vsemi politič
nimi in organizacijskimi vprašanji . P r i 
prvem tečaju smo imeli velike težave, 
ker ga nismo znali organizirati tako, da 
bi dobro potekal, niti nismo imeli niko
gar, ki bi bil ta tečaj v o d i l 

Naslednje tečaje smo bolje organizi
rali, zato so bili uspehi boljši. Ker smo 
s teh tečajev dobili nekaj dobrih sindi

kalnih funkcionarjev, smo sklenili, da se 
bodo večerni sindikalni tečaji pri Okraj
nem svetu vršili stalno. 

V letu 1949/50 smo v Kranju imeli -1 
večerne sindikalne tečaje, na katerih je 
uspešno opravilo izpite 83 tečajnikov. Iz 
teh tečajnikov smo črpali nov sindikalni 
kader, tako da imamo v podružnicah 
plačane sindikalne funkcionarje veči
noma s teh tečajev. Od 83 tečajnikov je 
danes že 18 plačanih sindikalnih funkci
onarjev, in to iut raznih sindikalnih fo
rumih. 

Poleg teh tečajev se v r še tečaji še v 
sindikalni podružnici Iskra in Zdravi l i 

š č e Golnik. Te obiskuje 35 tečajnikov. 
P r i okrajnemu svetu smo pričeli s 

prvim letošnjim večernim tečajem še 
preden se je zadnji zaključil. Ta tečaj 
obiskuje 22 tečajnikov. 

Ker smo uspeli lani vzgojiti toliko 
sindikalnega kadra, nimamo zdaj pri 
namestitvi novih sindikalnih funkcionar
jev nikakih težav. P. S-

DANAŠNJI ŠTEVILKI LISTA SMO VSEM BREZ RAZLIKE PRILO
ŽILI NAŠE POLOŽNICE. NAŠE NAROČNIKE OPOZARJAMO, DA NAM 
PORAVNAJO NAROČNINO IN OBENEM PLAČAJO VSAJ ZA TRI 
MESECE NAPREJ. KDOR JE TO ŽE STORIL, NAJ SI PRIHRANI PO
LOŽNICO ZA DRUGIČ ALI PA IZROČI NOVEMU NAROČNIKU. —Ce
loletna naročnina listu je din 104.—, polletna din 52.—, četrtletna din 26.— 

Zadružniki kmečko obdelovalne zadruge 
v Naklem so imeli občni zbor 

V nedeljo, 5. februarja je bil občni 
zbor K O Z »I )obrava« v Naklem. Zadruž
niki so razpravljali o predloženem let
nem obračunu in kritično analizirali svo
je delo. Na zboru je bil navzoč poleg 
zastopnikov O L O - a tudi predsednik re
publiške zveze kmetijskih zadrug tov. 
Krmelj Maks. 

Po izvolitvi delovnega predsedstva je 
podal upravni odbor poročilo o delu za
druge. Iz poročila je razvidno, da je za
druga v kratkem času svojega obstoja 
dosegla len razvoj. V poljedelstvu so 
dosegli sledeče hektarske donose: pše
nica 17,4 q, soržica 17,7 q, ječmen 14,6 q, 
krompirja 180 q. Za preskrbo delavstva 
pa so oddali 53.0001 mleka, s čimer SO 
dosegli plan oddaje 123%. Poljskih pri
delkov so oddali za 346.000 dinarjev ali 
121% predvidenega plana; zelenjave za 

305.000 din ali 202%, živine za 123-000 
dinarjev ali 123%, prašičev 206.000 din 
ali 98%. Skupno so realizirali pogodbe 
za 125%. To so dosegli na 649 lia zem
lje, katero je vložilo 50 družin. V me
rilu krajevnega ljudskega odbora je 
vključeno v delavno zadrugo 75% vse 
zemlje. 

Člani so opravili 12.275 delovnih dni-
pri čemur so dosegli dva milijona 596 
tisoč dinarjev dohodkov, ki bodo vrgli 
po odbitku skladov po 100 dinarjev na 
delovni dan. 

Na zboru so sprejeli tekmovanje 
kmečko-obdelovalnih zadrug, v katero je 
vključeno že lepo število zadmg v L R S . 
Sprejeli so tudi sklepe, da bodo v bo
doče izboljšali organizacijo dela, da 
bodo s tem zvišali dohodke ter prispe
vali svoj delež petletki. 

Kmetijska zadruga Češnjica proglaša 
prve udarnike 

V lesno industrijskem podjetju Češ-
njica, ki je obrat kmetijske zadruge je 
zaposleno okroglo 200 delavcev in usluž
bencev, ki delajo pri žagah, v sodarskih 
delavnicah, v zabojarni in mizami. V 
soboto 28. januarja je ves ta delovni ko
lektiv na množičnem sestanku proglasil 
prve tri udarnike in sicer: Vam en Fran
ca, Frant Andreja in Hudolin Jožeta, ki 
so pri svojem delu dosegli velike uspehe 
in so stalno presegali norme. 

Tudi ta naš delovni kolektiv je s svo
jo storilnostjo pri delu pokazal vsem, 
zlasti še informbirojevskim obrekoval-
cem naše ljudske oblasti, da so na krivi 
poti. V podjetju imajo sindikalno po
družnico, ki sporazumno z upravo rešuje 
vse planske naloge ter jih tudi izvršuje-

Lani so na praznik Republike ustano

vi l i tudi svoje sindikalno kulturno-umet-
niško društvo, ki je dobilo ime po zgo
dovinsko znani Jelovici, ki je bila v 
dobi narodno-osvobodilne vojne osred
nje zbirališče partizanov, danes pa nam 
daje kruh s svojim lesom. V društvu so 
zaenkrat le tri sekcije: dramska, pev
ska in izobraževalna. Člani teh sekcij se 
pridno udeležujejo vaj in sestankov, 
zato so delovni uspehi vedno večji. Na 
pobudo celice K P je bil v podjetju osno
van mladinski aktiv, v katerega je vklju
čeno okrog 60% mladine v podjetju-
Aktiv je doslej pokazal zadovoljive 
uspehe-

Podjetje čaka še mnogo težkih nalog. 
Kolektiv trdno veruje, da jih bo zmogcl, 
zakaj zaveda se, da je njegovo delo v 
korist njih samih in skupnosti. 

