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Kakšna sta naša kandidata za Zvezni svet 

G L A S I L O O S V O B O D I L N E F R O N T E O K R A J A K R A N J 

Vio III. Št. 8 Kranj, 23. februarja 1950 

FAJFAR 
TONE 

kandidat VoMvnegd 
okraja Kranj — 

severni del 
Cena din 2*— 

II. izredno zasedanje Okrajne ljudske 
skupščine Sprejem p r o r a č u n a Okrajnega 

ljudskega odbora Kranj za leto 1950 
V soboto 18. t. m. dopoldne je bilo V 

V e l i k i dvorani ()L()-ja v Kranju II izred
no zasedanje Okrajne ljudske skupščine-
Od skupnega števila 88 izvoljenih ljud
skih odbornikov se je zasedanja udele
žilo 60 ljudskih odbornikov, ostali so 
bili več'noina opravičeno odsotni. Zase
danju je prisostvovaj dr. Anten Kržišuik, 
minister za socialno politiko L R S , in 
ljudski poslanci Stegnar Andrej in Por 
Janez. Po izvolitvi delovnega predsed
stva s tovarišem Urbane Štefkom na 
čelu je ljudski odbornik tovariš Rehber-
Xer Janko, poverjenik za finance OLO-ja, 
l'1'ečital predlog proračuna okrajnega 
ljudskega odbora Kranj in k temu podal 
ob§irno obrazložitev predloga. 

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 
Lanskoletni proračun v vsoti din 80 

Plilijomov 455 tisoč smo izvršili 110%. 
Glavni oorast dohodkov prihaja iz do
hodkov i / gospodarstva, kar dokazuje, 
da se naša lokalna državna podjetja 
dvigajo ter da se izboljšuje njihova fi
nančna disciplina in da nam lokalno go
spodarstvo v stalno večji meri omogoča 
gospodarski in družbeno koristni razvoj. 
Plan dohodkov iz gospodarstva je izvr-, 
Sen v proračunu s 151'%, dočim je plan 
l' leležbe dohodkov od prebivalstva do
sežen le 60%, kar se ho letos moralo 
toočno popraviti. Ostali proračunski do-
V l M pri OLO-ju, kakor tudi ori K L O -
J'h. so zadovoljivo ustvarjen- Prav tako 
ie plan izdatkov izvršen 100%• kaf.priča 
p realnosti planiranja. Po drobna analiza 
]'' lanskoletnega proračuna kaže sicer 
teboljšanie finančne discipline, ne sme-
1 1 1o na biti zadovoljni kor jo še v v dno 
Veliko napak. Tako ljudski odbori, usta
nove in podjetja bod-b morala še bolj 
disciplinirano odvaiati postavljene plane 
|er -izvaiati nrednise in zakone, ki ure-
•"'jejo finančno stanje. 

PREDLOG PRORAČUNA 
ZA LETO /950 

. Letošnji preračun predvideva 111 mil i 
jonov 329.000din dohodikovifi prav toliko 
^'datkov in je za 38% večji od lanskega-

To povišanje odpade na izvršev. novih 
nalog, ki so prišle v delokrog okrajnega 
ljudskega odbora. Predvsem to odpada 
na zdravstveno službo, ki beleži pove
čanje za din 12,660-000. Nadalje bomo v 
tem letu financirali večji del investicij 
iz proračuna in to v iznosu din 15milj. 
200.000, preostalo povišanje pa odpade na 
večjo skrb za finančno zmogljivost kra
jevnih ljudskih odborov, za katere je 
v proračunu predvideno 5 milijonov din 
povišanja. 

Dohodki pridejo iz gospodarstva in to 
57 milijonov, kar odgovarja finančni 
moči, ki je bila ustvarjena že v pretek
lem letu. (llavne dohodke iz gospodar
stva predstavlja tržni dobiček naših lo
kalnih podjetij. Dohodki od prebivalstva 
bOdo. kakor je že omenjeno, zaradi iz
terljivosti starih dohodnin v tem letu 
za 20% večji. Ostali proračunski dohod
ki, kot so dohodki uradov in ustanov, 
bodo ustvarjeni le, če se bomo zavedali 
važnosti proračuna in ustvarili pravilno 
planiranje dohodkov, kar ie osnovno za 
dober proračun. 

V izdatkih predvideva proračun 15 
milijonov 200 tisoč din investicij, od ka
terih odpade na proračun okrajnega 
ljudskega odbora 5,200.000 din in na 
proračune krajevnih ljudskih odborov 
10 milijonov din. V proračunu okrajnega 
ljudskega odbora je zapopadenih 1 milj 
700-000 din za zdravstveno zaščito, 2 
in pol milj. din za dograditev šol, a v pro
računu krajevnih ljudskih odborov pa (j 
milijonov din /a komunalno in ostalo 
gospodarsko dejavnost ter 3 milijone din 
za šole. Ppieg teh investicij je predvi
deno, da se investira iz izven proračun
skih sredstev, dela amortizacije in do
bička še 2.034-000 din. kar je razen osta
lega zajeto tudi večje popravilo cest. 
Stalno večia skrb se posveča kultur
nemu dvigu našega delovnega ljudstva. 
V delokrog OLO-ja spada že pretežni 
del vseh prosvetnih ustanov. Za prosvet
ne namene je letos predvideno 30.248.000 
dinarjev, oziroma 27% celotnih izdatkb-V; 

(nadaljevanje na dnini strani) 

„Reka" nova kmečko-delovna zadruga v kranjskem okraju 
, Dne 16. februarja 1950 so delovni 
kipetje z Brnikov ustanovili novo soci
alistično kmetijsko gospodarstvo na čast 
"'izajočili se volitev v Zvezno skupščino. 

V zadrugo se je vključilo 12 družin s 
^ družinskimi člani. Zemlje so vložili 
Skupno 130 ha, od tega 65 ha obdeloval-

l e ; dalje 43 goveje živine, 13 konj in 9 
S v ' n j . Zadruga, čeprav ne tako gospo-
^''rsko močna, se je ustanovila kljub 
uznini razbijaškim elementom in niiho-

U ! V:in lažnivim parolam. Ti ne želijo 
lasernu delovnemu kmetu boljšega živ-
J e nja in na noben način ne morejo po-

*w>itj in odvreči izkoriščevalske tendeu-
c - 'Zavedni in današnjemu gibanju pre

s ta l ljudje pa so se odločili ter napra-
, m odločen korak, ki jih bo za vedno 
.()cil od starega nazadnjaškega in raz
topljenega kmetijstva v novo napredno 
"°eialistično gospodarstvo S tem so po
j a v i l i temelj prave kmetijske proizvod-

I nedeljo, dne S, marca bo 
**LADWSKI ZADRUŽNI DAN 

v \alslu 

nje, obenem pa so na zboru poleg spre
jetih pravil sklenili še razne sklepe, s 
katerimi bo zasiguran razvoj zadruge-

»Ni je sile, katera bi nas odvrnila od 
naše začrtane poti,« so se izjavili za
družniki na zboru in poleg tega so skle
nili, da mora biti njihovo zadružno polje 
najboljše obdelano, da bo delo res vza
jemno in skupno, odnos] pravilni ter 
notranja organizacija dela dobra. 

PREDVOL1VNO ZBOROVANJE 
V INTEKSU 

Kranj, 20. februarja. 
V tekstilni tovarni luteks se je vršilo 

dne 15. t. m- predvolivno zborovanje za 
volitve v Zvezno skupščino. O pomenu 
volitev ter o politični situaciji doma in 
v svetli je podal uspel referat tov. Šmid, 
pod poročnik J A. 

Zborovalci so v počastitev volitev v 
Zvemo skupščino ter v dokaz predano
sti svojmnu državnemu in partijskemu 
vodstvu sprejeli tekmovanje, ki so ga 
napovedale Mariborske tekstilne tovar
ne ter sprejeli sklepe za zasebno tekmo
vanje v tovarni. P. 

Rojen 1913. na Sp. Brniku; izu
čil se za strojnega stavca. V sindi
kalnem gibanju začel delati v Kra
nju pri takratni Jugoslovanski 
strokovni zvezi- Nato odšel v Ljub
ljano, kjer postal član načelstva 
JSZ in urednik tednika »Delavska 
pravica«. 1940 zastopal v Društvu 
prijateljev SZ krščanske sociali
ste. 27. aprila 1941 se udeležil usta
novnega sestanka OF in postal 
član njenega Izvršnega odbora. 
Od poletja 1941 delal v ilegali do 
maja 1942- ko je odšel z ostalim 
vodstvom OF v partizane. 1942. 
bil na osvobojenem ozemlju po
verjenih za prehrano v takratnem 
Narodno osvobodilnem svetu. 1943 se 
udeležil zasedanja AVNO.I-a v dajcu in 
postal član Prezidija AVNO.I-a. 

