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MEDNARODNO LETO 
TURiZMA IN Ml

O mednarodnem letu turizma 
smo culi že marsikaj,veliko pa je 
bilo o tem tudi že napisanega. Žal 
je doslej le predeč besedi in pre
malo konkretnih dejanj, ki so za 
uspeh tega leta zares potrebna. 
Smo tik pred pričetkom glavne 
sezone, ki bo v jugoslovanskem 
merilu gotovo prekosila vse do
sedanje ter smemo upravičeno 
pričakovati, da se bomo v letoš
njem letu približali znesku
300.000. 000 dolarjev, kar menimo, 
da je realno. V orientacijo naj 
navedemo, da je bil naš lansko
letni priliv blizu 200.000.000. Ita
lijani so dosegli 1.500.000.000, 
Španci 1.100,000.000 in zah. Nemci
900.000. 000 dolarjev. Ti podatki 
nam najbolj nazorno kažejo, ka
ko skromni so naši dosedanji fi
nančni uspehi na tem področju.

Še besedo o našem območju, ki 
preživlja na področju zdravili
škega turizma najtežjo krizo, ki 
je niso povzročila zdravilišča, 
temveč nenadni varčevalni ukre
pi socialnega zavarovanja. Vse
eno pa naj le velja pripomba, da 
bi zdravilišča v minulih dvajse
tih letih lahko več storila za svo
jo sodobnejšo opremo in ureditev, 
kar bi jim omogočilo, da bi seda
njo krizo laže prestala. Ta pri
pomba glede skromne ureditve 
gostinskih kapacitet ih turističnih 
naprav velja tudi za druge tu
ristične kraje in ne samo za zdra
vilišča. Na vsem področju nima
mo še nobene žičnice. prve. smu
čarske vlečnice pa smo dobili še
le pred dvema letoma. Še vedno 
nimamo^ asfaltirane ceste do Lo
garske doline, niti ustrezne cest
ne povezave s Hrvatsko v Obso
telju. Tako bi lahko našteli še 
marsikaj, česar nimamo, pa bi 
potrebovali. Menimo, da je prav 
in pošteno, da smo opisali turi
stične razmere na našem področ
ju takšne, kakršne so, letošnje 
mednarodno leto turizma pa naj 
bo preokret. da krenemo tudi s 
turizmom naprej. To pa je toliko 
bolj pomembno, saj imamo na 
našem področju v zdraviliščih 
2500, v hotelih in gostiščih 1500 
ter v zasebnih sobah 2000 ležišč, 
to pa so že številke, ki bi morale 
dati t"ke rezultate, ki si iih želi
mo. Sicer pa smo prepričani da 
bodo turistična društva ter obči
ne in tudi drugi letos še posebej 
poskrbeli, da bodo naši kraji lepo 
urejeni ter da bomo imeli veliko 
res kvalitetnih prireditev. Gostin
ci na se bodo potrudili, da bodo 
naši gostje dobro postreženi. In 
če bomo storili vsaj to. bomo do
prinesli mednarodnemu letu tu
rizma dostojen delež. R. Jenko

Novo vodstvo Celeie
Menimo, da sta kolektiva obeh pod
jetij pokazala zrelost in razumevanje, 
ko sta skoraj 100 % glasovala na re
ferendumu za združitev. Tako poslu
je Celeia zdaj v sklopu velikega avto- 
turističnega podjetja IZLETNIK, ki 
je svoji avtobusni (107 avtobusov) in 
turistični dejavnosti dodal še gostin
sko ter se tako uvrstil med velika tu
ristična podjetja, prepričani smo, da 
bo hotel Celeia odslej posloval brez 
težav v naše splošno zadovoljstvo. 
Upamo tudi, da bomo kmalu pričeli 
z godbo in drugim razvedrilom.

BESEDA 0 (NE) ZDRUŽEVANJI! V GOSTINSTVU
Kadar nanese pogovor na inte

gracijo v gostinstvu, se marsikdo 
trpko nasmehne. O združevanju 
gostinskih podjetij v Celju je bilo 
v zadnjih letih že toliko govora in 
toliko raznih predlogov, da mar
sikdo novih pobud že ne jemlje 
več resno, češ, saj tako ne bo nič.

Edina sprememba, ki smo jo v 
zadnjem času doživeli, je bila pri
ključitev hotela Celeie k avtotu- 
rističnemu podjetju Izletnik. 
Upajmo, da bo v okviru novega 
podjetja hotel bolj uspešno na
predoval in se slednjič otresel tu
di kroničnih finančnih težav, ki 
so že vrsto let v spotiko Celja
nom, nedvomno pa tudi neljubo 
samemu kolektivu.

Potem ko z združitvijo Celeie 
z Na-ha ni bilo nič, kakor tudi ne 
z variantami, ki so jih izdelali pri 
zavodu za napredek gospodarstva 
že prej, smo minulo zimo slišali 
še. dve zamisli: združili naj bi v 
eno podjetje Evropo, Celeio, Ma- 
jolko in Zvezdo, drug predlog je 
bil, da bi ustanovili novo podjetje 
z združitvijo Ojstrice, Pošte in 
Branibora.

Do uresničenja predlogov seve
da ni prišlo, ker se kolektivi za 
integracijo niso mogli ogreti. 
Morda v njih niso videli nič bolj
šega, ali pa so bili proti, enostav
no zato, ker hočejo še dalje osta
ti samostojni. Nekateri trdijo, da

kakršnim koli integracijam na
sprotuje le vodstveni kader, ven
dar s tem ne bi mogel povsem 
soglašati. V razgovorih z gostin
skimi delavci sem namreč ugoto
vil, da so v nekaterih primerih 
nasprotovali tudi sami gostinski 
delavci. Po eni strani so nanje 
morda res vplivali vodilni, očitno 
Pa je tudi, da se mnogi bojijo 
prestavljanj, novih šefov ali česa 
podobnega.

Brez menz in počitniških domov 
ima Celje: sedaj 14 samostojnih 
gostinskih podjetij, ki so dosegle 
lani okrog 3 milijarde starih di
narjev celotnega dohodka, pri tem 
pa 887 milijonov starih din do
hodka za razdelitev: od tega je 
šlo nad 750 milijonov starih di
narjev za osebne dohodke in pri
spevke. Za sklade je ostalo nekaj 
nad 130 milijonov starih dinarjev, 
pri čemer so namenili 16 milijo
nov za poslovni sklad, 35 milijo
nov za sklad skupne porabe, 70 
milijonov za neobvezni del re
zervnega sklada in 9 milijonov 
starih din za druge sklade.

Zakaj navajanje teh številk? 
Z njimi sem hotel opozoriti na 
razdrobljenost podjetij in sred
stev. Številke iz zaključnih raču
nov namreč kažejo, da pride pov
prečno na eno gostinsko podjetje 
v Celju manj kot deset milijonov 
starih dinarjev vseh skladov. Več

ji znesek v poslovni sklad je iz
ločilo le eno podjetje, medtem 
ko so drugi skoraj vsa sredstva 
namenili za’ sklade skupne pora
be in v rezervne sklade.

Podatki iz zaključnih računov 
jasno povedo, da nobeno od celj
skih gostinskih delovnih organi
zacij v sedanjem položaju ni spo
sobno izvajati večjih investicij
skih del, niti najeti večjega kre
dita, tüdi če bi le-ti ‘ bili na raz
polago. Ker je v takem položaju 
gostinstvo že več let, si ob sedanji 
organizaciji tudi v bodoče ne mo
remo obetati kaj več.

Sicer pa ljudje, ki priporočajo 
eno ali drugo varianto združitve, 
ne mislijo le na ustvarjanje fi
nančno močnih organizacij, tem
več sodijo, da bi v okviru večjih 
podjetij dosti laže modernizirali 
lokale v sme,ri specializacije. Kaj 
pomeni specializiran lokal, je le
po pokazala nova pivnica podjet
ja Na-na, ki si je z njo — tako 
vsaj kaže začetek — ustvarilo 
zlato jamo.

Prepričan sem, da bi v okviru 
večjih podjetij lahko bolj racio
nalno izkoristili tudi kader, ure
jali poslovni čas lokalov (zakaj bi 
morali imeti skoraj vsi lokali 
enak delovni čas), to pa olajšalo 
tudi prehod na 42-urni delovni te
den, ki si ga tudi gostinski de
lavci vroče želijo. Ne smemo po
zabiti, da delajo v gostinstvu že
ne,. ki imajo doma družine.

V osebnih dohodkih so danes v 
gostinstvu zelo velike razlike. 
Najnižji osebni dohodki so zna
šali lani povprečno 54.000 starih 
din na mesec, najvišji 108.000 sta
rih din, torej sto odstotkov več. 
Povprečje za gostinstvo je. 73.500 
starih din. Zanimivo je, da so 
najvišji osebni dohodki v slabše 
opremljenih lokalih, zlasti v bi
fejih, med najnižjimi pa v hote
lih, ki potrebujejo najboliši ka
der. Verjetno so tudi razlike v 
osebnih dohodkih eden izmed 
razlogov, da se integracija ne pre
makne z mrtve točke.

Za konec samo to: dokler bodo 
gostinski delavci gledali na pro
ces združevanja z vidika drobnih 
osebnih interesov, ta panoga v 
Celju ne bo mogla napredovati 
tako, kot bi lahko in kot si želi
mo.

Janko VolfBerite na četrti strani: Premalo znana ribiška privlačnost v okolici Celja

Turistična tekmovanja
Olepševalno in turistično društvo bo 

letos priredilo tri tekmovanja. V ju
niju se bodo spoprijeli aranžerji pri 
oblikovanju najlepše izložbe, vse po
letje pa bo trajalo tekmovanje, kdo 
bo imel lepše rože na oknih in kdo 
lepše urejen vrt, gostinci pa bodo 
tekmovali v urejenosti, čistoči in 
privlačnosti prostorov in prijaznosti 
osebja. Tudi s temi tekmovanji želi
mo prispevati svoj delež mednarodne
mu turističnemu letu in mikavnosti 
mesta. Velja še posebej poudariti, da 
sodelujejo pri tekmovanju še drugi 
organizatorji, pri tekmovanju za naj
lepšo izložbo sodelujejo Poslovno 
združenje za trgovino, Celjska turi
stična zveza in Klub Aranžerjev, pri 
tekmovanju gostincev Poslovno zdru
ženje za gostinstvo in obrt, pri tek
movanju za najlepše rože pa Horti

kulturno društvo.

Kopališče in bazen
že drugo leto smo v Celju brez za

prtega javnega kopališča, statistika pa 
kaže, da je v Celju še vedno tretjina 
stanovanj brez kopalnic. Godrnjanje 
občanov je torej razumljivo in vpra
šanje morajo pristojni kar najhitreje 
rešiti.

V zvezi s tem se postavlja tudi 
vprašanje gradnje pokritega kopal
nega bazena. Klimatske razmere v 
Celju so take, da imamo v bazenu na 
prostem le 50 kopalnih dni na leto. 
pokrit bazen bi bil obiskovan vsaj 10 
mesecev letno. Ce računamo, da bi 
lahko dobili pri celjski industriji top
lo vodo brezplačno, da bi kopalci ba
zen obiskovali vsak dan do poznih ur, 
potem bi bil tak bazen celo finančno 
aktiven. Niti zavedamo se ne, kaj bi 
s takim bazenom pridobilo mesto, kaj 
športniki in turizem in predvsem na
ša mladina.