Volivci l Danes fe še cai, da me prepričate, če ste vpisani 
v volivni imenik 

L republiški zbor mladinskih proizvodnih „jurišnikev' 
6-februarja t. 1. se je vršil v Ljub

ljani I. zbor mladinskih jurišnih proiz
vodnih brigad. Zbrali so se najboljši 
vodje že proglašenih jurišnih brigad in 
najboljših mladinskih proizvodnih bri
gad. Tudi iz našega okraja so odšli naj
boljši, in sicer iz Iskre, Tovarne športnih 
čevljev Zir i , škofjeloške in tržiške pre-

Letne skupšč ine sindikalnih podružnic na območju OS Kranj 
Okrajni sindikalni svet Kranj ima 81 

sindikalnih podružnic v katerih se mo
rajo do 28. februarja izvršiti letne skup
ščine. 

Člani izvršnega odbora in člani ple
numa Okrajnega sveta so sprejeli sklep 
na svojem III. zasedanju plenuma, da 
bodo vsi sodelovali pri izvedbi letnih 
skupščin. 

Okrajni svet je sestavil plan letnih 
skupščin. Njegovi člani so bili zadolženi, 
da bodo pomagali podružnicam pri pri
pravah za izvedbo skupščine. 

Preden so pričeli z delom, so dobro 
preštudirali pravilnik za leto 1950, kajti 
zavedajo se, da sindikalne letne skup
ščine niso nič manj važne kot so bile 
volitve v KLO-je . 

Člani, k i so zadolženi za posamezne 
podružnice, prisostvujejo sejam uprav
nega odbora, na katerih se izvrši pre-
r led dela in se sestavi letno poročilo. 
Na teh sejah odbori tudi predvidijo kan
didate za bodoči upravni odbor. 

P r i tem pa je treba seznaniti članstvo 
o predvidenih kandidatih in dati mož-, 
nost, da pri izbiri kandidatov sodelujejo 

in ocenijo, kdo bi bil za upravni odbor. 
To naj se izvede na predvolivnih masov
nih sestankih. 

V nekaterih podružnicah je opaziti 
vse premalo politične zavesti. Tam so 
priprave slabo izvršene. V hotel, gostin
ski podružnici Kranj se je na primer 
upravni odbor sestal šele na dan pred 
volitvami in članstvo ni bilo v dovoljni 
meri seznanjeno z načinom in pomenom 
volitev. Četudi so bile priprave slabe, je 
letna skupščina potekala še dokaj dobro. 
Med sklepi, katere so sprejeli, je tudi 
sklep, da bodo organizirali redni 14-
duevni Študij in da se bodo 100% ude
ležili volitev v Zvezno skupščino. 

V sindikalni podružnici Kmetijska za
druga Preddvor je bila letna skupščina 
zaradi nezadostnih priprav in politične 
agitacije preložena. Prav takšen primer 
ie bil v Sindikalni podružnici Preskrbe 
Kranj. Lep primer dobre priprave je bi! 
v Sindikalni podružnici zdravstvenih de
lavcev na Golniku. 

V sindikalni podružnici Oljarna Bntof 
je letna skupščina zelo lepo uspela. 
Udeležba je bila 100%. Člani so pokazali 

veliko zanimanje za skupščino. Obvezali 
so se, da'bodo pomagali pri gradnji Za
družnega doma v vasi Britof. 

Tudi v podružnici Obutev Kranj je 
bila udeležba 100%, člani so sklenili, da 
bodo v podružnici uvedli redni 14-dnev-
ni študij. 

Na letni skupščini sindikalne podruž
nice Državnega zavoda za socialno za
varovanje Kranj je tov. Resman zelo 
lepo podal politični referat, v katerem 
je zajel sedanje politično stanje v dr
žavi in izven nje. Med druugim so spre
jeli tudi sklep, da lx>do organizirali 
redni tedenski študij, vsak član podruž
nice pa bo imel 4 predavanja po podjet
jih o novem zakonu o socialnem zava
rovanju. 

V vseh večjih podružnicah imajo že 
izvoljene grupne poverjenike in podod
bore, katere so volil i s tajnim glasova
njem. Sindikalne podružnice posvečajo 
letos mnogo večjo skrb za izvedbo letnih 
skupščin. Zavedajo se, da bomo le v 
dobro utrjenih sindikalnih organizacijah 
želi uspehe in si uspešno utirali pot v 
socializem. Z. P. 

dilnice. Zbor je obravnaval izkušnje in 
delo dosedanjih mladinskih proizvodnih 
brigad po zboru udarnikov, ki se je vršil 
v mesecu oktobru 1949. Zbor udarnikov 
je dal pobudo za ustanovitev mnogih 
novih mladinskih proizvodnih I 1 ad-
Tudi mladinski aktivi v podjetijh našega 
okraja so mnogo napravili po tem zbo
rovanju« V tovarni športnih čevljev v 
z!ireh so ustanovili 15 novih mladinskih 
proizvodnih brigad, v Iskri 10, v škofje
loški predilnici 3. Vsekakor so se resno 
lotili tega vprašanja v tovarni Športnih 
čevljev v Zireh, kjer so za dosežene 
uspehe dobili tudi zasluženo priznanje-
Med 70 novo proglašenimi jurišnimi 
mladinskimi proizvodnimi brigadami je 
bilo 9 brigad proglašenih iz TŠC Žiri. 
2 mladinski brigadi pa iz »Iskre«. V T $ č 
Zir i so bile proglašene naslednje mla
dinske proizvodne brigade za jur išne: 
Kavčiča Leopolda, Novaka Mitra, Ko
širjeva, Cankarjeva, Kavčiča Valentina. 
Potočnika Filipa, Janka Premrla-Vojka, 
Blaževa in brigada Minksgna, v tovarni 
»Iskra« Kranj pa brigada tovariša Struž-
nika in Kordeževa. 