•Za časa partizanov urejeval »Delavsko 
enotnost« (1943, 1944).V začetku 1945. od
šel v Beograd ter bil izvoljen kot pred
stavnik Slovenije za sekret-Centralnega 

odbora enotnih sindikatov. Udeležil se 
februarja 1944. svetovne sindikalne kon
ference v Londonu. V prvi Narodni vladi 
Slovenije je postal minister za gozdar
stvo, 1945. jeseni minister za trgovino in 
preskrbo, 1948. pa minister za lesno in
dustrijo. 

BROVČ ANDREJ 
kandidat votivtiega okraja Kranj 

južni del 

Rodil se je leta 1909 na Tolminskem 
v Baski dolini, Orahovo ob Bači, kot sin 
gozdnega delavca. 

Ze v rani mladosti je občutil zasužnje-
vanje in preganjanje slovenskega naroda 
na Primorskem in se boril proti vsem 
krivicam in ponižanjem našega naroda-
Zaradi svoje antifašistične dejavnosti je 
bil že takrat od fišističnih oblastnikov 
preganjan. Pred nevzdržnim terorjem, 

zasledovanjem in aretacijo, ki mu je 
grozila, je leta 1936. pobegnil v Jugo
slavijo. 

Toda tudi v takratni stari Jugoslaviji 
ni našel tiste svobode, za katero se je 
boril. Spoznal je izkoriščanje delav
skega razreda, spoznal je bedo brezpo
selnih, kakor jo je spoznala večina ta
kratnih primorskih emigrantov. Zavedal 
se je, da svoboda primorskih Slovencev 
zavisi od osvoboditve delavskega raz
reda. 

Leta 1939 je postal član K P in v na
slednjem letu član mestnega komiteja 
K P S Kranj. Po razpadu stare Jugosla
vije je bil eden izmed organizatorjev 
narodnoosvobodilnega pokreta v Kranju 
in je s prvimi borci leta 1941 odšel k 
partizanom. Jeseni leta 1941 pa je odšel 
na Primorsko, kjer je na Tolminsko 
Cerkljanskem kot partizan začel orga
nizirati osvobodilno gibanje. 

Sredi leta 1942 je postal član okrož
nega odbora OF za Tolminsko, nato pa 
sekretar okrožnega komiteta za Baško-
cerkljansko okrožje, kjer je vse do osvo
boditve vršil to nalogo. 

Leta 1946 je prišel s Primorske v Kranj, 
kjer je prevzel dolžnosti okrajnega or
ganizacijskega sekretarja Fronte. V za
četku 1947 pa je sprejel mesto tajnika 
MLO- ja . v naslednjem letu pa je bil iz
voljen za predsednika MLO- ja . Na zad
njih decemberskih volitvah ie bil ponov
no izvoljen za predsednika MLO-ja in je 
tudi predsednik okrajnega odbora ZB-
Tov. Brovč ie sekretar mestnega komi
teta KPŠ Kram j in to od leta 1948 ter 
član okrajnega biroja Partije. 

Zaradi nj'egovega dela in zaslug v te
ku N O B in pri gradnji socializma je bil 
odlikovan z ordenom za hrabrost, z or
denom Bratstvo in edinstvo II-stopnje 
in je nosilec »Spomenice 1941«. 

Veliko predvolivno zborovanje v Škof j i loki 
Dne 14- februarja se je vršilo v Kultur

nem domu v Sk. Loki veliko predvolivno 
zborovanje. Redkokdaj je bila dvoran i 
tako zelo polna, kakor baš posledniie 
Vsi volivci so bili obveščeni, da pride 
na zborovanje tudi tov. minister Fajfar, 
ki kandidira v Sev. delu kranjskog! 
okraja ter tov-Brovč Andrej, predsed
nik M L O Kranj, ki kandidira v južnem 
delu kranjskega ali bivšem škofjeloškem 
okraju. Tov. minister Fajfar je podal 
zelo obširen pregled tako zunanje kakor 
notranje politike. Po njegovem referatu 
se je razvila zelo zanimiva diskusija, ki 
je trajala skoro celo ur;). V diskusiji se 
je največ obravnavalo vprašanje ln-

formbiroja in posledice napačne politike 
do naše državo. Po živahni diskusiji je 
soregovoril tov. Brovč Andrej, ki jo bil 
sicer kratek v svojih besedah, vendar 
zelo jedrnat. Poudaril je, da je treba 
Paziti na vse sovražne parole, ki se po
nekod pojavljajo, povedal je tehnično 
stran volitev itd. Ljudstvo je odšlo iz 
dvorane zelo zadovoljno, saj so slišali 
mnogo novega in zanimivega. 

/ l i l s i ie poravnal naročnino 
%a , , G o r e n j s k i glas** ? 

file:///alslu


Z letnih občnih zborov naših sindikalnih podružnic 
Dobro H O delali v Inteksu... 

V nedeljo 5. t. m. je imela sindikalna 
podružnica tovarne Inteks v Kranju svoj 
redni letni občni /bor. 

Politično poročilo je podal predsednik 
tovariš Mede. Sledila so poročila taj
nika in blagajnika in drugih referentov 
za kulturno-proisvetno delo, fizkulturo, 
tekmovanje, z a normo in tarife, za pre
skrbo in zaščito dela, socialnega zava
rovanja in oddihe delavcev, dalje poro
čilo delavske inspekcije in komisije za 
ženska vprašanja. 

V imenu Zveze tekstilcev je po poro
čilih o dosedanjem delu podružnice imel 
referat tovariš Jenko Polde, ki je po
udaril, da so sindikati kot množična 
organizacija delavskega razreda Jugo
slavije pod vodstvom Komunistične par
tije ogromno pomagali pri graditvi soci
alizma in izpolnitvi planskih nalog. 

Direktor tovarne tovariš Drago Škor-
janc se je zahvalil članstvu in uprav
nemu odboru podružnice za pomoč pri 
predčasni izvršitvi planskih nalog ter 
izrazil upanje tovarniške uprave, da bo 
tudi pod vodstvom novega upravnega 
odbora potekalo delo v tovarni v trdni 
povezavi sindikalne podružnice z upravo 
podjetja v korist splošuosti in utrditve 
socializma. Kot najboljši pododbor po
družnice je prejel pododbor predilnice iz 
rok dosedanjega predsednika v dar lič
no zastavo v priznanje za pravilno delo. 
Nato je bila predlagana razrešnica sta
remu odboru in s tajnimi volitvami izvo
ljena nova uprava podružnice. 

Ob zaključku občnega zbora so bile 
poslane CK KP.I in Glavnemu odboru 
Zveze sindikatov pozdravne resolucije 
ter sprejeti sledeči sklepi: obveznost ko
lektiva za 20.000 prostovoljnih delovnih 
ur; da se bodo vključile vse delovne 
brigade v tekmovanje za višjo storilnost 

in boljšo kvaliteto izdelkov ter da se bo 
ta način dela obdržal kot stalna metoda; 
da bo redno vsak mesee enkrat seminar 
za sindikalni aktiv; da bo ob zaključku 
vsakega tromesečja konferenca sindikal
ne podružnice in individualne obveznosti 
t ova riši e Berglez Pavle, Štibelj Angelce, 
Mezek Marije in Stružnih Marije IUI čast 
volitev v Zvezno skupščino, da hočejo 
izvršiti naloge druge petletke z letom 
PJ52. k 

prav tako v Tovarni eerljev 
Kranj . . . 

Ker je omenjeno podjetje zaradi elek
trične energije imelo delovni čas v do
poldanskih urah in ker so delavci od
daljeni po 15—18 km, je bila letna skup
ščina sklicana dne 8. t. m. ob 6-uri zju
traj. Udeležba je bila kljub veliki odda
ljenosti 90%. Iz tega je razvidno, da se 
je zavest in disciplina delavstva v zad
njem času vidno popravila. 

Predsednik in tajnik sta govorila o 
delu in pomanjkljivosti sindikalne po
družnice- Po vseh poročilih se je razvila 
živahna diskusija, v kateri se je videlo, 
da so delavci vse leto dobro opazovali 
delovanje podružnice in uprave podjetja. 
Na podlagi poročil in diskusije so delav
ci sami prevzeli individualne obveznosti, 
ki so med drugimi: 

Zaplotnik Karel, 7 kratni udarnik se 
zaveže, da bo petletni plan opravil do 
L aprila t. 1; Draksler Jože, 7 kratni 
udarnik do h maja t. I in S kratni udar
nik Štempihar Alojz do konea avgusta 
1950 ter Crnič Lojzka, odlikovana z re
dom dela III-stopnje. 8 kratna udarnica 
se zaveže, da bo šivalniea naredila za
dostno zalogo gornjih delov, da ne bo 
zastoja. 