Zveza s Celjsko kočo
Gradnja rekreacijskega središča 

Celjska koča-Svetina v zadnjih letih 
lepo napreduje. Vendar sta Celjska in 
Svetina še odrezani od sveta. Dokler 
ne bo gor redne avtobusne proge in 
dokler postojanke ne bodo dobile te
lefona, se bo tu turizem težko razvi
jal. Avtobusno progo je podjetje IZ
LETNIK že napovedalo. Obratovala 
bo dvakrat dnevno skozi vse leto, če
sar smo posebno veseli.

Telefon je naprava, ki je danes po
stala sestavni del vseh dogajanj in 
veže celine med seboj, od Celja do 
Celjske koče in Svetine pa še vedno 
nimamo zveze. Ali niso dolžni podjet
je PTT, občina, varnostna in zdrav
stvena služba in še drugi zainteresi
rani v tej zadevi ukrepati? Celjska 
turistična zveza je v začetku letošnje
ga leta na to opozorila, vendar se 
stvari zelo počasi premikajo naprej.



Društvena kronika
December 1366 — april 1967

— 8. dec.: Seja upravnega odbora.
— 9. dec.: Seja nadzornega odbora.
— 16. dec.: Redni občni zbor v na

bito polni veliki dvorani Narodnega 
doma. Člani so ponovno izvolili za 
društvenega predsednika Rada Jenka.

18. dec.: Razposlali smo domačim in 
Inozemskim agencijam 5000 prospektov 
Celja.

— 20. dec.: Izlet v Slovenj Gradec, 
združen z ogledom mednarodne sli
karske razstave.

— 5. jan.: Našemu turist, predst. v 
Frankfurtu smo poslali 2000 prospek
tov Celje.

— 5. Jan.: Seja komisije za sestavo 
programa za mednarodno turistično 
leto.

— 7. jan.: Izlet v Ljubljano z ogle
dom opere Thais.

— 14. jan.: Občini smo posredovali 
osnutek programa za mednarodno le
to turizma.

— 16. jan.: Za spomenik na Tom
šičevem trgu smo nabavili zimsko za
ščito. za katero bomo odslej redno 
skrbeli.

— 19. jan.: Seja upravnega 
konstituiranje, zadolžitveni 
program.

— 19. jan.: prospekte Celja smo po
slali na Dunaj, v Trst, v Frankfurt, 
v Stockholm, Londolm, London, New 
York. Paris in Bruxelles.

— 22. jan.: Izlet v Zagreb, združen 
z ogledom operete Lady iz Pariza.

— 24. jan.: Občini smo poslali pxi- 
pombe k družbenemu planu.

— 10. febr.: Seja komisije za odpra
vo nepravilnosti.

— 16. febr.: Odposlali smo 22 dopi
sov o nepravilnostih.

— 17. febr.: Seja nadzornega odbora.
— 18. febr.: Seja komisije za teh-

tiipnyarlpvp
— 20. febr.: Pričetek vzdrževalnih 

del na Starem gradu.
— 24. febr.: Sprejeli smo novinarja 

die Neue Zeit ff. Fiedlerja.
— 3. marca: Seja uredniškega od

bora časopisa Leno mesto.
— 4. marca: Izlet v Ljubljano, zdru

žen z oeriedom opere Ples v maskah.
— 6. marca: Seja komisije za odpra

vo nenravilnosti.
— 14. marca: Odnoslali smo 17 dopi

sov tried e nepravilnosti.
— 18. marca: Prinraviii smo gradi

vo * tab el c diase in filmel za semi- 
narie o turizmu za milico, železničar
je in eostioce.

— ?2. marca: Oblino smo zaprosili 
z*» kredit za modernizacijo gostišča 
Stari era d.

— 27. marca: Udeležili smo se posve
ta v trledaiišču zaradi Celjskih graj
skih iger.

— 31. marca: Ogled na Starem gra
du.

— 1. anrila: Izlet v LfubTjano. zdru
žen z o^icrfnm noere Turandot.

— 4. akrila: udeležili smo se obč
nega z^ora CT7:.

— 8. akrila: Odposlali smn 21 pisem
zaradi nc-nravUnoati.

— 14. aprila: Razposlali smo pro
spekte Celja vsem Putnikovim in Ge- 
neralturistovim poslovalnicam (83 na
slovov).

odbora,
delovni

CELJSKE TURISTIČNE NOVICE
MODERNIZACIJA TURISTIČNEGA 

URADA. Naše društvo se je odločilo, 
da bo letos moderniziralo svoj turi
stični urad poleg kina Metropol. 
Adaptacija bo Izvedena pa zamisli 
ing. arh. Rebeka.

VZDRŽEVALNA DELA NA STA
REM GRADU. Naše društvo, ki že vsa 
povojna leta skrbi za Stari grad, bo 
letos izvedlo večja vzdrževalna dela. 
Že meseca marca smo dali očistiti ves 
kompleks in urediti parkirni prostor. 
Maja pa bomo podzidali zid na vzhod
ni strani, ki je najbolj ogrožen, in ga 
pokrpali še na drugih najbolj ogro
ženih mestih. Pri čiščenju zidovja, ki 
ga moramo očistiti grmičevja, so in še 
bodo pomagali alpinisti. Urediti pa na
meravamo tudi osrednji gostilniški 
prostor po zamisli ing. arh. Hartmana 
Letošnja dela na gradu bodo veljala 
okoli 6,000.000 starih din. Dobro polo
vico sredstev društvo že ima, za raz
liko pa smo zaprosili za kredit.

TUDI MLADINA BO POMAGALA, 
pred dnevi se je tudi celjska mladi
na odločila na pobudo našega društva, 
da pomaga pri ureditvi nekaterih me
stnih predelov. Akcijo vodi občin
ski mladinski komite. To sodelovanje 
mladine še posebej pozdravljamo in 
želimo, da bi se še uspešnejše nada
ljevalo.

DOBER START V LETOŠNJO TU
RISTIČNO SEZONO. V Celju smo od
lično startaii v novo sezono, saj smo 
imeli v prvih treh mesecih za 15 % 
več gostov kakor lani. Domačih no
čitev je bilo 3 % manj, inozemskih 
pa 43 % več kakor lani.

PROPAGANDA ZA GRAZ V CELJU. 
Sredi aprila je priredil graški mest
ni turistični urad v Celju, Mariboru 
in Ljubljani manjšo propagandno ak
cijo pod geslom »Obiščite Graz«! Le
po so uredili nekaj izložb s slikami 
in fotografijami, v turističnem uradu 
pa je posebna turistična hostesa de
lila propagandni material in dajala 
Informacije. Jeseni bomo mi priredili 
podobno akcijo v Grazu. Razstave so 
vzbudile v naših mestih veliko zani
manje.

PROMENADNI KONCERTI IN 
DRUGE PRIREDITVE. Naše društvo 
bo priredilo tudi letos več promenad
nih koncertov, od katerih bosta dva 
na Starem gradu, kjer bo 1. maja tu
di liudsko rajanje, nato pa vsako ne
deljo popoldne narodno zabavna glas
ba. Upamo, da bodo zadnje dni junija 
celjske grajske igre s Kreftovimi 
Celjskimi grofi, avgusta pa velik pik
nik. Tudi gostinci obljubljajo letos 
godbo v številnih lokalih. Vse kaže, 
da bo letošnjo sezono v Celju precej 
bolj živahno.

OBISKI OPER IN OPERET. Naše 
društvo je priredilo v minuli zimski 
sezoni več obiskov oper in operet v 
Ljubljani in Zagrebu. Najprej smo si 
ogledali odlično predstavo opere 
Thais v Ljubljani, nato na 21. jan. 
musical Petra Kreuderja Ladv iz Pa
riza v zagrebški k omedi.il. Tudi za 
onere Ples v maskah in Turandot smo 
imeli povsem razprodan avtobus.

MEDNARODNE AVTOBUSNE PRO
GE. Tudi letos bo tekio čez naše 
področje veliko število inozemskih 
avtobusnih prog. Skoraj vsi avtobusi 
se bodo ustavljali pred celjskima ho
teloma Ceiela in Evropa. Poleg že o- 
menjenih prog pa bo imelo naše pod
ročje še dve svoji mednarodni avto
busni progi, in sicer dvaktrat teden
sko Graz-Rogaška in enkrat tedensko 
Graz-Celje-Dobrna. Linija za Rogaško 
Slatino obratuje že od začetka leta, 
za Dobrno in Celje pa od 22. aprila.

PROPAGANDNA VOŽNJA ZA 
GRAŠKE NOVINARJE. 22. aprila sta 
priredili poštna direkcija iz Gradca 
ter Celjska turistična zveza propa
gandno vožnjo za graške novinarje in 
šefe potovalnih uradov. Gostje so si 
ogledali Dobrno, Ljubno, Logarsko 
dolino, Celje in Rogaško Slatino.

Številna predavanja in se
minarji O TURIZMU. Letošnjo po
mlad smo imeli že večje število do
bro pripravljenih predavanj in semi
narjev o turizmu. Tako so imeli tri
dnevni turistični seminar na železni
ci, kjer so se s turizmom spoznali 
sprevodniki, izredno kvaliteten s”mi- 
nar sta za milico prinraviii Celjska 
turistična zveza in UNZ v Celju. Le
po so uspela tudi predavanja za go
stince ter stevi'na predavanja v celj
skih in rogaških šolah. Letošnje med
narodno turistično leto bo gotovo zelo 
uspešno.

NOVA SAMOPOSTREŽNICA. Sredi 
marca je odprlo podjetje Merx v 
prenovljenih prostorih na Tomšiče
vem trgu novo samopostrežno trgovi
no Merx, sredi anrila pa je isto pod
jetje odprlo še lepo urejeno »Bonbo
niero« v Prešernovi ulici.

LEPO OBNOVLJENA BIFEJA. Go
stinsko podjetje Kolodvorska restav
racija je lepo uredila do letošnje po
mladi oba svoja bifeja pred postajo.

NOVA PIVNICA PIVA. Sredi mar
ca je agilno gostinsko podjetje NA -N \ 
uredilo posebno pivn'eo piva v Gub
čevi ulici. Lokal je lepo in sodobno 
n rejen pozdravljamo pa tudi podalj
šani odpiralni čas, saj je to prvi 
lokal v Celju ki je odprt do 24. ure. 
Unamo, da bo temu zgledu sledilo še 
kakšno gostinsko podjetje mimo hote
la Evrope, ki je že podaljšalo odpi
ralni čas.

LJUDSKI MAGAZIN MODERNIZI
RAJO. Tudi Ljudski magazin bodo 
lepo modernizirali. Zgornji nadstrop
ji sta že ureleni in to zelo leoo. Z 
deli nadaljujejo, pa tudi prodaja teče 
naprej.