Tem mladinskim brigadam, k i so pre
segale svoje dnevne naloge od 14 do 
40% in so za svoj trud prejele tudi naj
višje Driznanjc, iskreno česti tamo. Slu
žijo naj kot vzor vsej mladini naših de
lovnih kolektivov. Mladina tekstilnih in 
ostalih podjetij pa bo morala sedaJ 
krepko prijeti za delo, da se bodo usta
novile mladinske proizvodne brigade na 
vseh delovnih mestih, kjer so za to dani 
pogoji, da bo mladina našega okraja res 
lahko prispevala velik delež k izpolnitvi 
planskih nalog leta 1950. 
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Iz n a š i h krajev V treh dneh so končali s popišem vojnih žrtev 
O delu izobraževalnega tečaja 
v Trebiji v Poljanski dolini 

Tov. Slapar Niko, 
učitelj v Trebiji sc 
ni postavil samo z 
obnovo šole. k i jo je 
brez večjih investi
cijskih dotacij zgra
dil, temveč zasluži 
pohvalo tudi zaradi 
organizacije izobra
ževalnega tečaja, k i 
je zavzelo v Trebiji 
posebno vidne oblike. 

V izobraževalni tečaj je doslej vklju
čenih 56 tečajnikov vseh starosti. Kot 
dopolnilo tečaju je pouk v gospodinj
stvu in šivanju — teoretično in praktič
na Obiskuje ga 18 mladink in žena-
Vseh 72 pionirjev in pionirk je vključe
nih v tečaj mladih čipkarjev in č ipkar ic 
24. januarja so končali čipkarski tečaj 
odrasli. Udeležilo se ga je 40 oseb. Vršil 
se je pod strokovnim vodstvom tov-
Slavke Tratnikove. 

Uspeh bo pokazala razstava čipkar
skih izdelkov pionirjev in odraslih dne 
12. februarja. Razstavili bodo tudi šival
ne izdelke ter nekaj iz kuharske umet
nosti. Zvečer bo uprizorjena igra »Raz
valina življenja«, nastopil bo pa tudi 
moški kvartet. 

Organizacija tečaja je zelo dobra. Ker 
ostanejo dopoldanski otroci preko pol
dneva v šoli in nadaljujejo s čipkarskim 
tečajem, jih opoldan oskrbi mlečna ku
hinja s tečno malico. V odmorih jih 
razveseljuje šolski radio. Tečaj ima po
sebne predavatelje, kar je za te odda
ljene kraje zelo težko. Največji delež 
Pri delu je seveda na šolskem upravitelju 
tov. Slaparju in njegovi ženi. 

Tovar iš Slapar je dokazal, kaj se.da 
doseči z neumornim in požrtvovalnim 
delom. Lansko leto je bil vzgled kako 
se grade šole. letos pa daje vsem lep 
primer, kakšni naj bodo tečaji. 

B. D. 
Cerklje 

DELAVNOST KULTURNO UMETNI
ŠKEGA DRUŠTVA »DAVORIN JENKO« 

V počastitev II-kongresa Ljudske prO-
svetc Slovenije je imelo članstvo Kultur-
noumetniškega društva v Cerkljah mno
žičen sestanek, na katerem so sprejete 
delovne obveze za to leto. V teh "obve
zah je zajeta še večja delavnost društva 
in dvig kulturne ravni s prirejanjem 
idejnopolitičnih in strokovnih predavanj 
in udeležbe pri izobraževalnem tečaju. 
Pomnožili bodo število članstva, naba
vil i za knjižnico več knjig ko doslej in 
naštudirali 5 kvalitetnih dramskih del, 

s katerimi bodo priredili vsaj 16 pred
stav doma in na gostovanjih. Tudi letos 
bodo s prostovoljnim delom čini več pri
spevali za zadružni dom. 

Novi prostori v zadružnem domu 
omogočajo društvu živahnejše prosvet
no delo. Za Prešernov teden bo priredi
tev komedije v 11 slikah »Košček sreče«, 
ki jo je napisal Skutezkv.'Glavno vlogo, 
vlogo Lcnčke bo imela in hkrati režirala 
igro znana gledališka umetnica ljubljan
ske drame Polonca Juvanova, ki živi kot 
upokojenka v Cerkljah. Pomoč, ki nam 
jo nudi ta umetnica s svojimi režiser
skimi navodili, z uvajanjem pravilne in
terpretacije teksta in s pravilno izgovor
javo in naglasom ter mnogimi drugimi 
nasveti zelo koristi izboljšanju dramat
skih uprizoritev na našem odru. V režiji 
sol. upravitelja Zumra Antona pa se pri
pravlja krstna predstava nove slovenske 
drame »Tujec na Presojali«, ki je na 
tečaju ljudske prosvete dobila prvo na
grado1- Doslej je dramatski odsek upri
zoril komedijo Oogolja »Zenitcv«. Do
živela je v Ccrkljakh tri predstave-
Dramski odsek torej uspešno dela. Toda 
želeti bi bilo, da bi imeli tedenske pred
stave. Cesar še ne zmore domača 
igralska družina naj bi izpopolnila go
stovanja. Ljudje si želijo iger in dobrih 
kiuopredstav; vstopnice so vselej že v 
pred prodaji pokupljene. 

Kinopredstave, ki jih predvaja potu
joči kino pa vzbujajo vedno mnogo 
protestov in ogorčenja. Predvajalci so 
mnenja, da je za kmete vse dobro. Film 
ni osvetljen, vrti se s tako naglico, da 
je nemogoče slediti in kar je najslabše: 
predvajalec dejanja med Seboj zamenja. 
Tudi predprodaje vstopnic tokrat ni. 
Prodaja sc začne šele tedaj, ko bi se že 
morala pričeti predstava. Te napake bo 
treba popraviti in filmsko podjetje naj 
sc zaveda, da si tudi podeželsko ljud
stvo želi lepih filmskih predstav. 

Poljane 
MLADINSKA LETNA KONEERENCA 

Koncem preteklega meseca je imela 
mladina iz Poljan letno konferenco, na 
kateri so podali obračun svojega dela 
in izvolili nov mladinski sekretariat. Na 
konferenco so se skoraj 100% vsi od
zvali in se nanjo tudi dobro pripravili-
Kot gosti so bili prisotni zastopniki 
množičnih organizacij in kmetijsko de
lovne zadruge iz Poljan. 