.Cejotni kolektiv se zaveže, da bodo 
poživeli kulturno-prosvetuo in ideološko 

delo. Končno: borili se bodo za izbolj
šanje kvalitete ter jo postavili na naj
višjo stopnjo. 

n a j b o l j š e pa v Tovarni 
š p o r t n i h č e v l j e v v Zireh 
V nedeljo 12- februarja so se vršile oz. 

so bile napovedane letne skupščine vseh 
treh sindikalnih podružnic v Žireh. Ta
ko je imela skupščino sindikalna podruž
nica tovarne športnih čevljev v Žireh, in 
podružnica trgovcev. Obe skupščini sta 
zelo dobro uspeli in bili dobro priprav
ljeni. Tretja podružnica krajevne indu
strije in obrti pa ni mogla izvesti svo
jega zbora, ker je bila udeležba pre
majhna. Vsekakor pa se v tem zrcali 
delo med članstvom sindikalnih podruž
nic. 

Na zborih so bili sprejeti razni sklepi. 
Posebno veliko delo je opravila v pre-
t okleni letu sindikalna podružnica tovar
ne športnih čevljev v Žireh. Svoja poro
čila so podali vsi referenti, ki jih pa 
zaradi pomanjkanja prostora ne moremo 
objaviti niti v izvlečkih, da bi prikazali 
celotno delo. Podajamo le nekaj najvaž
nejših organizacijskih izvlečkov, poseb
no pa delo sindikalne podružnice z ozi-
r o i i n na izvedbo plana in splošno gospo
darsko, kulturno in politično aktivnost 
članstva. 

Veliko organizacijsko in aktivizacij-
sko delo je opravil predsednik tov. Glina 
Julij, saj je iz njegovega poročila raz
vidno, da je včlanjeno v sindikatu vse 
delavstvo, to je 100%. Nova tovarna, 
novi delovni pogoji, novi zavedni delavci 
borci za gospodarsko osamosvojitev in 
socializacijo, to je rezultat NOB, rezul
tat razredne borbe našega delavstva. 

Iz tajniškega poročila posnemamo, da 
je bila podružnica zelo aktivna. Vse pro
duktivno delavstvo je vključeno v 31 
brigad in dela po normah. To je pripo
moglo, da je bil plan izvršen v letu 1949 
5 dni pred obveznostjo in 12 dni pred 
rolvonn kot prvi v svoji stroki republiške 
čevljarske industrije: Sindikalna podruž
nica je sodelovala pri vseh strokovnih, 
tehničnih in tarifnih vprašanjih z upravo 
podjetja^ Med letom je bilo proglašenih 
152 udarnikov, d udi na dan zbora je zo
pet bilo proglašeno 60 tov. in tovarišic 
za udarnike. Nekateri med njimi že 7 
krat. Predlogov za racionalizacije je 
bilo 8, od tega je bilo osvobojenih 6 raci
onalizacij, d delavci pa so bili odlikovani 
z medaljo dela. 

Delovna disciplina je bila v II. polletju 
dobra. Opravičenih izostankov je bilo 
1%, neopravičenih pa 0.2%. Tudi na 
vzgojo kadra se je polagalo dosti paž
nje. Produkcijski plan je bil sestavljen 
na podlagi kvalificiranega kadra delav
stva. Za,radi pomanjkanja kvalificiranji! 
delavcev je bilo med letom usposobljenih 
za fazno delo 269 delavcev, ki prej niso 
delali v čevljarski stroki, 32 delavcev ie 
položilo izpite za polkvalifikacijo. V te
čaju za polkvalifikacijo. ki še traja, pa 
je 53 delavcev, od tega 28 žensk. 

V gozdne brigade je bilo poslanih 7 
delavcev, na sečnjo drv pa 13. V rud
nike sta odšla 2 delavca, od teh eden za 
stalno. 

V korist zadružnega doma in nove 
šole je kolektiv- napravil v produkciji 
20.257 delovnih ur. Zaslužek din 280-460 
je bil podarjen upravama zadružnega 
doma in nove šole. Poleg tega so člani 
kolektiva napravili še na gradbiščih za
družnega doma* nove šole, pri KDZ in 
adaptaciji strojarne v novo menzo 
DUP-a 10-962 udarniških ur. Skupna 
vrednost prostovoljnega dela kolektiva 
T Š Č predstavlja vrednost din 444-890. 
Na vsakega člana našega kolektiva od
pade povprečno po 48 ur udarniškega 
dela. 

Kolektiv je sodeloval tudi v političnem 
delu z množičnimi organizacijami. Po
sebno v času pred volitvami v KLO je 
bil kolektiv, v prvi vrsti njegov politični 
aktiv,oridnoriadelu. V sam K L O pa ie 
bilo izvoljeno % članov našega kolek
tiva. 

Iz poročila referenta za tarife in tek
movanja posnemamo, da je največ težav 
bilo v tem. ker ni kvalificirane delovne 
sile. Već kot polovica je nekvalificira
nega delavstva in od tega V 3 žensk. Da 
je bil plan kljub temu tako ugodno dose
žen, je zasluga farnega in brigaduega 

3 milijone 28.904 din dohodko 
znaša letni obračun v KDZ 
„ S a v a " v Vogljati 

V petek 17. t. m. so se zbrali zadruž
niki K D Z Sava v Vogljah na svojem 
prvem rednem letnem zboru, da pregle
dajo svoje delo od ustanovitve. 

Zadruga je bila ustanovljena junija 
meseca 1949. leta. V njo je pristopilo 42 
gospodarstev, kateri so vložili 789 ha 
skupne zemlje, od katere je 326 ha obde
lovalne. Delavnih članov ima zadruga 
122, kar je sorazmerno malo. Kmetje so 
v zadrugo vložili poleg ostalega 94 krav 
in cirka 150 ostale govedi, 96 konj in 27 
plemenskih svinj. Ta zadruga spada med 
najmočnejše zadruge v kranjskem okra
ju, saj lahko vidimo tudi iz tega, da je 
oddala državi 29-000kg belih žit, 25 va
gonov krompirja in 38-0001 mleka-Kljub 
precejšnji oddani količini kmetijskih 
pridelkov a z ozirom na jakost zadruge 
uspehi niso bili najboljši, to pa zaradi 
tega, ker v samih zadružnikih prevla
duje staromiselnost in nizka zadružna 
zavest. Že sama nizka udeležba zbora in 
diskusija posameznih zadružnikov M 
potrdila dejstvo, da obstoja v Vogljah 
zadruga le formalno, namreč na splošno 
rečeno, vlada v zadružnikih težnja indi
vidualnega gospodarstva. Namesto da bi 
v diskusiji povedali napake in dajali 
predloge, na kakšen način bi zboljšali 
notranjo organizacijo dela, dalje o uved
bi brigadno-skupiuskega sistema in norm* 
so nekateri zadružniki mnenja, ako se 
uvede to, ne bodo mogli izvrševati vseh 
del tako kakor do sedaj. Tuko gledanja 
zadružnikov bo treba čimprej preusme
riti, postaviti skupinsko delo, voditi toč
no evidenco o storjenem delu in poteku 
proizvodnje itd. Več povezave in demo
kratičnosti ter medsebojnega razume
vanja bo v prihodnje garant za uspehe 
KDZ. V letu 1949 je imela zadruga 3 mi -
liioue 128-904 din dohodkov, delovni dan 
pa je znašal 107 din, kar je zelo malo 
napram sosednjim zadrugam, ki imah' 
vse slabše pogoje. Za drugi redni letni 
zbor se mora zadruga zboljšali in se 
uvrstiti med naše najboljše zadruge. 

sistema dela in uvedbe stalnega tekmo
vanja med brigadami, d'udi sedaj po do
seženem planu produkcija ni padla in 
se mesečni plani dosegajo po količini-
kvaliteti in asortimeutu. Norme se vedno 
preskušajo in še niso popolnoma usta
ljene. 

V kulturne-presvetnem delu se naše 
članstvo s pridom udejstvuje v SKUD-U 
Otona Župančiča. Delujeta igralska sku
pina in orkester. Sedaj se vadi nov od
sek za godbo na pihala. Knjižnica ima 
776 knjig. Zanemarjen tudi ni študij, (d 
se vodi s pomočjo KP, in katerem se 
udeležuje 26% članstva kolektiva. 

Tudi mladina je aktivna. Devet mla
dinskih brigad kolektiv:! je bilo na mla
dinski oblastni konferenci proglašenih 23 
»jnrišne« brigade. 

Na zaključku je skupščina sprejela 
obsežne obveznosti ter v počastitev VO* 
litev v ljudsko skupščino napovedan' 
tekmovanje vsem nodjetjem čevljarske* 
stroke v Sloveniji, Tekmovali bedo: kG" 
lero podjetje bo do 26. marca izpolnil'7, 
tromesečni nlan, do tega časa najbolj 
dvignilo kvaliteto izdelkov, največ zflK 
žalo izostanke in v času pred volitvam 
izvedlo največ predvolivnih sestankov 
na vasi. 