NASI IZLETI, v zadnjih mesecih 
smo nriredili več zelo uspelih izle
tov. Tako smo si ogledali mednarod
no umetniško razstavo v Slovenjem 
Gradcu, Zagreb in onereto Ladv iz 
Pariza ter v Ljubljani onere Thais, 
Ples v maskah in Turandot. 7. maja 
bomo imeli tudi že prvi spomladanski 
izlet na Dolenjsko. 28. maia bomo 
priredili iziet na Pohorje. 11. junija 
Pa čez Vršič k izviru Soče. v Bovec. 
Tolmin in v Tdriin. kjDr nam bodo
Pripravili rsristnp ideiispe ^IjčniVo. Co
bo veliko zanimanja, bomo dodali še 
drugi avtobus.

A VTOTURISTIčN O 
PODJETJE

IZLETNIK
CELJE
S HOTELOM — CELEIA

4' REDNI AVTOBUSNI PRE- 
! VOZ NA LOKALNIH, 

MEDKRAJEVNIH TER 
MEDREPUBLIŠKIH 
PROGAH

4 TURISTIČNE USLUGE
POSEBNI PREVOZI PO DO
MOVINI — IZLETI v Gornjo 
Savinjsko dolino, v zdravilišča 
na Gorenjsko, na Primorsko, 
Pomurje, Plitvice, Makarsko 
itd.
POSEBNI PREVOZI PO TU- 

! JINI v Trst, Benetke, Videm, 
| Višarje, Celovec, Gradec, Du- 
! naj, Rim, Lurd. Prago, Budim- 
j pešto, Švico itd.

REZERVIRA SOBE V GOR
NJI SAVINJSKI DOLINI 
POSREDUJE POTNE LISTE 
POSREDUJE VOZNE KARTE 
MENJALNICA V CELJU 
MENJALNICA NA MEJI VIC 
(DRAVOGRAD)
4 TURISTIČNE USLUGE 

NUDI IZLETIK NA ŠIR
ŠEM CELJSKEM TURI
STIČNEM PODROČJU V 
SVOJIH TURISTIČNIH 
POSLOVALNICAH; CELJE 

( VELENJE. MOZIRJE. ŠO
ŠTANJ. KRŠKO. KRAPI
NA IN HRASTNIK

4 HOTEL CELEIA, Celje — 
I solidna postrežba, zmerne 

cene, 100 ležišč, restavra
cija, popust za skupine

Prelep izlet na

»STARI GRAD«
- vedno topla jedila — 

specialiteta domači ocvrti pi- 
i ščanci — vsako nedeljo po- 
! poldne zabavna glasba

PISMO JANEZKA GRDOVIDA

Spoštovano Lepo mer,to

Prihajajoča pomlad me je zva
bila, da sem se napotil v naravo. 
Tokrat sem odšel v celjska pred
mestja, najprej v okoliš Jožefo
vega hriba. V Groharjevi ulici 
gradijo z vso paro kanalizacijo, 
kar je prvi pogoj, da bodo uspeš
no zajezili plaz za tovarno To
per. Za Jožefovim hribom je zra
slo naselje Selce, kjer stanujejo 
skoraj sami cinkarniški delavci. 
Pota med hišami so asfaltirana, 
v škandaloznem stanju pa je do
vozna cesta, pa tudi okolje pri 
hišah bo treba lepše urediti.

Na kapele ob stopnicah zopet 
opozarjam, vendar menda spet 
zaman. Kipe ki so strpani v eni 
kapeli, so nepridipravi že delno 
razbili, nekaj pa menda tudi že 
pokradli. Ce, jih od pristojnih

noče nihče shraniti, predlagam, 
da stori to Olepševalno in turistič
no društvo. Ob asfaltirani cesti 
na Jožefov hrib stojita dve sku
paj pozidani vili. Lastnik prve je 
svojo prav lepo obnovil, druga pa 
čaka »koga ali kaj«? Je v takem 
stanju, da tamkajšnjemu okolišu 
ne dela časti. Tudi betonska ogra
ja se bo kmalu zrušila na cesto. 
Živa meja ob cesti k Jožefovi 
cerkvi se bo kmalu razrasla do 
sredine ceste, ker je nihče ne 
striže. Klopi po Jožefovem hribu 
so vse polomljene. In se bo o tem 
treba pogovoriti: Začnimo pri ob
čini, če pa tam ne bo nič, pa bom 
jaz, mali Janezek Grdovid, na
prosil ugledno društvo, ki sem ga 
že enkrat imenoval, da se jih 
usmili.

Cesto v Lisce so delno uredili 
in asfaltirali, potrebno pa jo je 
uredi še skozi park do mostu 
in še gornji del proti gostilni »Na 
gričku«. Škandalozno je tudi oko
lje Seidlovega studenca, pota na 
Rajterjevem hribu so v slabem 
stanju.

Divje plakatiranje po mestu še 
ni prenehalo. Kljub opozorilu ob
čine nekateri še vedno lepiio pla
kate, kamor se jim zljubi. Zelo me 
zanima, koliko samovoljnih pla-

katerjev in drugih, ki uničujejo 
nasade, je sodnik za prekrške že 
kaznoval. Po mestu imamo ploč
nike v slabem stanju, slapove in 
nemalo umazanih dvorišč. Naj 
povem še posebej, da je treba 
urediti okolje hiš, kar še posebej 
priporočam za bloke ob Dečkovi 
cesti nasproti Gasilskega doma, 
menim pa tudi, da je treba od
straniti vsa divja odlagališča za 
smeti in navlako, ki jih v mestu 
ni malo. Opozorim naj še cestar
je, da je treba očistiti tudi paso
ve ob cestah, snagi pa priporo
čam, da naj pri. občini le izposlu
je toliko denarja, da bodo lahko 
nekaikrat oprali mesto Celje. To- 
pogledno bi lahko naštel še mar
sikaj, kar je v Celju narobe.. Pa 
bom končal, če bo vse to, kar 
sem naštel, do poletja urejeno, 
bom napisal posebno pismo, saj 
praznujemo letos mednarodno le
to turizma, ki bi ga nailepše po
častili, če bi lepo uredili naše 
mesto.

Od drugih zadev bi vzel v evi
denco. da se bo nogometni Kladi- 
var menda z integracijo spet 
spravil na noge, da nismo imeli 
čez zimo niti enega plesa in ne 
muzike v oštarijah, kar je bilo 
koristno za še večje dolgočasje, 
pa tudi na druge kulturne prire
ditve, in koncerte niso ljudje pre

več drveli. Povem še, da mi tisti 
»cvet« nad cvetjem ni prav nič 
všeč. Računam tudi z novo po
plavo prireditev meseca maja.

Predno zaključim današnje pi
sanje, še priznanje nanajevcem 
za lepo pivnico, kolrestovcem pa 
za lep bife pri postaji. Všeč mi 
je tudi pol obnovPene unionske 
fasade, pa bi sl želel, da bi jo ob
novili celo. In končno moram še 
pritegniti mojstru Pelikanu, ki je 
po veliki vojski le dosegel, da so 
Stari grad očistili in zdaj lepo 
diha pa ga Celjani lepo vidimo. 
Pritegnem mu, ko se je, gnal, da 
bo treba podreti še 6 dreves, pa 
bo potem res vse v redu. Na gra
du si želim tudi letos grajskih 
iger.

In končno še turistična želja 
vsem: za naše zemljane poceni 
dopuste, za oštirje pa veliko de
narja. pa bomo s turizmom vsi 
zadovoljni.

Vaš vdani, mladi in jezični
Janezek Grdovid

SVETOVNA RAZSTAVA 
V KANADI
27. aprila bodo odprli v Montrealu 

EXPO 67 - svetovno razstavo, ki bo 
odorta 6 mesecev. Organizatorji so se 
zelo potrudili, saj so za razstavo pri 
pravili otočka Sv. Helena in Notre 
Dame v Reki sv. Lovrenca. Računajo, 
da si bo to svetovno razstavo ogle
dalo 40,000.000 ljudi.

2 LEPO MESTO



Kako in s fiim okrasimo okna in balkone Viktor Gorinšek o čistoči v našem mestu
(Razgovor z V. Gorinškom,
ravnateljem Javnih naprav)

Lepo mesto: V letošnjem mednarod
nem letu turizma menimo, da je ena 
prvih dolžnosti, da bo naše mesto 
čisto. Povejte nam kaj o tej proble
matiki.

V. Gorinšek: Naše podjetje skrbi, 
za čiščenje ulic, odvoz smeti in feka
lij. Čistilna površina je nekako 
223.000 m2 in jo čistimo dnevno po 
8 ur, od tega 70.000 m2 še v nočnem 
času. Na isti površini imamo tudi de
žurno službo popoldne ter ob nede
ljah in praznikih. Če zapada sneg, 
delamo nepretrgoma. Precej je še po
vršin, ki jih sploh ne čistimo. Pogoji 
za čiščenje so iz leta v leto slabši za
radi večjega prometa, slabih cestišč 
ter .močnega tranzita, ki teče skozi 
mesto: tudi vprežna vozila še niso 
odpravljena. Odnos nekaterih obča
nov do javne higiene ni pravilen in 
j'im je malo mar lep videz mesta. 
Mesto tudi ponesnažijo razna blatna 
vozila, prebivalci odmetavalo odpad
ke kakor papir, olupke, bučnice, ko
stanj, sadje in podobno. Nemalo ne
snage povzroča' or e voz gramoza iz Sa
vinje. Pločnikov ne čistijo redno in 
ob pravom času. Javna čistoča ne 
more bit; odvisna samo od našega 
dela. temveč je to dolžnost vseh ob
čanov.

Zal moram povedati, da se bo sta- 
nie 1 etos še poslabšalo zaradi velikih 
del ori 'regulaciji Voglajne, gradnje 
kod ek tor jev za kanalizacijo im napo
vedanih intenzivnejših gradbenih del 
v mestu. Zaradi teh del bomo imeli 
cela področja po nesna žen a, posebno- 
še. če bodo upravni organi dopušča
li neurejenost gradbišč in prevozov. 
Čistilna služba se vkljub povečanemu 
prometu zaradi pomanjkanja denarja 
ni ojačala niiti modernizirala'. Jasno 
je, da 2i0 čistilcev brez mehanizacije 
ne more delati čudežev. Razpoložlji
va sredstva za čiščenje so nremajhna 
in ima naše podjetje že nek si let pri 
čiščenju ulic izgubo, ki je znašala le-

Že od nekdaj ljudje krasijo ok
na. balkone in sploh prostore, v 
katerih bivajo, s c vet j epi in ze
lenjem. Tako si skušajo prenesti 
delček prirode v svoje najbližje 
okolje.

Ko danes gradimo nova stano
vanjska naselja, hočemo delovne
mu človeku predvsem ustvariti 
kar najboljše življenjske razmere, 
pa tudi domače, urejeno okolje. 
Toda modeme stavbe so brez 
cvetja in zelenja puste. Nekateri 
Celjani se tega Zavedajo in so že 
V preteklih letih lepo okrasili ok
na s cvetjem. Se vedno pa zelo 
zaostajamo za nekaterimi manj
šimi kraji, kot sta npr. Bovec ali 
Kobarid, kjer imajo prebivalci iz
reden smisel za cvetje. Tudi Ce
lje bi moralo biti v letošnjem le
tu turizma lepše urejeno.