Poročilo o delu je podal tovariš sekre
tar, nakar se je razvila živa diskusija. 
Mladinci diskutantje so prikazali gotove 
pomanjkljivosti, ki so se delale lani. 
posebno pri 'organizaciji študija in se
stankov. Obravnavali so tudi gospodar
ska vprašanja in predlagali kako bi uai-

PopisoValna komisija Z B terena cen
ter Kranj se je zagrizla v delo. Ni je 
oviralo ne slabo vreme in ne neprijazen 
odnos nekaterih Kranjčanov do njene 
akcije. Delala je tudi po 10 ur dnevno. 
•Poudariti moramo, da je tovariš Škvar-
ča Franc, član komisije po osemurnem 
delu v »Iskri« delal v komisiji do pozne 
noči. Prav tako je tov. Slavec Mara — 
vdova no znanem gorenjskem partizanu 
Joklju žrtvovala mnogo ur za delo v 
komisiji. Omenimo naj še tovariša Eda, 
ki je zaradi popisa zapustil svoj priljub
ljeni Storžič in marljive ulične poverje
nike, ki so se po potrebi vneto oprijeli 
dela. 

Do 25-januarja je bil plan komisije 
glede tehničnih priprav na terenu za
ključen. Komisija je dobila pregled nad 
vojnimi žrtvami. Se več. Terenskemu 
odboru je predlagala za sprejem v našo 
organizacijo 300 ljudi. Število članstva 
na našem terenu se bo še pred občnim 
zborom dvignilo od 240 na 500. 

Monda Dušan je že prvi dan popisa 
javil sekretarju Mestnega odbora Z B 22 
primer6% drugi dan 39. Delo je teklo 
DO planu- Ako je bilo kje kaj zastoja, je 
komisija takoj poslala svojega kurirja, 
da je stvar raziskal-

Tretji dan je komisija terena center 
javila 51-primer, končno pa 62. S tem ie 
bilo delo končano. Teren center ima 
skupno 62 primerov vojnih žrtev, od 
tega 21 padlih borcev NOV. 8 Smrti v 
taboriščih. 2 primera ubitih v zaporu. 
IS primerov talcev, 3 primere ubitih na 
partizanski vezi, 4 primere Pogrešanih 

v NOV, 2 primera smrti na posledicah 
ran. Komisija ima še poslednjo nalogo: 
organizirati množične terenske sestanke 
in se na njih pogovoriti o žrtvah. 

Organizacija Z B terena center je prva 
v Sloveniji zaključila popis vojnih žrtev. 
Še več, vključila je v svojo organizacijo 
pred občnim /borom na desetine in de
setine novih članov. S tem je dosegla 
časten uspeli v tekmovanju, ki ga je na
povedal ljubljanski odbor ZB, hkrati pa 
je krepko odgovorila na obrekovanja 
i n i" o rmbi roj cvsk i h gramofonov. 

Popisna komisija Z B za teren center 
v Kranju zasluži v tem vse priznanje. 

O perečem vprašanju ustanav
ljanja Domov igre in dela 

v našem okraju 
(Nadaljevanje in konec) 

Sanitarna inspekcija pri O L O je ugo
tovila, da prostori za DID v Škaf ji Loki 
ne ustrezajo ker so v kletnih prostorih 
škofjeloške osnovne šole ter nimajo tu
kaj otroci ne dovolj sonca ne pravilne 
svetlobe. Zato bo zgradil M L O Skorja 
Loka nov dom igre in dela s kapaciteto 
100 otrok. Novi dom bo v nekaj mesecih 
pod streho, do jeseni pa bo popolnoma 
izdelanih in opremljenih tudi nekaj sob, 
v katere se bodo vselili otroci iz dose
danjih prostorov. Da bo to veliko delo 
lahko v tako kratkem času dovršeno^ 
bodo formirane delovne brigade, veliko 
delovno silo pa je obljubila tehnična šola 
.IA v Škofji Loki . 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

uspešnejše o omagali pri delu njihove 
kmetijsko delavne zadruge. 

Iz te konference je mladina iz Poljan 
poslala protestno resolucijo C K L M S 
zaradi izključitve naše mladine iz sve
tovne federacije demokratične mladine. 
V resoluciji so zato trdno obljubili, da 
bodo svoj aktiv zaktivizirali tako, da bo 
sposoben reševati vse planske naloge v 
tem letu. 

Tržič 
MLADINSKI AKTIV TOVARNE 
RUNO« JE IZVEDEL VOLITVE 

Pred organizacijo L M J so velike in 
težke naloge. Mladina mora izbrati iz 
svojih vrst najboljše, ki bodo vodili 
mladinsko organizacijo, zakaj .le res 
dobri mladinci uživajo zaupanje mladine. 

Kakor drugi aktivi, ki so že volili in. 
ki bodo še volili nova mladinska vod
stva, tako je tudi mladinski aktiv tovarne 
»RUNO« izvedel dne 2-februarja volitve. 
Mladina tovarne se je zbrala takoj po 
delu v tovarniški dvorani, ki je bila 
okusno okrašena. Na sestanku je podal 
poročilo celoletnega dela mladinskega 

aktiva tov. sekretar. Iz poročila je raz
vidno, da mladina te tovarne nima ne
upravičenih izostankov od dela ter da 
mladinska brigada kljub težkočam pre
sega norm O'. 

Uspehi kažejo, da ima mladina te to
varne disciplino, da je zagrizena v delo 
in hoče čimpreje izvršiti petletni nlan. 
Volitve so potekale v redu. Akt iv je iz
bral res delovne in sposobne mladince-
Novi sekretar tov. Rupar Vinko, ki je 
pred kratkim prišel iz vojske, bo izpol
nil svojo nalogo častno in vestno. Prav 
tako so tudi ostali odborniki vredni, da 
vodijo mladinski aktiv v nove zmage-

Na sestanku je mladina sprejela tek
movanje, katero je napovedala tovarna 
športnih čevljev /tiri. V vsem svojem 
delu kaže tudi mladina tovarne »Runo« 
predanost našemu partijskemu in držav
nemu vodstvu in hkrati odklonilen odnos 
do podlih informbirojevskih spletk. Po 
končanih volitvah je mladinski aktiv 
priredil prisrčno prosto zabavo. 

Mladina tovarne Runo bo izpolnila vse 
svoje naloge in se borila z vsemi silami 
za čimprejšnjo ustvaritev socializma. 