Z občnega zbora so odposlane resoh'" 
cije Glavnemu odboru ESS in CK K P ^ ' 

Občni zbor Kmetijske 
zadruge v Kranju 

Dne 12-1-m. je bil občni zbor 
Kranj, na katerem so zadružniki pregib 
dali vse dobre in slabe strani preteklega 
leta ter naredili sklepe za bodoče dek>; 
Zavezali so se, tla bodo napravili Pff 
gradnji zadružnega doma- 10-000 ud;"'' 
luških ur, poleg tega so sprejeti tekrflPj 
vanje o spravilu lesa. ki so ga napove" 
dale štajerske zadruge, napovedali M 
tekmovanje vsem KZ okraja Krani ' 
ažurnosti knjigovodstva in da se •b° £ £ 
vsi člani 100?? udeležili volitev v ZyC" 
zna skupščino d ' L P J dne 26. III- I95P1 

M E H A N I Z A C A J A P O L J E D E L S T V A & 
P O T DO SOCIALISTIČNE 

P R E O B A Z B E VASI 

(Nadaljevanje s prve strani) 

Proračun je važen del za uspešno 
gospodarsko osamoosvojitev 

Iz poročila tov. Žakelj Vinka, predsed
nika okrajne planske komisije 

V uvodu svojega poročila je tovariš 
Žakelj poudaril, da se moramo ob spre
jemanju proračuna za področje našega 
okraja''za leto 1950- zavedati predvsem 
tega, da je naš proračun sicer majhen, 
toda zelo važen del oblastnega in repub
liškega proračuna in da je od pravilnega 
in doslednega izvajanja gospodarskih 
načrtov ljudskih odborov odvisna uspeš
na izvršitev našega gospodarskega pla
na. Koiininformska blokada; in napadi z ene 
strani, z druge strani pa izkoriščevalne 
tendence kapitalističnih držav, nam nuj
no narekujejo, da bomo v letošnjem letu 
še bolj strnili in usmerili vse sile, ki nam 
bodo omogočile in pospešile izvedbo 
vseh osnovnih planov. Za kapitalno iz
gradnjo je v investicijah predvideno 
3.070-000 din, a za povečanje družbenega 
standarda 13,470-000din. V kapitalni iz
gradnji so zapopadena sledeča dela: 
dovrši tev pilarne v Tržiču, nabava elek
trične krušne peči za mesto Kranj, za 
dvig živiiioreje je predvideno po pol mi
lijona, za ceste Trebija Savodenj in 
Kranj Jezersko ter vse ostale ceste 
krajevnih ljudskih odborov pa skupno 
1,380.000 din. Prav tako je za početek 
avtodeiavnice v. Kranju namenjenih 191) 
tisoč din. V družbenem standardu so za-
popadene gradnje stanovanjskih blokov 
v Kranju, Tržiču in Škofji Loki v skup
nem znesku 1,200.000 din, nadalje mla
dinski dom v Tr/dču, zgraditev vodo
voda v Stražišču in kanalizacija, v Kra
nju v skupnem znesku 4.200-000 din. Za 

/dovrš i tev šol v Žireh ie predvidenih 
2 milijona din, v pupljah 400000din, 
novogradnji DID-a v Škofji Loki 2,200 
tisoč, a za popravilo in o b n o v o šol V 
Davči. Leskovici, Sv. Lenartu in Želez
nikih v skupnem znesku 600 000 din. Ra
zen tega dobi za začetna dela osnovna 
šola Tržič 200 000 din, a za opremo DlD-a 
V Stražišču je dodeljenih 300-OOOdin-
Močen poudarek je dan tudi zgradnii 
zdravstvenega doma v Škofji Loki , ki je 
zapopaden z zneskom 1,440-000 din, 
zdravstveni dom v Tržiču1 160.000 in 
ambulanti na Jezerskem 100-000 din ter 
za elektrifikacijo vasi Savodenj 200.000 

dinarjev. To je bil v glavnem plan inve
sticij, ki predstavlja najnujnejši del naših 
potreb in predstavlja trden plan za to 
leto. 

V diskusiji, k i je sledila poročilu, so 
sodelovali mnogoštevilni okrajni ljudski 
odborniki, .ki so kritično razpravljali o 
predlogu proračuna in pri tem omenjali 
pereče probleme in potrebe svojih kra
jev. Vsem je bilo odgovorjeno in obraz
loženo, kako je treba pristopati k zami
sli del. ki niso zapopadena s p r o r a č u 
nom, da pride pripravljenost našega 
delovnega ljudstva za dvig svojega živ
ljenjskega standarda do pravilne moči 
in ,izraza, ki se izraža v prostovoljnih 
delih. Proračun je bil s tem sprejet in 
soglasno odobren. 

Na koncu je spregovoril besedo tudi 
minister za socialno skrb. dr-Anton Kr
žišuik, ki je govoril in v daljšem govoru 
obrazložil velik pomen in koristi novega 
zakona o soc. zavarovanju, ki je eden 
najboljših v svetu. To je nova. zmaga, 
ki jo je naš delovni razred dosegel v do
sedanjem delu stalnega izpolnjevanja 
vseh gospodarskih nalog. Dosedanja 
centralna uprava soc. zavarovanja pre
haja v upravo s tem na predstavništvo 
ljudske oblasti. Tako bodo pri okrajih 
formirane uprave soc. zavarovanja, ki 
bodo za svoja področja popolnoma sa
mostojno vodile skrb za našega de lov
nega človeka. Tudi v tem je izražena 
široka d e m o k r a t i č n o s t tega novega za
kona. Tovariš Molek Jože, okrajni se
kretar K P S , pa je izpregovoril par krep
kih besed o pomenu bližajočih se vol i 
tev v zvezni svet in kako naj ljudski -od
borniki pristopajo k delu, da bo naš 
okraj eden izmed najboljših v izidu vo
litev. Omenil je še rtujhost izvršitve 
plana v gozdafstVU, ki ga je treba po
sebno v prvih teh treh mesecih zaostriti 
v izpolnjevanju, prav tako v odkupih , 
kjer moramo paziti in trdo prijeti vse 
sabeterje, ki p o i z k u š a j o zavirati napre
dek socia l izaci je na naši vasi. Vsem de
lovnim ljudem moramo kazati pravilno 
pot in odkrito povedati, kaj hočemo. 

Z zasedanja so bile poslane pozdrav
ne resolucije Prezidiju ljudske skupščine 
L R S in Centralnemu komitetu KPS . 
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Pred začetkom šolskih 
kuhinj 

Ljudska oblast nenehno skrbi za iz
boljšanje prehrane naših otrok. Poleg 
otroških restavracij, ki oskrbujejo mno
go predšolske in šolske dece, ter poleg 
terenskih in šolskih mlečnih kuhinj, kjer 
Prejemajo otroci pomoč mednarodnega 
dečjega fonda — M D F — je izšla v de
cembru lanskfega leta v Uradnem listu 
F L R J tudi uredba o ustanavljanju šol
skih kuhinj. V teh kuhinjah naj bi se 
hranili osnovnošolski otroci, gimnazijci 
in učenci v gospodarstvu in sicer prven
stveno oni, katerih starši so zaposleni 
ter ne morejo pripraviti otrokom pra\ a-
časno kosila, in ostanejo na ta način 
večkrat vse do večera' brez izdatnega 
opoldanskega obroka hrane, dostikrat ob 
sami kavi ali čaju. 

V našem okraju je planiranih 6 šol
skih kuhinj in sicer: 2 v Kranju, 1 v 

.Stražišču, po 1 V Tržiču, Škofji Loki in 
Žireh. 

Najresiicje so se oprijeli dela za usta
novitev šolskih kuhinj postavljeni od
bori v Tržiču, Škofji Loki in v Žireh, 
kjer bodo začele kuhinje poslovati že 
L marca. Ti odbori so oskrbeli prostore, 
osebje, znali so zainteresirati podjetja, 
k i so sprejela patronate nad novousta
novljenimi kuhinjami ter jim bodo nudili 
vsestransko pomoč. Sklenili bodo tudi 
pogodbe s KOZ, ki jih bodo preskrbovale 
s sadjem in zelenjavo ter ostalimi pre-
hranbenimi predmeti. Tudi starši kažejo 
veliko zanimanje, saj je število malih 
abonentov znatno preseglo plan. 