Za okna, balkone, stopnišča in 
okolico hiš pa moramo izbrati 
primerne okrasne rastline in jih 
pravilno oskrbovati. Vse rastline 
potrebujejo pravilno osvetlitev, 
toploto, Zračno in talno vlago in 
ustrezno prst. Rastline bomo naj
bolj izbrali pri vrtnarju, ki ima 
na voljo pravilno strokovno vzgo
jene sadike. Za začetek si izberi
mo manj vrst. pa tiste lepe in 
predvsem odporne. Pravočasno 
poskrbimo za primerno posodo. 
Za sobne rastline je najboljši lo- 
tieč iz žgane ,gline s podstavkom. 
Za okna in balkone so najboljši 
zabojčki, leseni, salonitni ali iz 
drugega prepustnega materiala, 
ne pa iz pločevine. Velikost za
bojčka naj se ravna po velikosti 
oken, vendar so najbolj priporoč
ljivi 18 cm globoki, 16 cm široki 
in največ do 120 cm dolgi. Na 
dnu zaboja naj bodo luknje za 
odtok vode. Zaboie barvamo, a 
ne tako, da bi kričeče barve pre
vpile barvo cvetja. Barve morajo 
biti v soglasju s fasado hiše in 
okoliem.

Cvetje presajamo v maju, ko 
se je vreme toliko otoplilo, da ni 
več nevarnosti za pozebe. Važna 
je tudi pravilna izbira in pripra
va prsti, pri čemer je najbolje 
vprašati za nasvet poklicnega 
vrtnarja ali si celo prst nabaviti 
kar pri njem. Sadimo v eno ali 
v dve vrsti. Nižje ali prevešajoče 
se rastline sadimo spredaj, višje 
in pokončne v ozadje. Gostota naj 
se ravna po poznejši razrasti. Po 
sajenju rastline temeljito zalije
mo in zemljo pokrijemo v ma
hom ali listjem da ohranimo 
zemljo vlažno. Posajene rastline 
pustimo v senci, dokler se ne pri
mejo. Na okna in balkone jih po
stavimo, ko so že dobro vraščene, 
moramo pa jih na ogrodje dobro 
pritrditi. Nadaljnja oskrba je v 
te,m, da jih stalno in po potrebi 
zalivamo s prestano, mehko vo
do, ki naj ne bo hladnejša od 
temperature ozračja. Zemljo več
krat prerahljamo. Rastline lahko 
gnojimo z zalivki naravnega gno
ja ali nekaterih mineralnih gno
jil, vendar le ob oblačnem, vlaž
nem vremenu. Suhe cvetove in 
listie sproti odstranjujemo.

Izbira rastlin za okna in balko
ne je precejšnja. Izbiramo cvet
nice. ki imajo bogato in barvito 
cvetje. Lepše in učinkoviteje, je 
uporabljati eno samo vrsto rast
lin kakor pa preveliko mešanico. 
Večje hiše krasimo v dveh ali 
treh složnih barvah, vsako nad
stropje, v eni vodilni.

Za sončne balkone in okna so 
priporočljive naslednje:

Pelargonije — pokončne in pre
vešajoče, obojne so v cvetju in 
listju zelo Icipe. dolgo cvetijo in 
so zelo odporne.

Petunije — Slovenke imajo lija
kasto oblikovane različno obarva- 
n« cvetove in tudi dolgo cvotejo.

Begonije — vedno cvetoče 
(semperflorens) so okrasne v ba
kreno rdečem gladkem listju in v 
drobnem rdečem, rožnatem, ali 
belem cvetju, ki bogato cveti vse 
do mraza.

Tagetes — ima polnjene ali 
enostavne rumene cvetove, se gr- 
masto razloča in dolgo cveti.

Salvi je — kadulje, imajo lepe 
rdeče cvetove, precej velike ze
lene liste in vseskozi bogato cve
tijo.

Kolcus — okrasna kopriva je 
okrasna v lepo pisano obarva
nem listju, ki dobi svojo značilno 
barvo na močnem soncu.

Ageratum — postarnik je nižje 
rasti z drobnimi polnjenimi cve
tovi v modri barvi.

Za balkona, stopnišča in veran
de uporabljamo tudi enoletne 
vzpenjalke, ki so okrasne v listju 
in cvetju. Take so:

Ipomeja — vrtni slak,
Latirus — dišeči grah.
Tropeolum — kapucinčki,
Pasiflora — pasijonka.
Za polsenčne lege bi priporo

čali naslednje:
Gomoljaste begonije — s svoji

mi velikimi cvetovi izredno le
po učinkujejo. V novejši vzgoji 
poznamo še mnogocvatne, preve
šajoče, ki še bolj bogato cvetijo 
in so odpornejše.

Fuksije — imajo različno obar
vane prevešajoče cvetove celo po
letje.

CVETLIČNA RAZSTAVA 
V CELJU

Hortikulturno društvo Celje bo 
priredilo v začetku septembra v 
Medlogu veliko cvetlično, vrtnar
sko in sadjarsko razstavo, na ka
teri bodo poleg celjskega Vrt
narstva razstavljali vrtnarija 
LADA iz Nove Gorice, ARBORE
TUM Volčji potok, SMREKA Gor
nji grad, podjetja iz Beljaka in 
drugi.

Prevešajoči nageljni — pri nas
uspevajo savinjski nageljni z 
manjšimi rdečimi polnjenimi cve
tovi. Gorenjskim velikocvetnim 
nageljnom naše podnebje ne 
prija.

Kalceolarije — čeveljčki z ru
menimi ali pisano obarvanimi 
cvetovi. So malo občutljivejši od 
drugih.

Asparagus — s prevešajočimi 
poganjki in drobnimi okrasnimi 
igličastimi zelenimi lističi.

Omenjene rastline se bodo v 
letošnjem letu dobile pri Vrtnar
stvu Celje in njegovih obratih. 
Pripravili bodo tudi razne meša
nice vrtnih zemelj za posamezne 
lončnice.

Vovk Jože

Telefon: 29-73, -75 
Brzojav: METKA CELJE

Izdelujemo vse vrste bombaž
nih tkanin: inlete, damaste, 
modne popeline, kanafase itd. 
Ne pozabite! Izdelujemo vse 
vrste posteljne konfekcije ter 
ženske in moške robce. 
Priporočamo svojo novo trgo
vino v Savinovi ulici poleg 
tržnice.

HORTIKULTURNO 
DRUŠTVO CELJE

Hortikulturno društvo v Celju 
ima 414 fizičnih in 6 juridičnih 
članov. Prireja predavanja, ek
skurzije, praktične demonstracije 
in debatne Večere. Imajo tudi sek
cijo ljubiteljev kaktej, posebno 
pozornost pa posvečajo šolam in 
so letos razpisali tekmovanje celj
skih šol za najboljše dosežke na 
področju hortikulturnega udejst
vovanja.

ta 1966 približno 7.000.000 S dinarjev, 
leta 1965 pa še več. To je (planska iz
guba ali z drugimi besedami — delali 
smo v večjem obsegu, kakor pa nam 
je občina plačala, predvsem zaradi 
potreb in ne samo glede na turistič
no leto 1967 moramo izboljšati kvali
teto čiščenj a. Zato je naše podjetje 
za letošnje leto odmerilo ves poslovni 
sklad, ustvarjen v drugih obratih v 
znesku okoli 15.000.000 S din, za na
kup čistilnih strojev iz uvoza, seveda 
v kolikor bomo našli koga, ki nam bo 
odstopili devize iz svoje retencijske 
kvote, pripomnim še. da ne moremo 
dobiti kvalitetne delovne sile, pred
vsem mlade in zdrave, tudi zaradi 
splošnega mnenja, da je čiščenje ulic 
nečastno de’io.

Lepo mesto: Ali imate pri svojem 
delu dovolj podpore?

V. Gorinšek: Odgovorni na občini, 
predvsem predsednik Trocar in na
čelnik Ašič. kažeta razumevan j e za 
naše delto, vendar se pa njihova pri
zadevanja končajo pri razpoložljivem 
denarju. Olepševalno in turistično 
društvo se zelo trudi za čistočo in le
po podobo našega mesta, tudi zastav
lja ves svoj vpliv, opominja in po- 
ma'ga kolikor le more.

Celjske javnosti pa ne morem po
hvaliti saj nas premalo podpira. Že
lim si več podpore v šolah, da bi 
mladini dopovedali, kaj pomeni lepa 
podoba naselja. Tudi gospodarske or
ganizacije. ustanove, družbene organi
zacije, ustanove, družbene v organrza- 
ciie in gospodarska združen ta bi
lahko s posredovanjem in priporočili 
svoiUm članom podprla naša prizade
vanja. Zal moram povdariti. da ravno 
nri gospodarskih organizacijah, nale
timo večkrat na odpor kakor na razu
mevanje. Na kritike našega dela pri
pomnim, da za vse. kar je v Celju 
narobe, ne more biti krivo naše pod
jetje.

Leno mesto: Kaj hi bilo treba stori
ti. da bi bilo naše mesto čisto in lep
še urejeno?

V. Gorinšek: Menim, da bi morali 
občani spremeniti svoj odnos do jav
ne čistoče. Ze mladini je treba dopo
vedati. da spada Čistoča mesta in va
rovanje nasadov, zelenic itd k lene
mu vedenju in da je denar, ki ga da

je družbena skupnost za te namene, 
tudi njihov. Vzporedno je treba za
gotoviti spoštovanje mestnih predpi
sov in uporabiti tudi kazenske sank
cije, če bo to potrebno. Dalje je tre
ba popraviti cestišča in pločnike, ki 
so v slabem stanju. Odpraviti je ko
njsko vprego iz mestnih ulic, promet 
pa preusmeriti na obvozne ceste. Ure
diti je treba parkiranje vozil v mestu, 
da bo mogoče vsaj v nočnem času 
nemoteno čistiti in po potrebi tudi 
prati ulice. Več pozornosti velja po
svetiti ureditvi gradbišč, ki povzroča
jo največ nesnage. Prepovedati je tre
ba tudi prevoz gramoza direktno iz 
Savinje. Gramoz naj deponirajo in ga 
po tem suhega odvažajo. Hišniki in 
druge odgovorne osebe morajo redno 
čistiti pločnike tudi ob nedeljah in 
praznikih.

Pri izvajanju teh nalog prosim tu
di organe milice za sodelovanje in 
več podpore. Ob koncu bi pozval še 
občinsko skupščino, naj nam dodeli 
več denarja, morda bi pa lahko ime
li tudi z manjšimi sredstvi čisto in 
lepo mesto, ko bi imel vsakdo pravi
len odnos do komunalne ureditve. 
Problemov je še veliko toda prostor 
nam ne dopušča, da bi ta razgovor 
še nadaljevali.

Lepo mesto: Hvala za zanimiva iz
vajanja. Želimo vam in vašemu pod
jetju še več uspehov, vse pa napro
šamo, da prizadevanja tega podjetja 
podprejo.