Iz zgodovine gledališkega 
življenja v Kranju 

Po podatkih, ki sta nam jih obeloda
nila znana kranjska zgodovinarja, po
kojni Anton Koblar in profesor dr. Zon-
tar, segajo začetki gledališkega življenja 
v Kranju tja v 17. stoletje. Okoli leta 
?656. je bila baje prvič uprizorjena pasi-
ionska procesija, k i se je vršila po. me
stu. Te pasijonske procesije nam opisuje 
tudi pisatelj dr. Ivan Pregelj v svojih 
»Zapiskih gospoda Landspreškega«: »Bi
t n j e v Kranju«. Ko so bile te procesije 
°dpravljene, ne zasledimo v zgodovini 
dolgo dobo let nikakih nodatkov o kakr
šnem koli gledališkem udejstvovanju v 
Kranju vse tja do 19. stoletja. 

Ustanovitev »Narodne čitalnice« leta 
1 8 62 je prinesla Kranjčanom prvo dra-
toatsko družino, k i je pričela prirejati 
1 7 1 3 n j še in lažje igre. Tako nam poroča 
Pokojni — starejšim knn jčanon i dobro 
znani — profesor dr. Mak so Pirnat v 
*yoii brošuri ob 50-letnici »Narodne či
talnice«, da je bil prvi dramski nastop 

c dalniških igralcev »Slovenija oživljena« 
25*31. jan. 1864. P rv i samostojen dram-
Jki odsek pa je bil osnovan leta 1907, 
K l ie bil dne 13. sept. 1923, preimenovan 
v »Gledališki oder Narodne čitalnice«. 

Kot režiserji v prvih igrah, ki jih je 
g oder uprizoril, se navajajo Pire C i r i l , 
y°f Ivan, Sajovic Janko, Rozman Janko 
g drugi. Od teh živi danes samo še 
*fozman. 

Prv i važnejši dogodek beleži oder v 

letu 1887, ko so gostovali v Kranju ljub
ljanski igralci z Ignacijem Borštnikom 
na čelu. Kasneje zasledimo šele leta 
1926 prvo gostovanje ljubljanske opere 
in sicer z opero »Seviljski brivec« in 
opereto »Grofica Marica«. Na Cankar
jevem večeru v sezoni 1918/19 so sode
loval i : Oton Zupančič, dr-Ivan Pregelj, 
Pran Albrecht in Hermina Valenčič. Dne 
13.dec. 1923 je bil prirejen umetniški 
večer članice Narodnega gledališča v 
Ljubljani Marije Vere. 

Prostori pri Mayr-ju so postali pre
majhni in je po dograditvi Nar. doma 
dobila dramska družina prostore na no
vem odru, kjer je bila kot prva pred
stava uprizorjena Jurčičeva »Lepa Vida«, 
katero.je režiral Reš. 

Po zapiskih pokojnega profesorja P i r -
nata in tovariša Fuginc je bilo v dobi 
od leta 1863 do 1914 to je v 50. letih 
uprizorjeno 149 del s skupno 168 pred
stavami, odnosno v 70 letih 217 del in 
418 predstav. Vse to nam priča o skrom
nih začetkih našega gledališkega življe
nja v Kranju, zlasti če primerjamo, da 
so nekateri igralci sedanjega »Prešerno
vega gledališča« zadnje sezone po osvo
boditvi odigrali letno po 70 in več pred
stav. 

Prva svetovna vojna je leta 1914 pre
kinila delovanje odra, ki se je nadalje
valo po končani vojni leta 1918. Od 
takrat dalje se pričenja vzpon tega gle
dališča, k i je sčasoma uprizorilo mnogo 
dobrih in težkih del. Kar se tiče tehnične 
plati, je slovelo gledališče kot najboga
tejše z gledališko knjižnico, k i je štela 

več zvezkov kot knjižnica Narodnega 
gledališča v Ljubljani. Zelo bogata je 
bila tudi garderoba, ki je predstavljala 
skupno s knjižnico in ostalo opremo mi
lijonsko vrednost. Zal je okupacija uni
čila vse, kar so marljivi delavci v dolgih 
letih nabavili. Od vsega ni ostalo dobe
sedno nič-, Resnici na ljubo je treba 
ugotoviti, da so pri uničevanju pomagali 
tudi domačini. 

Za strokovno usposobljenost svojih 
članov je gledališče skrbelo s prireia-

,njern tečajev, na katerih so predavali 
poklicni režiserji (O. Šest) , ter gosto
vanji ljubljanskih dramskih igralcev 
(Le var). 

Neka:ko leta 1902 je dobil Kranj drug 
oder, ki je nosil v začetku naslov »Dram
ski odsek društva Kranj«. Kasneje se je 
preimenoval v -»Ljudski oder«. Svoje 
prostore je imel najprej v mali dvorani 
takratnega hotela »Nova pošta« (seda
nji hotel »Evropa«). S katero igro so 
stopili igralci prvič na oder, ni mogoče 
ugotoviti, pač pa je ugotovljeno, da so 
pričeli z igrami z ločeno zasedbo - to 
je moškimi posebej in ženskami posebej. 
Prva večja igra je bila »Mlinar in nje
gova hči«. Med pionirji in voditelji se 
imenuje profesor Adolf Robida, kasnejši 
kritik ljubljanskega gledališča. Dne 15. 
julija 1909 je bil odprt novi »Ljudski 
dom« (sedanje Prešernovo gledališče), 
ki je veljal takrat kot najmodernejši na 
Gorenjskem. Kot prvi sta bili uprizor
jeni enodejanki »Slepec« in »Ubežnik«. 

Precej temeljit pouk za takratne raz
mere so prejeli igralci od že omenjenega 

profesorja Robide, ki jih je poučeval o 
kretanju in govorici na odru ter o ma
skiranju. Kot rgžiser je deloval v za
četku tudi profesor dr. Ivan Pregelj. 