Drugače pa je v Kranju, kjer je naj
težji problem dobiti za te kuhinje pri
merne prostore. Osnovnošolski otroci so 
sicer nekateri zajeti v Domovih igre in 
dela, vendar ie še okrog 70 takih, k i bi 
pr iš l i v poštev za kosilo v šolski kuhinji. 
Razen tekra imamo preko 100 učencev 
v gospodarstvu in na ekonomskem teh-
nikuntu, ki se vozijo iz Leš, Tržiča, iz 
daljnje okolice Kranja in celo iz Jesenic 
v šolo ter ostanejo največkrat ves dan 
brez toplega Obroka, hrane. Nič manj 
pereče pa je vprašanje ustanovitve šol
ske kuhinje v Stražišču. kjer nimajo še 
DID-a. Z ustanovitvijo take kuhinje bi 
bil vsaj malo rešen ta rroblem, ker hi 
poleg hrane dobilo 100 otrok tu l i 2sobi, 
v katerih bi se DOd nadzorstvom zadr
žali VSaj do 4- ure in bi ne bilo več to
l iko potepanja. 

Iz navedenega je jasno, da je treba z 
vso resnostjo pristopiti k delu ter po 
zgledu prej navedenih treh krajev tudi 
v Kranju realizirati plan šolskih kuhinj. 

AL K-

Trebila v Poljanski dolini je razstavila vzorna dela čipkarskega in gospodinjskega tečaja 
NAŠI: DELO - NAŠ PONOS 

je geslo delovnih ljudi iz Trebije in oko
lice, ki ga je pokazala tudi njihova raz
stava čipkarskih, šivalnih in kuharskih 
del dne 12- februarja. V lepo 'okrašeni 
učilnici osnovne šole v Prebi j i je bilo 
tega dne živahno vrvenje. Iz bližnjih in 
daljnjih vasi zgornje Poljanske doline so 
prihajale žene, možje in otroci, da si 
ogledajo najboljša dela njihovih vrstnic. 
Razstavili so svoja čipkarska dela tudi 
pionirji in pionirke. Lepe bele in barva
ste čipke so kazale sposobnost deklet in 
žena. V posebnem oddelku so bili na 
vpogled šivani izdelki, obleke, jopice, 
prti, blazine in najrazličnejša dela, s ka
terimi napravljajo žene naše domove 
kulturne, udobne in prijetne. Za poželjiv-
ce po kuhanih dobrotah je bilo dovolj 
Priložnosti za ocenjevanje. Razstava je 
izkazovala praktične in umetniške spo
sobnosti naših žena. 

Čipkarska obrt v Poljanski dolini ni 
nova. Pridobila na je na novem vzgpnu 
in umetniški višini. Državni zavod za 
domačo umetno obrt usnešno razvija 
čipkarsko dejavnost. Čipkarske šole v 
Žireh, Gorenji vasi in Železnikih pospe
šujejo to lepo in koristno obrt po vsej 
Poljanski in Selški dolini. Čipkarski te
čaj v Trebijj. v Sovodnju, v Lučinah in 
drugod na so zajeli še bolj na široko. 

Učitelj Slapar v Trebiji je znal okoli
čane v preteklem letu zainteresirati za 
gradnjo nove šole, k'i je zrasla na ruše
vinah nekdanje stavbe. Ves kraj je po
magal nri graditvi. Znali so najti mate
rial in denar večinoma z lastnimi sred
s t v i . Danes se ponaša d'rebija z leno 
šolsko stavbo, ki more s svojimi števil
nimi prostori služiti širšim, ne samo 
šolskim potrebam. V letošnji izobraže
valni tečaj je zajetih 72 vaščanov, mla
dine in stareiših. Da bi bil tečaj č ;m bolj 
koristen, so mu priključili še teča.i za 
odrasle čiekariste. Žene in dekleta so 
nri tem pokazale vzorne sposobnosti. 
Najboljša tečajnica Silva Hogafaieva je 
prevzela vodstvo pionirskega krožka, v 
katerega so vključeni vsi pionirji in pio
nirke. Presenetljivo je gledati kako urno 
rastejo čipke pod nridnimi prsti trebii-
skih pionirjev. Posebno umetnost kažejo 
oionirček 4.razreda šifrer Prane, iz 3. 
razreda Bogataj Anton iz Kladia in ma
la Potočnikova Marija, ki ji ie d>če padel 
kot talec. 

V tečaju za odrasle čipkarice so bile 
med najsposobnejšimi kleklartcami Pe-
ternelova Frančiška iz Pod gore, mlada 
Tavčarjeva Francka, Kokaljeva Angela 
in Ušeničnikova Frančiška. Mogli bi pa 

našteti še dolgo vrsto pridnih in spo
sobnih č ipkar ic Za te tečaje je zavod 
za domačo obrt nastavil 2 učiteljici: Te-
čaj v Savodnju, d'rebiji in v Lučinah je 
vodila tovarišica d'ratnikova, v (jorcn.ii 
vasi, Poljanah in v Hotavljah pa tova
rišica Dolenčeva. Lahko sta ponosni na 
svoje delo. Na stotine žena ustvarja s 
svojim delom sebi in domovini lepše 
življenjske poboje. 

S tem dejavnost trebijskih žena še ni 
izčrpana. V tečaju za šivanje in kuhanj" 
jih je zbrala požrtvovalna učiteljica Sla-
parjeva in jim dala na tem področju 
dovršeno znanje. 

Vse to ie kazala razstava dne 12. fe
bruarja. Pi l je to prazničen dan. Pred
sednik KLO-ja je sprejemal skupno s 
predstavniki množičnih organizacij do
šle goste in vsi skupaj so ustvarili eno 
samo veliko družino, ki se zaveda, da se 

da. blagostanje ustvariti le s pridnimi 
rokami. Mladi fantje in dekleta so kazali 
vzorno resnost. Pražnje oblečeni, vedrih 
in ponosnih obrazov so ogledovali in 
ocenjevali razstavljena dela ter so po
kazali lep primer zdrave mladine. 

V popoldanskih urah so uprizorili še 
igro Razvalina življenja. Pozdravil in 
nagovoril jih ie član izvršilnega odbora 
O L O iz Kranja. Navzoči pa so bili tudi 
predstavniki zavoda za domačo umetno 
obrt in članica glavnega odbora AFŽ iz 
Ljubljane, tovarišica Podbevškova. Do
bro izvežban kvintet iz žirovske okolice 
in solopetja tov. Slaparja ob spremljavi 
harmonike in violine je dopolnil kulturni 
program te^a dne. 

Trebija je razumela, da se da le z izo
braževanjem in z delom doseči lepše 
življenje. Z odločnimi koraki stopa po 
tej poti. D.B. 

Sklepanje delovnih pogodb v tekstilnih 
kolektivih v Kranju je v polnem teku 

Kranj, 20. februarja. 
Kranjski tekstilni kolektivi so med 

prvimi te stroke v Sloveniji pristopili k 
sklepanju delovnih pogodb- Prav poseb
no so tei akciji posvetili veliko pozor
nost v tovarni Tiskanim, ki je do danes 
že 100% sklenila pogodbe z delavci. Tu 
je povprečna doba, za katero delavci 
sklepajo pogodbe od 1 3 let. Precej pa 
je tudi takih, ki so sklenili ostati v pod
jetju do upokojitve, oziroma dokler bodo 
mogli otpravljati delo. Da je uspeh tak
šen, je zasluga sindikalne organizacije 
in uprave podjetja, ki sta na sestankih 
no oddelkih pravilno prikazala pomen in 
važnost tozadevne Uredbe, tako da se V 
tem pogledu niso pojavljale nobene tež-
koče. Oviralo jih je le to, da niso imeli 
na razpolago potrebnih obrazcev in so 
jih zato morali sami napraviti okrog 
4.000kom. 

V tovarni Inteks so s sklepanjem po
godb pričeli šele danes, kljub temu, da 
so imeli že prej vse pripravljeno. Tuđi 
v tej tovarni niso imeli obrazcev, ki so 
jih šele sedaj dobili- Da so tudi tukaj 
delavci pravilno razumeli važnost usta
litve delovne sile je razvidno iz tega- d;, 
ie v prvih dveh urah podpisalo delovne 
pogodbe 217 delavcev, i/med teh Id do 
upokojitve. 3 za 20 let, d za 15 let. 38 za 
5 let. ostali pa. za 0 mesecev do d let-

V tovarni Industrije bombažnih izdel
kov je do danes podpisalo delovne po
godbe 74% vsega delavstva, pravijo na, 
da bodo v 2 dneh uspeli skleniti pogodbe 

100%. Slabše je do sedaj potekalo to 
delo v Pletenini, kjer so do danes skle
nili šele 60% delovnih pogodb. V Re
montni delavnici pa so uspeli 100% skle
niti pogodbe. 

Po dosedanjih podatkih, in ker so vsa 
podjetja že preskrbljena z ustrezajočimi 
obrazci je možno, da bodo vsa podjetja 
do 25. t. m. to nalogo v polni meri iz
vršila. 