Brivsko frizersko podjetje

»NEGA« CELJE
s poslovalnicami:

Cesalnica ZORA. Stanetova 3 
Brivnica MARKO. Stanetova 8 
Brivnica JANEZ, Trg V. kongr. 
Brivnica in česalnica »NEGA«, 

Gaberje
priporoča svoje kvalitetne 

usluge
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VSE VRSTE ZAVAROVANJ 
POD NAJUGODNEJŠIMI PO
GOJI ZA ŽIVLJENJSKO IN 
IMOVINSKO ZAVAROVANJE

KOMUNALNO PODJETJE

Javne naprave
CELJE

Skrbi V Celju za snago, 

upravlja kolesarnico 

in tržnico.
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Občni zbor Celjske 
turistične zveze

_4. aprila je imela agilna Celj
ska turistična zveza odlično obi
skan redni občni zbor v salonu 
hotela Celeia. Za občni zbor so 
pripravili 47. strani obsegajoče 
gradivo, v katerem so obširno 
prikazali turistično problematiko, 
delo turističnih društev ter delo 
turistične zveze. Poleg uvodnega

Prof. Zoran Vudler, glavni tajnik 
Celjske turistične zveze

poročila predsednika Jenka je 
imel še poseben referat o medna
rodnem turističnem letu ing. 
Branko Korber. V živahni raz
pravi so ugotovili, da je bilo de
lo CTZ doslej izredno uspešno ter 
da moramo najti sredstva tudi 
za urejeno bodoče delo. Na obč
nem zboru je bilo največ govora 
o delu z mladino, problematiki 
zdravilišč, o turistični propagandi 
informacijski službi in o cestah. 
Za predsednika so ponovno izvo
lili Rada Jenka, za podpredsed
nika ing. Branka Korberja za 
glavnega tajnika pa prof. Zorana 
Vudlerja. Prepričani smo. da bo 
novi. znatno širši upravni odbor 
s štirimi komisijami uspešno na
daljeval dosedanje delo.

KOMUNALNO PODJETJE

PF^TF

KANALIZACIJA
CELJE

gradimo ceste in kanalizacijo, 
ure jamo tovarniška dvorišča 
— asfaltiramo.

— najnižje cene
— kvalitetno delo

Premalo znana ribiška privlačnost v okolici Celja
Večkrat razmišljamo, kam naj 

krenemo po napornem delu, da sl 
poiščemo primeren počitek in raz
vedrilo. Včasih tožimo, da so tak
šni kraji od rok in je zato pot do 
njih povezana z raznimi nevšeč
nostmi in neugodjem. Premalo 
poznamo najbližjo okolico našega 
mesta. Marsikdo verjetno ne ve, 
da sta komaj nekaj kilometrov 
od središča mesta dve izredno le
pi izletni točki, prva na poti pro
ti Šmartnemu v Rožni dolini, 
druga pa na Blagovni.

Na cesti proti Šmartnemu v 
Rožni dol'ni nas približno na pol 
poti opozori napis, da se proti le
vi odcepi pot k ribniku. In res 
najdemo le kakih 200 metrov od 
glavne ceste v idilični dolinici, ki 
se razprostre pred nami, velik 
ribnik, ki bi ga lahko imenovali 
že kar jezerce. V poletnih mesecih 
nas bo tod presenetil čudovit 
hlad. Odpočili se bomo, in ko si 
bomo zaželeli razvedrila, nam bo 
tudi na voljo da bomo lahko lo
vili ribe. Jezerce Prašnik ima 
namreč posebnost: v n j.-m so ve
like postrvi — šarenke, ki rade 
zagrabijo za vrtečo se blestivko. 
Ne manjka tudi zajetnih krapov 
in klenov. Dovolilnico za lov do
bite kar ob vodi, pribor pa morate 
prinesti s seboj sami. Z malo lov
ske sreče boste ujeli ribe, ki so 
vredne več, kot boste plačali za 
lov.

Do druge, še lepše, izletniške 
točke pa bomo najlaže prišli sko-

mer/

JE RESNIČNO tgm 
PRIJETNEGA OKUSA

zi Teharje. Nasproti samopostrež
ne trgovine se odcepi proti seve
ru cesta, ki pelje proti Blagovni. 
Cesta res ni najboljša. Motile nas 
bodo jame in debel gramoz. Toda 
lepa okolica nas bo obilno nagra
dila za te nevšečnosti. Od Teharij 
do Blagovne je komaj 5 km. Več 
bo imel od izleta, kdor bo šel peš 
ali pa se peljal s kolesom, kakor 
pa tisti, ki bo zdrsel mimo lepih 
pejsažov z avtomobilom.

Ribiška družina Celje ima v 
Blagovni 6 velikih ribnikov. Prvi 
od njih je namenjen ribičem — 
izletnikom. Sredi tega obširnega 
ribnika je idiličen otoček, na ka
terega vas lahko vsak dan od 8. 
ure zjutraj do večera prepelje ri
biški čuvaj. Ce se želite voziti sa
mi, si lahko izposodite čoln, za 
ribarjenje pa vam bo na voljo 
ribiški pribor in dovoljenje, obo
je po. zmernih cenah. Na otočku 
je prav idealen prostor za celo
dnevno kampiranje.. Pri čuvaju 
lahko kupite brezalkoholno pija
čo. Tudi ob poletnih plohah na 
tem otočku ne boste zašli v teža
ve: v lepi hišici boste našli dovolj 
primernega zavetja. Ce, pridete z 
avtomobilom, ga lahko parkirate 
komaj 50 m od ribnika, za skro
men znesek pa vam vaš voz tudi 
čuvajo. V ribniku so krapi, kleni, 
linji, smuči in še mnogo vrst rib. 
Nekaj krapov je težkih tudi po 
10 in več kg. Pravijo, da se no
vincu najraje nasmehne sreča... 
Mogoče pa vam ne bo samo! za

ribarjenje in vožnjo po ribniku. 
Prijatelj narave bo našel tod 
marsikaj zanimivega. Vsak čas 
lahko opazujete na tem in na 
drugih ribnikih pestro življenje. 
Nikoli ni vodna gladina brez div
jih rac in ponirkov, večkrat se 
ustavijo tamkaj čaplje in divje 
gosi. Ko cvetejo lokvanji, je po
nekod pokrita vodna gladina z 
neštetimi cvetovi. Tudi okoli rib
nikov so lepi sprehodi. V vseh 
okoliških gozdovih pa je borov
nic na pretek, na jasah najdete 
celo gozdne jagode, zlasti pa pri
dejo na svoj račun gobarji. Za 
oddih po težkem delu bi si težko 
našli tako blizu lepšo okolico in 
več možnosti, da ptijetno in v 
popolnem miru prebijete svoj 
prosti čas.

prof. Drago Loibner

Trgovsko podjetje

MODA Celje
Nudi metrsko blago, moško, ; 
žensko in otroško konfekcijo. I 
V posebnem oddelku »Baby« ; 
vse, kar rabite za vaše naj- i 

mlajše
Torbice vseh vrst v posebnem 

oddelku
Poslovalnice: Volna, Vesna,
Manufaktura, Solčava, Droge- i 
rija, Parfumerija in Stari trg

BOGATA ZALOGA DOMA
ČIH IN UVOŽENIH SPOM
LADANSKIH IN LETNIH 

TKANIN
LEPI KONFEKCIJSKI 

MODELI

Albert Leskošek
CELJE — Ipavčeva ul. 3

priporoča svojo kvalitetno de
lavnico za brušenj«, graviranje 
-in rezanje stekla

ŽRO 
CELJE 
AERO

OBRTNO PODJETJE

»STEKLAR«
CELJE

Zastekljevanje, ogledala, 
uokvirjenje slik, brušenje in 

graviranje stekla

F O T O L I K
CELJE

Fotografije, razglednice, 
kopiranje, foto-material.

Kako so Celjani preživljali 
prvo svetovno vojno

(Odlomek)

Ko se je v juliju leta 1914 pri
čela prva svetovna vojna, je v 
Celju igrala godba večer za ve
čerom po mestnih ulicah. V živ
ljenju prebivalstva se prvo leto 
vojne ni kaj veliko spremenilo. 
Živeža je bilo vsaj prvo leto do
volj, življenjske nakaznice so 
uvedli šele v drugem letu vojne. 
Na resnost položaja so pričeli o- 
pozarjati transporti ranjencev, ki 
so jih dovažali s srbskega bojišča 
v improvizirane vojaške bolnice 
v dvoranah Uniona, Narodnega 
doma in v takrat še ne popolno
ma dograjeni gimnaziji na seda
njem Otoku.

Vojaštvo 87. pešpolka so izseli
li iz Celja v Petrovče, Žalec, Te
harje in Štore, kjer so jih po pri
bližno šestih tednih izvežbali za

fronto. Teden za tednom so odha
jale. »marškompanije« skozi me
sto na postajo. Na čelu so dosti
krat nosili slovenske zastave, ki 
so bile pred vojno v Celju prepo
vedane.

Za razvedrilo prebivalstva sta 
delovala v mestu dva kinemato
grafa. eden v dvorani Sokolskega 
doma, drugi pa v Mestnem gleda
lišču. Od časa do časa je bila v 
gledališču, takrat nemškem, kakš
na gledališka predstava. Poskr
beli so tudi za nekaj veselic, in 
sicer je bila ena leta 1917 na Sta
rem gradu, nekaj pa jih je bilo 
tudi v dvorani Mestnega gledali
šča, ker druge dvorane v mestu 
zaradi bolnic niso bile proste.

Prebivalstvo obeh narodnosti se 
je shajalo po kavarnah; denarja 
je bilo dovolj, zato so po večini

vsi, pili buteljčno vino. Vina ni 
vsa leta vojne manjkalo, tudi v 
gostilnah ne. Primanjkovalo pa 
je piva, ki so ga kako malenkost 
točili med 6. in 7. uro zvečer. Ve
seljaki so po zaprtju kavarn in 
gostiln iskali ponočne zabave še 
dalje. V sedanji Ipavčevi ulici je 
bila hiša veselja, kjer je bilo za
bave vso noč dovolj. Hiša je bila 
znana pod številko 13, ki so jo pa 
pozneje, premestili v isti ulici na 
številko 20.

Pa se povrnimo nazaj, kako je 
bilo posebno v zadnjih dveh le
tih vojne s prehrano! Živilske na
kaznice so sicer delili. Mesa za 
gospodinjstva ni bilo, dobilo se 
je. nekaj sladkorja in temne moke 
in še kaki dodatki. Celjani so ho
dili po živež na kmete. Kupovali 
so za denar. Pripomniti je treba, 
da so ljudje imeli zaupanje v ta
kratni avstrijski denar.

V gostilnah je bila hrana brez 
nakaznic, tudi meso. Samo črn 
kruh so pekli peki v vseh pekar
nah. Zjutraj so ga dostavili v 
lokal na današnjem Tomšičevem 
trgu, kjer so ga pričeli deliti ob C.

uri na nakaznice. Že zvečer so se 
potrošniki pričeli postavljati v vr
sto, da bi zjutraj čimprej prišli do 
kruha. Vrsta čakajočih je bila od 
sedanjega Kompasa do lokala, 
kjer je zdaj mesnica in delikate
sa, kjer so delili kruh. Noč so 
prespali kar na hodniku. Večkrat 
pa se je zgodilo, da je kruha 
zmanjkalo in so nekateri po pra- 
čuti noči ostali brez kruha.