Kakor pri »Čitalnici <., tako je tudi pri 
»Ljudskem odru« prva svetovna vojna 
prekinila vsako delo ter povzročila pre
cej škode. Po končani vojni je znova 
zaživelo delo na odru. Prišli so novi 
ljudje, k i SO' ojačali stari kader; in tako 
zasledimo v repertoarju marsikatero -
za takratne čase dobro delo, ki je imelo 
velik uspeh, če se je uprizorilo po tri
krat ali celo večkrat . Zanimiva je se
veda primerjava z današnjimi deli, ki 
gredo preko oderskih desk po pet in 
dvajsetkrat in večkrat. Med temi deli bi 
bilo omeniti Shakespearejevega »Ham
leta« in Schillcrjeve »Razbojnike«. Res, 
da predstavlja to drzne poizkuse dile-
tantov, vendar je treba priznati, da je 
bilo v uprizoritev teh del vloženega 
ogromno truda in dobre volje. 

Poleg »Ljudskega odra« so si osnovali 
svojo družino tudi člani takratne delav
ske organizacije »Jugosl. strokovne zve
ze« pod naslovom »Delavski oder«. Med 
ostalimi so nastopali tudi sedanji mini
ster Tone Fajfar in sedanja članica S N G 
v Ljubljani Mi la Kačičeva. 

Za izobrazbo ansambla sta oba odra 
skrbela za predavanja (Milan Skrbinšek) 
režije (Gregorin), maskiranje (inž-Pen-
gov). Mod važnejšimi dogodki je treba 
omeniti tudi gostovanje pokojnega ne
storja slovenskih igralcev Danila Ce-
rarja. oii 

(Nadaljevanje prihodnjič) 
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Drobne in važne vesti. 
O D V S E P O V S O D 

V Črni gori so odkrili velika ležišča 
rdečega boksita, ki je zelo važen za pro
izvodnjo aluminiuma. 

Na tretjem zasedanju ljudskega od
bora ljubljanske oblasti je bil sprejet 
letošnji proračun ljubljanske oblasti v 
znesku 1-027,714.000 dinarjev. 

Sonja Erbežnikova iz Zagreba, več
kratna udarnica in odlikovanka za ve
like delovne uspehe, je napovedala tek
movanje na čast volitev v Ljudsko skup
ščino F L R J . 

V okraju Slavonski Brod sc je vklju
čilo v proizvodnjo v enem mesecu 15.000 
novih delavcev, ki so postali z zaposlit
vijo zelo zadovoljni. Prišli so po večini 
iz vasi, kjer so prej le malo zaslužili, 
sedaj pa imajo redne dohodke in lahko 
izhajajo. 

141 let star človek živi v neki planin
ski vasi v aserbejdžanski republiki v 
Sovjetski zvezi. Živi skupno s svojo 117 
letno ženo. V njegovi vasi pa žive samo 
njegovi otroci, vnuki, praVnuki in pra-
pravnuki. 

Velika brezposelnost vlada v Kanadi, 
kjer je število brezposelnih v februarju 
naraslo na 400-000. 

S O D N A K R O N I K A 
Pred okrajnim sodiščem se je zago

varjal Kern Vinko, čevljarski vajenec iz 
Velesova, ki je v prejšnjem mesecu iz
vršil krajo kolesa izpred delavske menze 
podjetja Kamnolom v Kranju. Obsojen je 
bil na štiri mesece poboljševalnega dela. 
Dobil je blago kazen, ker je še mlado
leten in je upati, da ga bo to izpameto-
valo. 

Sldadišnika tovarne Iskra Eržen Leo
pold iz Kranja in Pivk Vinko iz S t raž i -
šča sta jemala v tovarni material in ga 
prodajala raznim kupcem. Kupovala sta 
tudi drug od drugega, čeprav sta dobro 
vedela, da je njihovo početje kaznivo 
dejanje. Obsojena sta bila zaradi tatvine 
splošne ljudske imovine: Eržen Leopold 
na 8 mesecev odvzema prostosti s pri
silnim delom, a Pivk Vinko na 9 mese
cev odvzema prostosti s prisilnim de
lom. 

Zaradi kaznivega dejanja zoper Ijad-
sfzo oblast se je zagovarjal te dni kmet 
Benedičič Jože iz Dolnje Zetine, ki je 
na svojem domu telesno napadel pred
sednika K L O Javorje in odposlanca 
O L O , ko sta prišla k njemu zaradi iztir-
jave davka. Obsojen je na 6 mesecev 
poboljševalnega dela. 

Čufar Avgust, klepar iz Tržiča, je 
lani lažje telesno poškodoval Sušnik 
Mildo in se nato surovo obnašal tudi 
nasproti organom N M v Tržiču. Za po
dobno dejanje je bil obtoženec že enkrat 
pogojno obsojen, kar ga pa ni izpameto-
valo. Zato ie dobil enotno kazen: eno 
leto odvzema prostosti. 

Pokradla sta večje količine blaga iz 
tovarne 1BI v Kranju tam zaposlena 
tkalska mojstra Eljon Jože iz Primsko-
vega in Ajdovec Štefan iz Luž. Ukra
deno blago sta prodajala raznim pre- , 
kupčevalcem. Obsojena sta: prvi na 14 
mesecev, drugi na 10 mesecev odvzema 
prostosti, oba s prisilnim delom. Razen 
tega pa morata poravnati škodo tovarni. 

O perečem vprašanju 
ustanavljanja DID-ov 
(Nadaljevanje s tretje strani) 

Poleg navedenih dveh domov igre in 
dela se že gradita D1D na Golniku ter 
pri stanovanjskih blokih podjetja »Is
kra«. V. zgodnji spomladi bo začel poslo
vati dom igre in dela pri zadrugi »Niko« 
v Železnikih, kjer že izdelujejo notranjo 
opremo. Težje bo z otvoritvijo DID-a.v 
Zireh, kjer ni trenutno še na razpolago 
primerne zgradbe. Vsekakor bomo mo
rali misliti na ustanovitev ot roškega 
igrišča, kjer bodo otroci podnevi smo
trno in pod nadzorstvom zaposleni. 