Obisk pri težkih invalidih 
Dne 17. t. m. so zastopniki okrajnega 

odbora ZVVd in poverjeništva za social
no skrbstvo rri O L O v Kranju obiskali 
težke invalide 1. in II. grupe. Obisk ie bil 
pri šestnajstih invalidih na domu. v I lomu 
slepih v Škofji Loki in na (iolniku. Med 
najpotrebnejše je bilo razdeljenih 19 pa
ketov z vsebino blaga, perila, nogavic 
itd. Babjč iz Zalega Loga, 100% invalid, 
z dodatkom pa prejme radioaparat in 
kompletno pohištvo. Pohištvo prejme 
tudi Rehberger Ci r i l . 100% invalid z do
datkom, iz Kranja. Do sedaj pa je bilo 
razdeljenih med invalide () radioapara
ta v. 

Obiskovalci so se v času obiska se
znanili tudi z drugimi potrebami, ki jih 
imajo invalidi in jim bo po možnostih 
tudi ustreženo. »Skrb in pomoč do naših, 
zlasti težkih invalidov, mora biti naša 
stalna naloga-« je dejal tovariš Tito 
Gornji primer pa kaže da se besede na
šega voditelja uresničujejo. /• 

Alfonz Gspan: 

x ^rartce HrchrerL 

Odlomek iz govora na akademiji 
v Kranju dne 7- februarju letos 

Vsi vemo, da je L februarja 1945, še 
med NOB, razglasila naša tedanja naj
višja oblast, da se v bodoče slavi čas 
Od 2. 8- februarja vsakega leta kot Pre
šernov teden, kot kulturni teden. Zakaj 
naj prirejamo množične kulturne mani
festacije po vsem ozemlju Ljudske re
publike Slovenije v znamenju Prešerno
vega imena? 

Noben narod, ki je nanj v- pravkar 
minulih letih navalil nemški ali italijan
ski ali japonski fašizem in ki se je sku
šal rešiti pred tujim nasiljem, ni med 
borbo za svobodo izkazoval kakemu 
svojemu kulturnemu delavcu takšne ča
sti, kakor smo jo izkazovali Slovenci 
svojemu Prešernu Prav nikjer niso borci 
'n komandirji tolikokrat ponavljali ver-
Ž>OV kakega svojega na i večjega pesnika, 
kakor so ponavljal] naši partizani verze: 

»Največ sveta otrokom sliši slave. 
Tja bomo' našli pot, kjer nje sinovi, 
Si prosti voljo vero in postave-« 
Al i Da: 
»Mani strašna noč ie v črne zemlje 

krili. 
kot so pod svetlim soncem snžni 

d novi.« 

Mislim, da nam nihče ne sme očitati 
sentimentalnosti, če so naši borci nosili 
§ seboj knjižico z naslovom Poezije 
<*r. Franceta Prešerna prav tako zvesto, 
kakor so nosili skozi bojni metež, skozi 

zimo in viharje svoje orožje- Kajti ali je 
bilo mogoče bolje zajeli v nekaj izbra
nih, pesniško povezanih besedah veliko 
misel, da je iz položaja, v kakršnem 
smo'bili v letih 1941 -1945, izhod samo 
dvojen: 

zmaga 'se pravi: življenje ali smrt? 
Ob tako zastavljenem vprašanju mora 

biti pač vsakemu polnovrednemu, prebu
jenemu Slovencu jasna moralna opravi
čenost upora zoper nasilje, upora zoper 
okupatorja, opravičenost žrtev, ki jih ie 
terjal hoj za osvoboditev, žrtev za bolj
ši, pravičnejši družbeni red in za po
šteno, miroljubno sožitje med narodi. 

Da bomo še bolje razumeli pomen 
Prešernovih proslav, se zamislimo v 
pravkar minula leta! 

Pošastni sovražniki, hlepeči po tuji 
zemlji, so zatrdno verovali, da priso
stvujejo zadnjemu dejanju slovenske 
narodne tragedije. Po besedah svojih 
nečloveških priganjačev, da namreč ne
kega1 naroda ni mogOČe, poiiemčiti, mar
več le tla, ki na njih ta narod živi, so 
Se zagnali na nas in nas hiteli uničevati. 
S hitrimi in počasnimi morijami so ho
teli zbrisati Siovence s sveta. Crni časi 
SO se zgrnili na nas. Prav takšni so bili 
tisti, ki jih Prešeren o p e v a v Krstu: 

»Na tleh leže slovenstva stebri stari, 
v domačih šegah vtrjene postave • •. 
.leče pod težkim jarmom sini Slave, 
le tujcem sreče svit se v Kranj i žari, 
ošabno nosjo ti pokonci glave . • •« 

Toda slovenski narod je vstal k uporu 
in zjnagal. Nosilci te borbe so dvigali 
Prešerna kakor bojni prapor. Njegovo 
ime jim je pomenilo geslo in pooseblje

ni e vere. da naš narod ne bo umrl. Osvo
bodilni boj je uresničil Prešernove Vi
soke misli o svobodi in bratstvu' med 
jugoslovanskimi narodi. 

Kaj pa je tako velikega, svetlega v 
imenu tega našega lirika, da je mogel 
POStati program, rekel bi strategični na
črt v naši donu vinski vojni. Kako da ie 
Prešernova pesem vnemala upe v potr
tih naših prsih? Zakaj'je naše rojake v 
internacijah, po ječah in v pregnanstvih 
tako žejalo po Prešernovih verzih, da so 
včasih iz njih zajemali moč za življe
nje? Kaj je v delih tega našega osebno 
tako nesrečnega rojaka, umrlega pred 
dobrimi sto leti iu pojočega zdaj omam
no mile, zdaj trpko bridke in spet udarno 
odločene pesmi- da se mu danes Spoštlji
vo klanjamo? 

Sami v e s t e , da se vam odkriva l e p o t a 
in globina njegovih pesmi vedno znova, 
čim večkrat jih prebirate; ljub je mla
dini, a še bolj ga razumeta in uživala 
zrel mož in žena. Zares, čim bolj se po
glabljamo v njegove pesmi, tem jasneje 
spoznavamo, da nam je Prešeren več ko 
drugim narodom kateri koli veliki pe
snik. A ne zato. ker imajo drugod več 
pomembnih pesnikov, mi pa le do zdaj 
še ne doseženega Prešerna, marveč zato, 
ker nam je Prešeren resnično več dal. 
ker nam še daje in ker bomo tudi v bo
dočnosti vselej zajemali iz njega potr
dila za svojo narodno bit in življenje. 

V domačo besedo je zajel svojo in 
narodovo usodo in nam pokazal smer
nice za osebno, sociajno in narodnostno 
vredno življenje. To na so vrednote, ki 
jih pred njim ui mogel dati nihče iu Jkl 
nam jih s tolikšno razsipnostjo ni dal še 
noben sin slovenske matere. 

AKADEMIJA V STRUŽEVEM 
S spominom na našega največjega 

umetnika v poeziji dr. Franceta Prešerna 
smo tudi v Siruževem proslavili 101-ob-
letnico njegov« smrti. 

Po uvodnih besedah,, v katerih je bilo 
zelo nazorno prikazana doba. v kateri 
je živel in ki mu ni dala toliko svobode, 
da bi prišle njegove pesmi med ljudstvo, 
ker so bile preveč svobodoljubne, je pri
pravila mladina pester spored, k i je ob
segal recitacije in pesmi, k i j ih je zapel 
mladinski zbor. Spored ie obsegal tudi 
nekaj glasbenih točk. ki j ih je zaigrala 
mladinka na klavirju. Mladinci so se 
pripravili za to proslavo z enodejanko 
Največ sveta otrokom sliši Slave. 

Pa tudi na pionirje ne smemo pozabiti, 
saj so tudi oni pokazali svojo ljubezen 
do Prešerna s tem. da so obogateli £e 
prej omenjeni spored s recitacijami, 
bralnimi točkami in kratko igrico Pionir
ji se Dogovarjajo o Prešernu. 

Ljudstvo ie pokazalo svojo globoko 
zavest in vpriznanje Prešernu s polno-
številno udeležbo. 

KONCERTNI VEČER V ŽIREH 
V počastitev 101-obletnice smrti veli

kega slov. pesnika Prešerna je bil v Ži
reh v sredo S. II. 1940 uspel koncert 
Program je izvajal Slov. vokalni kvin
tet, pel je solist-basist done Petrovčič. 
Član Nar. gledališča tov. Janez Rohaček 
pa je iz/vajal nekaj recitacij, ki so bile 
zelo toplo sprejete. Prvi del programa 
je bil posvečen spominu velikega pe
snika, v drugem delu pa je kvintet pel 
narodne iu umetne pesmi.' Basist Ti Pe
trovčič ie zelo ugajal. Poslušalci so bili 
s programom in z izvedbo zelo zadovolj
ni. Želimo si še več takih prireditev. 
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18. februarja je po dolgi iu težki bo
lezni umrl ugledni slovenski pisatelj 
Prežihov Voranc — Lovro Kuhar. 