Trgovine so bile slabo založene 
s tekstilnim blagom. Posebna sre
ča je bila, da je moški staknil bla
go za moško obleko. Po mestu pa 
je bilo dosti prekupčevalcev, ki so 
na črni borzi prodajali tako blago. 
Zaslužili so dosti denarja, ki so ga 
na debelo večer za večerom za
pravljali po celjskih lokalih.

Po mestu so večkrat razobesili 
lepake, ki so meščane opozarjali, 
kako se naj zadržijo v primeru 
zračnega napada ali alarma. Ce
lje je. doživelo leta 1917 prvi in 
edini alarm. Prebivalci pa so na
mesto, da bi se zadržali v hišah, 
šli na ulice in opazovali, kje se 
bo pojavilo sovražno letalo, ki ga 
pa ni bilo.

M. C.
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PERSPEKTIVA CELJSKE TRGOVINE
Zaradi svojega ugodnega zem

ljepisnega položaja je Celje kot 
križišče železniških prog ter cest 
že od nekdaj trgovsko središče. K 
Celju gravitirajo Savinjska doli
na, Posavje, Obsotelje in Koro
ška.

Da bi bralec laže sledil mislim, 
bomo najprej našteli celjska trg. 
podjetja ki so: »-Kovinotehna«, 
pretežno grosist s kovinskim bla
gom in tudi uvoznik. »Tehnomer- 
cator«, grosist in detajlist z elek
tričnim materialom, steklom, bar
vami, plastiko ter gradbenim ma
terialom ; »Tkanina-galanteri ja«, 
grosist in detajlist s tekstilnim 
in galanterijskim blagom; »Vele- 
žitar«, pekarne, mlevski izdelki, 
žito; »Merx«, živila na debelo 
in na drobno; »Center«, živila; 
»Avto Celje«, avtomobilski mate
rial na debelo in na drobno, ko
lesa in motoma vozila; »Kurivo«, 
kurjava in gradbeni material; 
»Moda«, tekstil, galanterija in 
drogerija; »Posrednik«, rabljeni 
predmeti in agentura.

Razen navedenih je še več in
dustrijskih prodajaln za čevlje, 
konfekcijo in dve trgovini za 
električni material zunanjih pod
jetij. Pohištvo prodajajo na celj
skem trgu Lesnina, Slovenijales 
in Šipad, naftne derivate pa Pet- 
rol na svojih črpalkah.

*

Znano je, da se kupec laže od
loči za nakup tam, kjer je več 
trgovskih lokalov, da se lahko 
prepriča o ceni in kvaliteti iste
ga blaga vsaj pri dveh ali treh 
ponudnikih. Če je tako, potem se 
nam zdi, da ni treba širiti sta
rega mestnega jedra s koncentri
rano trgovino na območje novih 
stanovanjskih sosesk. Izjema so le 
prodajalne z živili, zelenjavo in 
mesnimi izdelki.

V mestnem središču imamo 
idealne lokacije za razvoj trgovi
ne. Manjka pa nam prodajalnih 
prostorov predvsem za konfekci
jo, galanterijsko in bazarsko bla
go, železnino, steklo ter porcelan. 
Kam locirati novejše, sodobnejše 
in večje objekte za prodajo na 
drobno? Za železnino, porcelan in 
široko potrošnjo najbolj ustreza 
lokacija sedanje zastarele proda
jalne Zelezninarja (bivši Rakuš) 
v Stanetovi ulici. Idejni načrt za 
adaptacijo že obstaja. Dosedanje 
nesodobne in slabo izkoriščene 
prostore bo zamenjal novi trakt 
na dvorišču. Gre samo še za de
narna sredstva. Kako zbrati de
nar v sedanji slabo akumulativ
ni trgovini? Že tretje leto se pro
daja na drobno muči z zamrznje
nimi cenami in maržami. Vendar 
za zdaj ni videti odjuge. Za ga
lanterijo in konfekcijo ter bazar
sko blago (veleblagovnica) je od
lična lokacija v Gubčevi ulici. 
Morda bi kazalo razmisliti razen 
o že odobrenem gradbišču (par
kirni prostor) še o hiši št. 6 in 8, 
bivša gostilna in sedanji prostori 
Steklarja. Na tem mestu bi po 
rušenju pridobili dovolj prostora 
za moderen objekt, za nameček 
pa bi ostal še nedotaknjen pre
potrebni parkirni prostor. Prav 
tako ne bi smeli zavreči zamisli 
o dozidavi sedanje veleblagovnice 
Ljudski magazin. Kot je videti 
dobrih lokacij ne manjka. Če bo
do omenjeni prostori zazidani, bo 
v Celju vsaj za 20 lej. dovolj pro
dajnega prostora. S tem pa še 
nismo izčrpali seznama dobrih 
lokacij. Tudi v Stanetovi ulici št. 
23. bi z rušenjem dveh nizkih sta
novanjskih hiš pridobili dovolj 
prostora za srednjo veleblagov
nico. Prodajalne z živili, ki jih 
na novo gradita podjatji Marx In

Center so dobro locirane po novih 
stanovanjskih soseskah.

Trgovina na debelo s skladišči 
ne spada v center mesta. Po urba
nističnem načrtu, po katerem naj 
bi se; razvijala industrija v sever
nem mestnem okolišu, je to za
dovoljivo rešeno. Sodimo, da mo
rajo podjetja usmeriti vse sile v 
graditev prepotrebnih skladišč. 
Ta problem že; z uspehom rešuje 
Veležitar, drugi pa se šele pri
pravljajo na odkupe zemljišč in 
sestavljajo osnutke za prihodnje 
objekte. Trgovina na debelo je v 
Celju dobro razvita za železnino, 
električni material, steklo, porce
lan, barve, avtomobilski material, 
tkanine in živila. Šibko razvita pa 
je. za galanterijo, plastiko in 
gradbeni material. Težave, ki 
spremljajo grosiste, čutijo tudi 
celjska podjetja. Borijo se s po
manjkanjem obratnih sredstev, 
skladiščnih kapacitet in ne na
zadnje s slabimi cestnimi zveza
mi proti Kozjanskemu in Za
savju.

*

na podjetja. Združenje za trgovi
no in seveda največ naš šolski 
center za blagovni promet Vse 
kaže, da bo nujno potrebno u- 
skladiti smeri izobraževanja. Dej
stvo, da bomo imeli v prihod
nje vse več samopostrežnih ob
ratov, zahteva od nas. da s pro
svetnimi organi izdelamo nov uč
ni program za šolanje trgovskega 
naraščaja.

Letos se bo prvič pokazal višek 
kvalificirane delovne sile trgov
ske stroke. Zaradi reforme se pro
daja na drobno ni toliko razvija
la, kot je bilo s planom predvide
no, zato tudi ni na voljo več no
vih delovnih mest Čeprav je za 
mlade ljudi, ki se izučijo, težko, 
ko po triletni učni dobi ne dobi
jo vsi zaposlitve, je pa na drugi 
strani vendarle nekaj rezervnih 
kadrov, ki bodo opomin tistim, 
ki so zaposleni, pa se ne trudijo 
dovolj. Postrežba v naših proda
jalnah še vedno ni kvalitetna. Pri 
mlajših prodajnih kadrih, ki so za 
sedaj v večini, težko dobiš stro
kovna pojasnila. Tudi na račun

železarna
štore
ŠTORE PRI CELJU

! Telefon 31-71 do 73 Celje in 
Štore 1

Proizvaja:
SUROVO ŽELEZO:

belo, sivo, hemititno in spe- j 
cialnih kvalitet.

SM JEKLA;
Kvalitetna ogljikova, pleme
nita ogljikova, kvalitetna 
nizko legirana in jekla za 
vzmeti vseh vrst.

Ta jekla izdelujemo v topo 
; valjanih profilih: okroglo, kva- | 

dratno, 6- in 8-oglato, ploščato 
in po posebnih naročilih.
LITOŽELEZNE VALJE:

za potrebe črne in barvaste 
metalurgije, za industrijo 
gume, papirja in mlinsko 
industrijo.

KOKILE:
vseh vrst in tež

| LITOŽELEZNE IN VODOVOD- 
! NE CEVI, CEVOVODE:

za ladjedelništvo - tankerje 
STROJNO LITINO:

do kosovne teže 15 ton v j 
vseh kvalitetah po JUS-u \ 
modificirano litino, nodu- j 
larno KRG litino, ki se od- ! 
likuje z zelo visokimi me
hanskimi kvalitetami. I

SAMOTNI MATERIAL:
opeko standardnih oblik in | 
oblik po zahtevah naročni
kov ter malto v kvalitetah 
SK 34 in več. '

Zahtevazte naš katalog.

RIKO GROBELNIK
CELJE, Kocenova 2

j Modne pričeske v striženju, 
v oblikovanju in barvi.

nazadnje tudi popuščanja. Prepri
čani smo, da ima Celje vse pogo
je za više organizirano trgovino. 
Afinitete, ki že obstajajo, je nuj
no treba negovati. Grupacije, ki 
se privlačijo ali po predmetu po
slovanja ali na osnovi skupnih 
interesov, je prepustiti presoji de
lovnih kolektivov. Bolje je več 
pogovorov kot premalo.

Koristne pobude in mesto, kjer 
se vodilni kadri sestajajo, daje 
združenje za trgovino. Na tem 
forumu rešujejo spore, kreirajo 
politiko izobraževanja, razprav
ljajo o skupnih nabavah in seve
da tudi pripravljajo višje oblike 
organizacije.

S prvim članom o trgovini, ki 
je kompleksnejša. Lepo mesto ne 
misli zaključiti svojega dela. O 
problemih trgovine bomo še pi
sali, morda bolj konkretno o us
pehih posameznih vej. o investi
cijah in novostih.

V prihodnje bomo uporabljali 
tudi gradivo o trgovini vse celj
ske regije, kajti le na tak način 
bomo svojim bralcem prikazali 
stopnjo razvoja tiste veje, s kate
ro se, vsak posameznik srečuje 
skoraj vsak dan.

Stanko Selšek

Sodobno urejena prodajalna trgovskega podjetja Tehnomercator

Kakšen naj bi bil vpliv družbe 
na razvoj celjske trgovine? Ena 
celjska tovarna, ki še ni največ
ja, ustvarja več skladov kot vsa 
trgovska podjetja skupaj! Kako 
potem rešiti problem? Z odnosom 
družbe, do trgovine. Zdi se, da je 
celjska trgovina vedno v senci 
industrije. Morda bi bilo prav, 
da banke vsaj po srednjeročnem 
planu ukrepajo v smislu prenosa 
zalog stimulativno. Koliko časa 
bodo ostale še blokirane marže? 
Vsi vprek na veliko ugotavljamo, 
da je trgovina gospodarska de
javnost, nikjer pa ne zasledimo, 
da bi kdo te besede uresničeval z 
dejanji. S sedem do deset pro- 
centno maržo v trgovini na drob
no ne bomo zgradili modemih 
kapacitet Nekoliko bolje je pri 
grosistih, pa tudi njihova akumu
lacija je tako nizka, da je mogo
ča komaj enostavna reproduk
cija.