Nujna potreba po otvoritvi pravilno 

Fizlcultura in šport 
STEPE JANKO IZ TRŽIČA IN OBLAK 
META IZ KRANJA STA NA PRVEN
STVU SLOVENIJE V ALPSKI DISCI

PLINI ZMAGALA V SLALOMU 

Koncem prejšnje
ga meseca je bilo v 
Slovenjem gradcu 
tekmovanje v sla
lomu za prvenstvo 
Slovenije v alpskih 
disciplinah. Na star
tu je bilo nad 130 
tekmovalcev in 25 
tekmovalk. Proga z.i 
člane je bila dolga 

400 metrov, ter je imela 32 vratic, 
za članice pa 300 metrov, z 28 vra-
ticami. Obe progi sta bili precej težki. 
V obeh tekih je dosegel najboljši čas 
zmagovalec Štefe Janko iz Tržiča 1 : 48, 
a pri članicah Meta Oblak iz Kranja, k i 
je zasedla prvo mesto s časom 2 :00,4-
Uspeh obeh tekmovalcev, ki sta iz na
šega okraja, zgovorno govori o kvali
tetnem dvigu domačih smučarjev. 

SMUČARSKE TEKME NA JEZERSKEM 
Kouiaj teden dni je minilo, kar so Je

zerski smučarji priredili zadnjo tekmo 
v smuku. V nedeljo dne 29-1-1950 pa so 
PO' svojem planu izvedli smučarski dan-
Ce tudi je ves dan snežilo pa tudi mrzli 
vihar ni prizanašal, so celodnevni raz
pored dobro izvedli. 

V slalomu na 900m je tekmovalo 15 
članov. Prvo mesto je dosegel Franc 
Jekl s časom 1 : 12,2 min. 17 pionirjev je 
tekmovalo v smuku. Najboljši čas je do
segel Miro Dolinšek 0 : 19,4 min. V teku 
na 8 km za člane je zmagal Poldi Ka-
štrun v 35 : 20 min. Pionirji (15) so tekli 
na 4 km dolgi progi. Najuspešnejši je bil 
Milan Kaštrun v času 25 :42 min. 

SMUČARSKO PRVENSTVO KRANJA 
V dneh od 3. do 5. t. in. je smučarski 

klub »Udarnik« organiziral prvenstvo 
Kranja v tekih, smuku in slalomu ter 
pionirsko prvenstvo. 

V petek so bili smučarski teki za čla
ne, članice in mladince. Proga iz Stra-
žišča okoli Šrnarjetne gore je bila dolga 
za člane 10 km, za mladince 7 km in za 
članice 5 km. Teka se je udeležilo 27 
tekmovalcev. Med člani je bil najboljši 
Na pokoj Bogdan, ki je imel čas 0.49-12, 
med mladinci Korbar Franjo 037.00 in 
med članicami Kristančič Angela 0-32.50. 

V soboto popoldne pa je bilo pionirsko 
prvenstvo v tekih v Stražišču, ki se ga 
je udeležilo nad 160 pionirjev. Med naj
mlajšimi pionirji je v teku na 200 m 
zmagal Vagaja Fr ih , med srednjimi na 
progi 500 m Dodic Bruno a med starej
šimi na 1 km Rok Janez. 

V nedeljo pa je bilo na Joštu tekmo
vanje v smuku in slalomu. Proga za 
smuk je tekla iz vrha Jošta do znožja 
v Rakovici in je bila dolga 2700 m z v i 
šinsko razliko 500m. V smuku je bil 
med člani najboljši Puhar A c i s časom 

urejenih otroških igrišč bi bila nadalje 
tudi v naših industrijskih središčih: v 
Kranju, Tržiču in Škof ji Loki . Tudi naše 
K O Z bodo morale misliti na ustanovitev 
DID-ov ali pa otroških ogrišč ter s tem 
poskrbeti za varstvo in vzgojo otrok 
svojih delavk. Kaj ne bi bilo izvedljivo, 
če bi si naša najboljša K O Z v Zabnici, ki 
je že napovedala tekmovanje drugim 
K O Z . dala v plan tudi ustanovitev doma 
igre in dela ali vsaj ot roškega igrišča? 

V zvezi z novo ustanovljenimi domovi 
igre in dela in otroškimi igrišči pa stopa 
pred nas nova naloga — skrb za vzgoj
no osebje in varuhinje otrok. Tukaj bi 
morala pomagati prosvetni oblasti pred
vsem organizacija A F Z . Naše aktivistke 
poznajo na terenu prav dobro dekleta 
z zadostno šolsko izobrazbo, ki bi prišla 
v poštev za enoletno in štiriletno vzgo
jiteljsko šolo, pa tudi mlajše žene, ki bi 
bile varuhinje otrok na igriščih. 

Le s skupnim delom in premagovanjem 
raznih težav, ki se pojavljajo pri ustvar
janju našega načr ta — graditve socializ
ma, bomo zagotovili našim najmlajšim 
lepo in srečno bodočnost. 

3-35.8, med članicami Zupančič Slava 
3-37.1, a med mladinkami Šumi Jana ter 
mladinci Andrijašič Jože. Smuka se je 
udeležilo 19 članov, 4 članice, 33 mla
dincev in 2 mladinki. Po končanem 
smuku je bil izveden slalom v Zabukovju. 
Proga je bila dolga 600 m, z višinsko 
razliko 180 m* ter 20 vratci. Tekmovalo 
je na njej 13 članov, 2 članici, 18 mla
dincev in 1 mladinka. Prvenstvo med 
člani je dosegel Jocif Miloš 0,51,6, med 
članicami Zupančič Slava 1,22,3, med 
mladinci Andrijašič Jože 1,03,2 ter mla
dinka Šumi Jana v času 1,36,0. 

SMUČARSKE TEKME TUDI 
V PODBREZJU 

Člani smučarske sekcije telovadnega 
društva Podbrezje so preteklo nedeljo 
tekmovali v tekih in skokih na 20 metr
ski skakalnici. V tekih med člani je 
dosegel prvo mesto Skodlar, med mla
dinci Aljančič in Šparovec, med pionirji 
pa Koz jek in Peternel- Na skakalnici so 
merili svoje sposobnosti mladinci in 
člani. Med člani je bil najboljši Jeglič, 
med mladinci pa Pavlin, ki je obenem 
dosegel najdaljši skok, in sicer 20 mtr. 