Jurišna brigada v mariborski tovarni 
konstrukcij se je ob napovedi tekmova
nja v čast volitev' zavzela, da bo izpol
nila svoj letni plan do 15. julija, petlet
nega pa do 15-januarja 1951. 

S čevljarjev je v obrtniški proizvajalni 
zadrugi čevljarjev v LJubljani že izpol
nilo petletko. 

Kmečko - delovna zadruga v Velem 
Orablju na Hvaru je dosegla vrednost 
storil nega dne v višini 320 din; zadruga 
v Starem gradu 280din, zadruga v Vrs
niku 340din itd. kar pomeni, da se za
drugi, v Dalmaciji uspešno razvijajo. 

Na plenarnem zasedanju Glavnega od
bora OF Slovenije je bil izdan vblivai 
proglas Osvobodilne Fronte Slovenije, 
ki poudarja popolno politično i notnost 
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pri sestavljanju kandidatnih 
vso našo socialno strukturo. I 

• tudi označuje vlogo Slovenije 
ditvi socialistične Jugoslavije 
črtava pomen stvarne in ua/( 
pa ga ude. 

Kolektiv Elektroprenosa je v 
lem letu zgradil 350 km vodov 
napetosti. 

460 milijonov Kitajcev živi na osvobo
jenem ozemlju, ki obsega 8.474.500 kur , 
katerega je osvobodila narodnoosvobo
dilna armada Kitajske od Kuomintaiiga. 
L R Kitajsko so priznale že mnoge dr
žave, med prvimi tudi naša FLR Jugo
slavija. 

S O D N A K R O N I K A 
Pred okrajnim sodiščem v Kranju so 

se te dni zagovarjali Naglic Janez iz 
Prebačevega, Gantar Ana in Fende Ma
rija iz Kranja zaradi verižništva in pre
kupčevanja z usnjem in drugim blagom. 
Prva dva delata v Standardu, kjer sta 
razen tega oškodila podjetje za 3-413 din, 
docim je tretja razprodajala blago po 
višjih cenah. Te ljudi, ki so hoteli na la
hek način živeti na račun delovnega 
ljudstva, se koristiti z ljudskim premo
ženjem, je sodišče obsodilo: Naglica na 
6 mesecev, (jantarjevo na 3 mesece po
boljševalnega dela in povračilo storjene 
škode in zaplembo zaseženih predmetov, 
do5im je Fende Marija kaznovana s 7 
meseci odvzema prostosti-

Kam pripelje človeka prekomerno uži
vanje alkohola je dokazal primer, ki ie 
imel svoj epilog na sodišču. 9- decembra 
pr. leta so se vračali Zan Janez. Pen s l i 
čic Silvester in Pržen Janez, vsi iz Pše-
vega po poti iz Bukovščice proti Pšcvai 
vinsko razpoloženi, pri čemer so vzkli
kal i ; »Na korajžo«. Prav takrat pa se je 
PO te i poti Vračal domov tudi močno 
vinjen Rant Janko iz Bukovščice z na
bito lovsko puško na rami. Ko je zasli
šal klic »Na korajžo« je vstrelil v zrak. 
Žan Janez je skočil nasproti njemu iu 
mu poizkušal vzeti puško. Po kratkem 
ruvanju se je ta sprožila in Ranta smrt
no zadela. Sodišče je ugotovilo, da tu 
ne gre za naklepno kaznivo dejanje pač 
pa le za lažjo vrsto malomarnosti in je 
zato Žana Janeza obsodilo le na 0 mese
cev poboljševalnega dela. Ostala dva 
Zanova tovariša pa sta oproščena vsake 
krivde. 

I Z k u l t i ura 
SMUČI TEKMA MOTORJEV IN 

V KRANJU 
V nedeljo 5. t. m. je priredilo Avto-

moto Tlruštvo Kranj tekmo motorjev s 
smučmi na progi Kokrica -Kranj. Za to 
prireditev je bilo veliko zanimanje in ie 
kljub južnemu vremenu prišlo veliko 
gledalcev. Tekmovalo je 20 motoristov 
in prav toliko smučarjev. Tehnični re
zultati so bili naslednji: Kategorija 
200 cem Fende Jože D K W - Snedic 
Lojze 0.48; 250 cem Sekue Prane N S U 

Dežman Lojze 4-10; 350cem Saša 
Slavko DKVV Drempetič Joža 4-38; 
590Cem Nadižar Raiko NSU Švab Ja
nez 3-57. in prikolica Rogelj Peter NSU 
---Boncelj Ivan 3.12 min. Najboljši čas 
dneva je tako dosegel vozač Rogelj Pe
ter s smučarjem Boncelj Kanom. 

SMUK V SVOBODO 
Razgibani smučarski aktiv Jezersko 

je v nedeljo 5. t. m. priredil že pelo smu
čarsko prireditev pod gornjim naslovom. 
Ta prireditev je bila namenjena kot po
častitev smučarjev partizanov, ki so dali 
življenje za svobodo v NOV. Te tekme 
se je udeležilo 45 članov, kar je dosedaj 
rekordno število pri enakih smučarskih 
tekmah pri nas. Proga je bila dolga 
4 km. Najboljši čas je dosegel Smrtnik 
Milan 7 :33 : 5min., za njim pa slede 
Justin Pr., Zaplotnik J., članice Anko 
Anica 9 : 2 2 : 5 min., med pionirji je do
segel najboljši čas Kaštrun M . 8 : 20 : 00 
minut, slede mu Piskernik Jakec 
nikar Jakec. Po tej tekmi je bilo 
razpoloženje med tekmovalci in 
tekmo ponovili. 

1 7ad-
godno 
)do to 

MLADINA IN PIONIRU NA SMUČAR
SKIH TEKMAH V PREDDVORU 

Na mladinskem sestanku se je mla
dina v Preddvoru z govorila, da priredi 
v nedeljo 5-1, m. tekmo v smuku, katero 
je tudi izvedla. Za tekmovanje se je pri
javilo 33 mladincev in pionirjev. Proga 
je bila dolga za mladince 0 km, za pio
nirje na 2 km. Kljub slabim snežnim raz
meram so si tekmovalci oriborili lepe 
uspehe. Najboljši me I mladinci je bi! 
Rehberger Albin 24 : 25 : 03 min., za njim 
na Strniša Marian, pri pionirjih Krč 
Sto.ian, Stmad Neli in Jelačič Mirko iz 
Mladinskega doma. I'.ven konkurence je 
nastanil Jerič Andrei z najboljšim ča
som 23 : 8 : 00 min. Najboljšim tekme
cem Je mladinski aktiv v Preddvoru po
daril knjižne nagrade-

SANKAŠKE TEKME V TRŽIČU 
V nedeljo 5- t- m- je priredil fizkulturni 

aktiv sindikalne podružnice Runo iz Tr 
žiča skupno s Triglavom sankaške tek
me iz Zgornjega Loma do Slana pri Tr
žiču-. Nekoliko omehčana proga ni bila 
uiti nevarna, čeprav je višinska razlika 
okoli ,150 m, dolžina pa 5 km. Na startu 
se je javilo 23 tekmovalcev posamezni
kov in 7 dvojnikov. Najstarejši med nji
mi je bil 70. letni Golmajer Franc iz to
varne Runo. Naiboljši med posamezniki 
je bil Srečnik Štefan v času 6-31 min. 
slede mu Ribič Janko, Radon Flore, Sla
be Marjan itd. V parih pa je dosegel 
najboljši čas par Seifert J. in Zadmkar 
Viktor 6,37min. Izven konkurence ie tek
movalo še 14 vozačev in najboljši čas 
dneva je dosegel tov-Sročnik Zon s oOl 
bobom v času 6.01 mm. Tekme so bde 
brez vsake nezgode. Po končanem tek
movanju so bile razdeljene nagrade 
najboljšim tekmovalcem. 

Priprave za krajevne skupščine ZVV invalidov 
Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih 

invalidov iz Kranja nam sporoča, da se 
bodo vršile od 26-februarja do 19-marca 
1.1. krajevne skupščine. Člani se bodo 
na skupščinah seznanili o dobrem in sla
bem delu, ki ga je invalidska organiza
cija v letu 1949 izvršila. Pravično bo 
treba gledati na izvršeno delo ter po
hvalno oceniti dobro izvršene naloge po
sameznikov.' Najboljše člane pa je treba 
že sedaj predvideti v prihodnji odbor. 
Predvideti bo treba med najboljšimi tudi 
delegate za okrajno skupščino in sicer 
na vsakih deset članov po enega dele-
gata. 

Treba bo resno misliti, da bodo pri
hodnji odbori res delavni iu močni, ker 
bodo v prihodnje morali bolj samostojno 
in samoiniciativno razvijati gospodar
sko-, kulturno-orosvetno in politično de
javnost, Predvideva se, da se bodo po 
ob&egu nekoliko razširili in sicer razde
ljeni na poverjeništva. Talko bodo mogli 
laže voditi evidenco nad posameznim 
članom, tako glede pobiranja članarine, 
kakor glede rednega prejemanja invalid
nine. Po novi organizacijski strukturi bo 
okrajni odbor Z V V I , Kranj imel 15 kra
jevnih odborov in dve poverieništvi. 