Morda bo kdo vprašal, kako je 
s kadri. Takoj mu lahko odgovo
rimo. da še, kar dobro. Kako to, 
da uvozna trgovina ni dovolj raz
vita? Ne zaradi pomanjkanja 
kadrov, ampak zaradi slabe raz
like v ceni, ali bolje rečeno za
radi nizkih skladov podjetij. To 
pa še ne pomeni, da je kadrov
ska raven na zadovoljivi višini. 
Na t«m področju delajo posamez

prepotrebne vljudnosti bi lahko 
rekli marsikatero pikro.

Na koncu še besedo o perspek
tivnemu razvoju celjske trgovine. 
Težko je predpisovati obrazce za 
integracijo. Navada je, da se, pod
jetja najdejo po strokah, ki so si 
podobne. Ker formule, ki bi ve
ljala za vse primere ni. se bo tu
di razvoj celjske trgovine, moral 
podrediti ekonomskim zakonom. 
Nikjer tudi ne piše, da je samo 
veliko dobro. Za razvoj je poleg 
dobrih kadrov, obratnih sredstev 
in sodobnih konceptov nujno po
trebna tudi primerna organizaci
ja. Ekonomska nuja bo v prihod
nje silila kolektive k razmišlja
nju. Da je v celjski trgovini ne
kaj alergičnih točk, drži. prav ta
ko pa tudi drži, da kolektivi, sa- 
moupravljalci sami najbolje ve
do, kako se tej stvari streže in 
kje je njihova perspektiva. Vsi
ljeni obrazci, četudi so ekonom
sko proučeni, nikoli ne bodo ob
rodili sadov. Proces združevanja 
je zelo zapleten. Podjetniška men- 
tiliteta je močnejša, kot je to na 
zunaj videti. Niz problemov na
staja skoraj vsak dan. skozi dalj
še obdobje. Za razreševanje takš
nih problemov je treba mnogo 
prepričevanja, dobre volje, dob
rih vzgledov, sposobnosti in ne
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Mirka Presker

Nepričakovano in nenadno je odšla 
od nas tiha in skromna MIRKA 
PRESKER. Pokojnica se je rodila 22. 
januarja 1909. v Celju, kjer je obisko
vala ä-razredno osnovno šolo in gim
nazijo. V letu 1928. je maturirala in 
nato nastopila službo pri Ljudski po
sojilnici, kjer je ostala vse do priho
da okupatorja. Med okupacijo je pre
trpela nemalo gorja.

Po osvoboditvi se je zaposlila pri 
Narodni banki, kjer je bila kreditni 
komercialist in nato šef kreditnega 
oddelka. Vse svoje moči je posvetila 
svojemu poklicnemu delu, ki je bilo 
v povojnih letih še celo zahtevno in 
odgovorno. Upokojena je bila leta 
1959. Ker jo je delo še vedno mikalo, 
je sprejela ponudbo Zavoda za soc. 
zav. v Celju, ki ji je poveril delo 
referentke na pokojninskem oddelku. 
Premnogim je pomagala, da so zado
voljivo uredili svoje pokojninske za
deve. Bila je sredi dela, ko jo je ne
izprosna bolezen iznenada vrgla na 
bolniško posteljo. Eno leto za tem 
nas je zapustila za vedno. Kako je 
bila priljubljena, je pričal njen po
greb, ki so se ga udeležili številni 
znanci in prijatelji.

Pokojnica se je po vojni vneto udej
stvovala pri AFŽ, krajevnem ljud
skem odboru Cret in pri RK. Tudi 
naše društvo jo je štelo med svoje 
dolgoletne člane. Ves prosti čas je po
svečala svojim cvetlicam, ki jih je 
gojila z vso spretnostjo in ljubeznijo.

Od nas je šla vse prerano. Ohrani
mo jo v blagem spominu!

Avgust Štok
Rajnik se je rodil na Bregu pri Li

tiji 18. 8. 1908, kjer je tudi dokončal 
osnovno šolo. Leta 1923 je odšel v Tr
žič v vajeniško šolo, kjer se je izučil 
za kleparja in vodovodnega inštala
terja. Po končani vajenski šoli je pri
šel leta 1926 v Celje in se zaposlil pri 
mojstru Dolžanu. 2e leta 1937 je od
prl samostojno kleparsko instalacij
sko delavnico, ki jo je vodil vse do 
leta 1941, ko je bil z družino izseljen 
v Kruševac. Ker ni dobil zaposlitve, 
je moral spet začeti s samostojno o- 
brtjo. Iz ostankov pločevine in iz sta
rih konzervnih škatel je izdeloval 
razne izdelke in jih zamenjeval za 
živež, da je lahko preživljal svojo 
družino. Tudi številnim znancem je 
vedno rad pomagal. Ni malo celjskih 
medvojnih izgnancev, ki so bili de
ležni njegove pomoči. Po osvoboditvi 
se je leta 1945 vrnil v Celje in odprl 
obrtno delavnico za kleparstvo, vo
dovodne instalacije in strelovode, ki 
jo je uspešno vodil vse do svoje smr
ti. Mojster Stok je bil član OF, SZDL, 
prej pa dolga leta Obrtne zbornice, 
kjer je kot priznan strokovnjak so

deloval v raznih strokovnih odborih in 
komisijah. Clan našega društva je bil 
od predvojnih let in smo ga vedno 
prištevali med najaktivnejše člane. V 
času izgnanstva v Srbiji je sodeloval 
in aktivno podpiral narodnoosvobo
dilno gibanje. Rajnik je vse svoje 
življenje posvetil strokovnemu delu, 
pa tudi sicer je doprinesel velik de
lež za lepo ureditev našega mesta. 
Številni pogrebci so izpričali Tajniko
vo priljubljenost.

Prof. Jožko Trohej
V začetku leta smo se poslovili tu

di od uglednega in spoštovanega mo
ža, odličnega šolnika in matematika 
prof. Jožka Trobeja. Rodil se je 23. 
februarja 1899 v St. liju pri Velenju 
v znani učiteljski družini. Mladost je 
preživel v Šoštanju, kjer je dovršil 
osnovno šolo, nato pa obiskoval celj
sko gimnazijo. Iz šestega razreda pa 
je moral med prvo svetovno vojno k 
vojakom. Toda ovadili so ga policiji, 
da je s sošolci na dan nabora prepe
val himno Hej Slovani, zato je moral 
najprej v zapor v Gradec in nato pred 
vojaško sodišče, obtožen veleizdaje. 
Bil je sicer oproščen, a je moral za
to v vojski služiti kot navaden pro
stak, najprej v Albaniji, nato pa na 
soški fronti pri Piavi. Še preden je 
po vojski maturiral, je šel kot pro
stovoljec na Koroško v boj za sloven
sko zemljo. Po maturi je bil najprej 
učitelj v Murski Soboti, nato pa je 
v Zagrebu diplomiral na štiriletni pe
dagoški akademiji iz matematike in 
fizike.

Med obema vojnama je služboval v 
Mariboru na učiteljišču in na gimna
ziji. Ob razsulu stare Jugoslavije je 
bil zajet kot vojak in eno leto v 
nemškem ujetništvu. Nekaj časa je 
nato služboval kot profesor pod stro
gim policijskim nadzorstvom v Für- 
stenfe'du, nato pa je bil dve leti za
prt v Gradcu in Judenburgu. Tik pred 
osvoboditvijo je bil obsojen na smrt 
in so ga dva dni pred usmrtitvijo re
šili Angleži.

Po osvoboditvi je služboval na ce
ljski gimnaziji, kjer je ostal do upo
kojitve. Rajnki je bil v mladosti do
ber telovadec in lovec, vseskozi pa 
kot človek izredno kremenit značaj. 
Imel je zelo veliko veselje do mate
matike in do vzgojiteljskega poklica 
sploh, zato je bil zelo priljubljen tako 
med tovariši kot med dijaki. Napisal 
je odličen matematični priročnik, ka
terega rokopis pa so mu leta 1941 uni
čili Nemci. Rad in veliko je tudi po
toval in je prepotoval skoraj vso Ev
ropo, obiskal pa je tudi druge kon
tinente. Prijatelji so ga poznali tudi 
kot odličnega fotoamaterja. Ko se je 
na pogrebu od njega poslavljal prof. 
Mlinar, je bilo veliko rosnih oči.

Hajko Košar
Pokojni Rajko Košar se je rodil na 

Ponikvi pri Grobelnem 16. 8. 1910. 
Osnovno solo je obiskoval v Celju, 
kjer se je tudi izučil krojaške obrti 
pri krojaškem mojstru Francu Mešku. 
Po končani učni dobi je delal še ne
kaj časa pri jstern mojstru, nakar se 
je zaposlil pri mojstru Ledniku. Ko je 
dosegel predpisano pomočniško dobo, 
je odšel v višjo nadaljevalno šolo v 
München in nato še na Dunaj, da si 
je pridobil mojstrsko kvalifikacijo. 
Obe šoli je uspešno končal. Po vrnit
vi v Celje je začel ilegalno sodelovati 
z NOV, vključil se je v postajo S/2 
(konjiški sektor) in tam sodeloval do 
konca vojne. Leta 1946 je ustanovil v 
Celju krojaško zadrugo, ki je bila po
zneje preimenovana v Krojaštvo MLO 
Celje (sedaj Elegant). Leta 1954 je od
prl svojo delavnico in jo vodil do 
prerane smrti. Rajnik je bil član pev
skega društva Cankar, Kladivarja, 
Planinskega društva in vsa povojna 
leta tudi našega društva. Nadvse je 
ljubil lepote planin, rad je imel svo
je prijatelje, bil pa je tudi najbolj
ši mojster svojih učencev, kakor so 
ga sami imenovali. Rajnika se bomo 
radi spominjali.

Konjice
v Bisednarodsiem 
turističnem letu

Slovenske Konjice so središče turi
stičnega področja, ki obsega južno 
pobočje Pohorja z vrhom Roglo (ta 
dosega s 39 m visokim razglednim 
stolpom višino 154? m in torej pre
sega vse višine Pohorja), na drugi 
strani pa sega do Konjiške gore 
(1040 m) in naprej do Boča (980 m), 
na zahodni strani pa se čez Vitanje 
stika s savinjskim turističnim področ
jem. Med temi pogorji se razteza po
dolje Zgornje Dravinjske doline s pri
jaznimi griči.

Ti kraji imajo bogato zgodovino, 
saj so tu bivali že Iliri in Kelti, kar 
dokazujejo izkopanine na Brinje vi go
ri. Na mestu današnjih Konjic je bil 
pozneje pomemben rimski vojaški ta
bor Castra Apollonis, skozi pa je dr
žala glavna rimska cesta v Panonijo. 
Po tej cesti so prevažali marmor s 
Pohorja; ohranjene umetnine iz kam
na v Celju, Šempetru, Ptuju in Va
raždinskih Toplicah so prav iz tega 
marmora. V srednjem veku so zrasli 
tod gradovi, kakor Lindek. Kebeljski 
in Zbelovski grad ter Tattenbachov 
grad nad Konjicami. Iz te dobe so tu
di znamenita Žička kartuzija in šte- 
vTne cerkve, med njimi cerkev sv. 
Barbare, sezidana v spomin celjske 
grofice Barbare, ogrske kraljice. Daši 
je bil Tattenbach Nemec, je sodelo

val v znani zaroti jiroti Avatriji sku
paj s hrvaškima velikašema Zrinjskim 
in Frankopanom.