NAMIZNI TENIS 
USPELA TURNEJA NAMIZNO TENI
ŠKIH IGRALCEV Š. K- »ŽELEZNIČAR« 

Namizno teniški igralci SK »Železni
čarja« iz Kranja so se nedavno vrnil i 
iz uspele turneje, ki so jo imeli v Make
donijo in Južno Srbijo. V teh propa
gandnih prireditvah so dosegli naslednje 
rezultate: 

Železničar : Grafičar (Zagreb) — mo
ški 5 : 4 : ženske 3 : 0 ; mladinci S : 3-
Železničar: Radnički (Niš) — moški 
5 : 1 ; Železničar : Student (Skopi je) — 
moški 5 :0. Železničar : Sloga (Smede-
revo) — mladinci 5 : 1 ; ženske 3 :0-
Železničar : Železničar (Indjija) — mo
ški 5 : 0 ; ženske 3 : 0 ; mladinci 5 : 0. 

ŠAH 
V zadnjem času smo prešli po dolgem 

zastoju zopet v živahnejše šahovskio živ
ljenje, ki obeta večjo razgibanost glede 
na to, da so se rešili mnogi problemi, 
ki so dosedaj ovirali pravilen razvoj 
šahovske igre v Kranju. Dozdaj šahisti 
niso imeli svojih primernih prostorov za 
šahovske večere, po službeni potrebi so 
bili premeščeni mnogi vodilni funkcio
narji šahovskega kluba, kar je vse po
vzročilo resne motnje v pravilnem de
lovanju in usmerjanju društvenega živ
ljenja. Iniciativni odbor je z marljivostjo 
prebrodil vse te težave in uspehi tega 
dela niso izostali. 27. pr. meseca sta 
igrala Beden Robert in Kos Peter skup
no simultanko s 29 igralci tovarne 
»Iskra«. Rezultat je b i l : dobila sta 17 
partij, 3 je bilo neodločenih in 9 izgub
ljenih. 1.1, m. pa je odigral prvokategor-
nik ing- Sikošek Boris v prostorih Doma 
JA simultanko s 28 nasprotniki. Dobil je 
21 partij, 4 remiziral in 3 izgubil. Dobili 
so: Bučar, Legat in Kovačevič (JA), 
remizirali pa: Poljak, Šipič in od JA 
Toth in Pisačič. 

Iniciativni šahovski odbor bo imel v 
nedeljo 12. t. m. v kavarni hotela »Ev
rope« občni zbor, na katerem se bodo 
razpravljala vsa važna in pereča vpra
šanja šahovske organizacije in je zato 
dolžnost vsakega šahista, da se. tega* 
zbora udeleži. 

OBVESTILO 
Na osnovi člena 60,4. odstavka Zakona 

o ljudskih odborih sklicuje Okrajni iz
vršni odbor Kranj 

II. IZREDNO ZASEDANJE 
OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA 
v soboto dne 18. II. 1950 ob 8. uri do
poldne v veliki dvorani okrajnega ljud
skega odbora Kranj s sledečim dnevnim 
redom: 

/. Otvoritev zasedanja; 2. volitev 
predsedstva zasedanja; 3. poročilo veri-
Ukacijske komisije; 4. sprejetje prora
čuna za leto 1950; 5. razno. 

V Kranju je zaradi neizpolnjevanja 
in nepravilnega planiranja v denarnem 
prometu nastal zastoj v izplačilih pri 
podružnici Narodne banke. Razen pod
jetij zveznega in republiškega značaja 
ni dobilo delavstvo in uslužbenstvo iz 
okrajnih in mestnih podjetij vse do da
nes svojih plač. 

SPOMINSKI DNEVI 
10. februaria 1847 — Ubit največji ruski 

pesnik A. S. Puškin. 
11. februarja 1945 — Sovražnik v treh 

kolonah prodira iz Železnikov proti 
položajem Škofjeloškega odreda na 
Javorju in v treh kolonah iz Poljan-
Naši so sovražnika napadli, vendar so 
se zaradi sovražnikove premoči in hu
dega topovskega ognja po petih urah 
borbe umaknili. Pobili s o v e č Nemcev, 
med njimi nemškega kapetana. 

12. februarja 1945 — Sovražnik napade 
Martinj vrh. Po triurni borbi se je I. 
bataljon Škofjeloškega odreda pre
maknil na boljše položaje, čez noč pa 
pahnil sovražnika nazaj in mu zadal 
občutne izgube. 

DEŽURNA SLUŽBA SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA 

12. februarja ima službo dr. Bežek Josip, 
telefon štev. 353. 

DEŽURNA LEKARNA 
12. februarja ima službo Okrajna lekar

na. Prešernova ulica. t 

DEŽURNA TRAFIKA 
12. februarja ima službo Uršič Angela, 

Koroška cesta. 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
Petek, 10. februarja: ob 20. uri dramati

zacija romana like Vaštetove o Pre
šernu »Visoka pesem«. 

Nedelja, 12. februarja ob 17-uri: lika 
Vaštetova »Visoka pesem«. 

KINO »STORŽIČ« KRANJ 
7. do 9-februarja: sovjetski film »Alek

sander Parhomenko«. 
10- do 16. februarja: nemški film »Rud

nik- Jutranja zarja«. 

KINO »SVOBODA« STRAŽIŠČE 
10. do 13. februarja: ameriški film 

»Sedma tančica«. 

KINO ŠKOEJA LOKA 
9. do 12. februarja: francoski film 

»Morska roža«. 

KINO TRŽIČ 
11- in 12. februarja: ameriški film »Iz

gubljeni dnevi«. 
15. in 16- februarja: sovjetski film 

»Aleksandcr Parhomenko«. 

Mali oglasi 
Prodam kredenco novo ali zamenjam za 

protivrednost. Mal i Jože, Tupaliče, 
p. Preddvor. 

Zamenjam rujavc nove cojzarice št. 43 
za ravno take št. 42. Edvard Dolenc, 
Kranj, Prešernova 9- dvorišče I. 

Izgubila sem 7 t. m. ob osmih zjutraj 
šop ključev na poti od Primskovcga 
do Doma J A. Prosim najditelja, da jih 
vrne na upravo lista. 

Izgubljena je denarnica 6- t.m. od Koro
ške ceste do Poljske poti z OF legiti
macijo na ime Irene Bubnov. Prosim 
najditelja, da jo vrne proti nagradi 
na naslov uprave lista. 

Popravila šivalnih strojev sprejem? 
Omcjc Ivan, Zgornje Bitnje — Kranj« 
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