P- J. 

in š p o r t 
NAMIZNI TENIS 

INDIJCI SO IGRALI V KRANJU 
Preteklo nedeljo zvečer so se Indijski 

namizno-teniški reprezentagti udeležili 
mednarodnega turnirja v Kranju, kamor 
so prispeli tudi nekateri najboljši jugo
slovanski igralci namiznega tenisa. Zma
govalec turnirja je postal Žarko Dolinar, 
prvak Jugoslavije, ki je v finalni igri 
premagal prvaka Indije Chandarana z 
rezultatom 3 : 1 (21 : 12,21 : 14, 18 : 21, 
21:14). Ostali rezultati so naslednji: 
Dolinar : Bogataj 3 : 0 , Gramatčikov : 
Baudara 0 : 3 . Vogrin : Modrijan 3 : 0 , 
Chandara : Valkovič 3 : 1 , Dolinar : Bau
dara 3 : 0, Chandarana : Vogrinc 3 : 2. 
Slednja partija je bila posebno drama
tična iu le s podaljškom je uspelo borbe
nemu prvaku Indije, da je premagal nad 
vse dobrega in za igro razpoloženega 
Vogrinca. Igralo se je v veliki dvorani 
lateksa pred več kot 1000 gledalci, ki so 
z velikim zanimanjem spremljali nad vse 
napete borbe. . 

lugoslavija premagala ZDA 
z It M : 

Zmaga jugoslovanskih šahistov je 
močno odjeknila po vsem svetu. Zmaga 
nad tako renoaiiraninii šahisti pomeni za 
jugoslovanski šah ogromen uspeli. Mo
ramo reči, da bo jugoslovansko moštvo 
v bližnji šahovski olimpijadi, ki bo letos 
v Jugoslaviji, igralo vodilno vlogo. 

Zanimanje, ki je vladalo za ta radio-
matseh je bilo presenetljivo. Vse dvo
rane, kjer so se demonstrirale šahovske 
partije, so bile nabito polne. Velika 
Ljubljanska filharmonična dvorana je 
bila vse štiri dneve polna poslušalcev, 
ki so z zanimanjem sledili razlagam ko
mentatorjev, čeprav so se partije zavle
kle daleč v noč- Potek partij so prena
šale vse naše radio-postaje, tako, da je 
bilo vsem šahistom širom Jugoslavije 
omogočeno slediti tej lepi šahovski bor
bi. Za oniašov! ienje šahovske igre pa
rni ni dvoboj ZDA Jugoslavija važen 
korak naprej. Upajmo, da je ta po
membni šahovski dogodek vzbudil tudi 
med šahisti Kranja več zanimanja za to 
vzgojilo igro in da bodo osnovali trdno 
šahovsko organizacijo,kjer bo vsakomur 
omogočeno udejstvovanjc in izpopolnje
vanje v šahu. 

Ljudska tehnika 
MLADI TEHNIKI V STRAŽIŠČU 

Že dali časa so pokazali pionirji in 
pionirke sedemletne šole Stražišče ve
liko zanimanje za razne tehnične krožke. 
Te so vodili mladinci iz tovarne Iskra, 
ki se niso ustrašili truda, ki ga imajo z 
delom med pionirji. Od velikega števila 
prijavljenih pionirjev so odpadli tisti, ki 
niso pokazali dovolj resne volje za delo 
v krožkih. 

Na pobudo okrajnega odbora ljudske 
tehnike Kranj se je sedaj ustanovila na 
tukajšnji šoli Postaja mladih tehnikov, 
da bomo tako laže delali, ker bomo do
bivali ves potrebni material. 

Že ustanovni občni zbor, ki se je vršil 
11. II- 1950, je pokazal, da se pionirji res 
precej za-nimajo za tehniko, saj je bil kar 
velik živ-žav v učilnici pred pričetkom 
zbora, kar pa jii prav nič čudno, saj se 
je zbralo 86 pionirjev in pionirk. 

Tov- Švegelj Gabrijel, zastopnik ljud
ske tehnike Kranj, je začel občni zbor. 
V kratkih poljudnih besedah je razložil 
pomen in namen Postaje mladih tehni
kov, ki je del pionirske organizacije-
Pravilno je poudaril, da nam bo dala 
prihodnje tehnike-strokovnjakc. ki jih 
toliko potrebujemo. Vsak se vpiše v oni 
krožek, ki ga najbolj veseli. Značilno je, 
da se pionirke zanimajo predvsem za 
kemični krožek. 

Nato so izvolili upravni odbor, ki ima 
6 članov. Po daljšem kritičnem rešetanju 
vsakega kandidata so izvolili take. ki 
jim zaupaio, da bodo delali za dvig Po
staje mladih pionirjev. 

Končno so sprejeli pionirji tekmovanje 
med Postajami mladih tehnikov vsega 
kranjskega okraja. 

Mi:'o. 

V soboto, 2,5. /. m. ob 14. uri prirede 
učenci v gospodarstvu in industriji iz 
Cerkelj, Kranja in Tržiča svojo prvo 
kulturno - prosvetno revijo v prostorih 
dvorane Inteks, kjer bodo naši javnosti 
dokazali, da se pridno udejstvujejo tudi 
na prosvctno-kulturuem torišču. 

SPOMINSKI DNEVI 
Marca 1919 je bila ustanovljena III-

Internacionala. 
1. marca 1945. NOV in POJ se preimenu

jejo v J A. 

DEŽURNA SLUŽBA SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA 

26. februarja ima službo dr-Pance Pavel, 
telefon št-353. 

DEŽURNA LEKARNA 
20. februarja ima službo Okrajna lekarna 

Prešernova ulica. 

DEŽURNA TRAFIKA 
26. februari; 

Koroška 
ima 

:esta. 
službo Uršič Angel 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
lika Vaštetova: »Visoka neseni« se bo 

dajala v petek 24. febr. ob 20- uri, v 
nedeljo 26 t- m. ob 9- uri šolska pred
stava za Tržič in Škofjo Loko, ob 
16. uri za podeželje, r torek 28. t. m. 
ob 20. uri, v sredo E marca ob 16. ur j 
sindikalna predstava za tov- gum. izd. 
»Sava« in četrtek 2. marca ob 20. uri 
redna predstava. 

KINO »STORŽIČ« KRANJ 
Od 24. do 26. febr. sovjetski f i lm: »Pu

škin«. 
Od 27- febr- do 2-marca sovjetski f i lm: 

»Brez krivde krivi«. 

KINO »SVOBODA« STRAŽIŠČE 
Od 24. do 27. febr. angleški film: »Oliver 

Twist«. 

KINO ŠKOEJA LOKA 
Od 23. do 26. februarja: »Dolga pot« 

KINO TRŽIČ 
Od 22. do 26. febr. ameriški film: »Goli« 

verjeva potovanja«. 
Od L do 5. marca ameriški fi lm: »Zim

ska zgodba«. 

Mali oglasi 
Kuhinjsko pomočnico, zdravo, okoli 20 

let staro spreime Dijaška kuhinja v 
Kranju. Ponudbe v upravi --- gimna
zija Kranj. 

Moško kolo dobro ohranjeno zamenjam 
za dober radio. Kozjek Tone, Zgornja 
Pesnica 50, p. Kranj. 

V knjigarni Državne založbe Slovenije 
Kranj pozabljeni ženski dežnik dobite 
istotam. 

Kupim ali vzamem v najem klavir ali 
planino. Za najem dajem dobro me
sečno najemnino. Ponudbe na upravo 
lista. 

Kupim piašček za 
kletce. Ponudbe 

leto iu pol staro de-
na upravo lista. 

Švigelj Jože iz Stražišču obžalujem iz
rečene žaljivke proti Mivc Ivanki iz 
Stražišču z izjavo, da ji nimam niče
sar nepoštenega za očitati, zlasti ne 
izza časa okupacije. Švigelj Jože. 

OBVESTILA 
Obveščamo vse one tečajnike, ki že 

posedujejo izpit za osebne avtomobile, 
da se prične tečaj za tovorne avtomobile 
14. marca t. h 

Prijave se sprejemajo najkasneje do 
4. marca t. I. v torek, četrtek in petek v 
pisarni društva 

Avto-moto društvo Kranj. 

Obveščamo, da se je poverjeništvo za 
komunalne zadeve Mestnega ljudskega 
odbora Kranj preselilo iz sedanjih pro
storov iz Titovega trga št. 1 v novo do
deljene prostore v Tavčarjevo ulico št-
30 (v bivši Bidovčevi hiši) tel. 179-
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