Danes skušamo ob podpori občine 
in republike in pod strokovnim vod
stvom Zavoda za spomeniško varstvo 
restavrirati nekatere stare spomeni
ke, na prvem mestu Žičko kartuzijo. 
V deiu so tudi načrti za obnovo stare 
zgradbe ob samostanu, imenovane Ga- 
stuž, ki naj bi bil menda prva sloven
ska gostilna. V načrtu je tudi obno
va nekdanjih samostanskih ribnikov, 
vse skupaj pa bi bila lahko prvovrst
na turistična privlačnost.

Narejeni so tudi že načrti in delno 
zagotovljen denar za zgraditev »ribje 
restavracije« ob cesti v Stranicah bli
zu mariborske ribogojnice. Lovska 
družina pa je uredila lepo lovsko 
turistično postojanko na Konjiški go
ri, kamor je možen dostop z avtomo
bili.

Glede novih cest Je treba posebej 
poudariti plodno sodelovanje turizma 
z gozdnimi gospodarstvi. Tako je biia 
zgrajena nova cesta, ki je povezala 
Crešnjice z žičko kartuzijo. Odprta 
je biia tudi cesta na Skomarje (940 m), 
z odcepom na Resnik (920 m), ta ce
sta pa je povezana s cesto Oplotnica- 
Lokanja-Pesek, čez Osankarico pa Je 
povezana z Ruško in Mariborsko ko
čo. V delu Je cesta na Rakovec, ki naj 
bi v prihodnje povezala še predele 
Slovenj Gradca.

V prekrasni okolici Resnika smo za 
silo urbanistično obdelali predel, ki 
ga dajemo pod zeio ugodnimi pogoji iii- 
teresentom za vikend hišice (elekt
rika, vodovod). Nekaj lastnikov mo
gočnih pohorskih kmetij smo navdu
šili za uvedbo kmečkega turizma. V 
Zrečah so gostinci iepo uredili loka
le, opremili celo privlačen bar, po
skrbeli pa tudi za ureditev zasebnih 
turističnih sob. Za zimski turizem 
smo poskrbeli s smučarsko vlečnico 
pod Skomarjem.

Tudi v Konjicah samih je bilo mar
sikaj narejenega. Urejena so bila no
va zasebna gostišča, zagotovljene no
ve prenočitvene kapacitete, strežno 
osebje je imelo poseben seminar, na 
katerem je bilo seznanjeno z zgodo
vinskimi, zemijepisnimi in drugimi 
znamenitostmi ter s pravilnim odno
som do gostov. Dravinjski dom je po
leg bifeja uredil moderno kavarno, 
gostinsko podjetje Jelen namerava 
povečati kiosk ob avtobusni postaji, 
v kratkem bo postavljen nov kiosk 
za prodajo časopisov, razglednic in 
spominkov, na eni strani ceste je že 
postavljeno pokrito avtobusno posta- 
iališče. Veliko si prizadevamo za tu
ristično vzgojo prebivalstva, v osem
letkah pa je bil en športni dan po
sebej organiziran kot turistični dan. 
Prav tako opozarjamo prebivalce na 
či-točo okrasitev mesta, v sezoni bo 
poskrbljeno za redno avtoservisno 
službo c.b nedeljah ter za nočno služ
bo na bencinski črpalki. Tako upamo, 
da nas mednarodno leto turizma ne 
bo našlo nepripravljene.

Tek v naravi, osnova vsake vadbe; dijakinje celjske ekonomske šole 
pri telovadni uri. Foto Karel Jug

Celjsko športno pismo
Zimsko obdobje je za nami in zo

pet so oživela igrališča in telovadišča, 
ki iz dneva v dan privabljajo šport
nike in telovadce. Kaj lahko priča
kujemo od njih pred začetkom tek
movalne sezone, ki je pred vrati?

Za hip se ustavimo pri atletih in 
atletinjah Kladivarja, ki so biii doslej 
v kvaliteti daleč pred drugimi celj
skimi športniki, pripravljeno obdobje 
so brez dvoma pri Kladivarju dobro 
izkoristili. To nam potrjujejo uspehi 
na zimskem republiškem prvenstvu v 
pokritih prostorih, kjer so Celjani 
pobrali največ prvih mest in ekipna 
zmaga na republiškem prvenstvu v 
krosu. Manj uspešni so bili na držav
nem prvenstvu v pokritih prostorih 
in državnem prvenstvu v krosu. Vo
zovnico za državno reprezentanco na 
balkanski kros sta si priborila ie Ko
vač in Zuntar. omeniti velja še velik 
uspeh Marjane Lubejeve, ki si je v 
štafetnem teku na evropskem prven
stvu v pokritih prostorih v Pragi pri
borila srebrno kolajno, na ovirah pa 
je dosegla državni rekord, vsega le za 
3 desetinke sekunde slabšega od sve
tovnega rekorda! v taboru Kladivarja 
so močno pomladili tekmovalne vrste. 
Brez dvoma ho čutiti letos menjavo 
kvalitetne generacije vrhunskih tek
movalcev, saj sta prenehala z resnim 
treningom dva najkvalitetnejša jugo
slovanska atleta Simo Važič in Franc 
Cervan.

Rokometaši so nas razveselili z os
vojitvijo zimskega republiškega pr
venstva. Mlada ekipa RK Celje sko
rajda nima več upanja, da bi se reši
la izpada iz zvezne lige, vendar nam 
novo vodstvo kluba obeta, da bomo 
spomladi priča še kvalitetnim tek
mam v Celju.

Nogometaši vseh treh celjskih klu
bov so sc v prijateljskih tekmah spo
prijemali dokaj uspešno z različnimi 
nasprotniki. Kaj pa lahko pričakuje
mo od prvenstvenih tekem? NK Celje 
se bo boril za mesta na vrhu repub
liške lige, Kladivar si s prednostjo 
točk od Jeseni obeta v nadaljevanju 
tekmovanja prvo mesto v vzhodni 
conski slovenski ligi in s tem povra
tek v enotno republiško ligo. Olimp 
računa na častno drug» k si to r lotom

tekmovalnem sistemu. Vsi ti obeti pa 
nas ne prepričujejo o nadaljnjem kva
litetnem dvigu celjskega nogometa, ki 
je na dokaj nizki ravni, pa zaradi te
ga privablja na nogometna igrišča kaj 
skromno število gledalcev. Do repre
zentančnega kluba oz. moštva pa v 
Celju ne moremo priti, ker so še 
preveč močna lokalna klubska strem
ljenja.

Odbojkarice Partizana Celje-mesto, 
ki so nas v preteklem letu zastopal« 
v zvezni ligi, bodo letos nastopale v 
republiškem tekmovalnem sistemu. 
Siecanja bodo pokajala, ali jim bo eno
letno obdobje v zvezni ligi koristna 
investicija. Vse kaže, da bodo košar
karji še naprej životarili v conski ligi, 
saj so Celjani svoje najboljše igralce 
odstopili Žalcu!

Smučarji so razvili veliko dejav
nost. Dobre 3 mesece so bila smu
čarjem na voljo idealna smučišča pri 
Celjski koči in na Svetini. Raste nam 
nov mlad kader smučarjev tekmoval- 
•*v. Csljanom s» s» priključili tudi

Storjani, ki so s svojimi tekmovalni
mi dosežki pri pionirjih in mladincih 
presenetili celjske smučarske strokov
njake. Od velike širine in s pridobit
vijo sistema vlečnic pri Celjski koči 
in na Svetini lahko pričakujemo po
leg rekreacijskega smučanja tudi kaj 
kmalu nov sposoben tekmovalni na
raščaj.

S pridobitvijo umetnega drsališča so 
še najbolj prišli na račun ljubitelji 
drsanja in hokeja na ledu. Vadbena 
sezona se Je s tem objektom razteg- 
nla kar na 4 mesece. Ze v prvem le
tu obstoja tega pomembnega objek
ta smo bili priče kvalitetnim priredit
vam v umetnostnem drsanju z nasto
pom svetovnih mojstrov in hokejskim 
tekmam naših najboljših hokejistov. 
Vodstvo UDK Celje je začelo s pi
onirskim delom, z vzgojo novih mla
dih umetnostnih drsalcev in hokeji
stov. Pionirske drsalne šole — začet
niške in nadaljevalne — in solidna 
vadba v hokeju na ledu so nam v 
zagotovil«, da boaao prišli z lott zo

pet Celjani na »zeleno« vejo tudi v 
teh športnih vajah in se priključili 
jugoslovanskemu vrhu.

Kegljači s spremenjenim uspehom 
nastopajo v republiški ligi. le ženske 
so nas razveselile z lepimi dosežki 
med posameznicami in v dvojicah na 
republiškem prvenstvu.

Hokejisti na travi so se prav tako 
marljivo pripravljali čez zimo in lah
ko pričakujemo, da bodo zopet med 
najboljšimi v državi.

Zal o orodni telovadbi ne moremo, 
napisati kaj spodbudnega. V tej šport
ni zvrsti smo pred leti mnogo pome
nili. saj smo imeli članske in mla
dinske državne reprezentante ter pr
vake. Pri moških imamo le še dva 
tekmovalca zveznega razreda, pri 
ženskah pa nobene! Talentov pa je v 
Celju dovolj, tudi veselja med mladi
mi za to ŠBortno zvrst, žal pa nima
mo sposobnih trenerjev. Celjan Gu- 
stel Kiissel se je v kratkem času v 
Ljubljani povzpel v sam jugoslovan
ski vrh.

Toliko o telovadcih in športnikih! 
Njihovo nadaljnjo rast in razvoj pa 
bo vsekakor ovirala vse težja mate
rialna plast naše telesne kultnre. Pro
računskih sredstev iz občine bo pred
vidoma kar za 14 % manj kot v 1. 
1966, precejšen pa bo tudi izpad sred
stev iz federacije za vrhunske atlete 
in atletinje. Kolikor bodo materialna 
sredstva za telesno kulturo ugašala, 
tudi lepa načela o razvojnih poteh te
lesne kulture pri nas od zveznih in 
republiških skupščinskih organov ter 
tudi nov zvezni zakon o telesni kul
turi ne bodo pripomogli k nadaljnje
mu napredku na tem pomembnem 
vzgojno izobraževalnem področju.

Karel Jug

GOSTINSKO
TURISTIČNE PRIREDITVE

Tudi letošnjo jesen bodo v Cez
iju turistično-gostinske prireditve, 
ki jih organizirata Olepševalno in 
turistično društvo ter Poslovno- 
združenje za obrt in gostinstvo. 
Prireditve bodo imele večji obseg 
kakor lani.
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MLADINSKI PEVSKI 
FESTIVAL .N CELJSKI 
I L RIŽEM

Mednarodni mladinski pevski 
festival v Celju je nastal iz že
lje in potrebe po mladinskem pet
ju, ki ima globok vzgojni pomen 
in velik vpliv na etično in estet
sko rast mladega rodu. Zato je 
festival imel namen razširiti mla
dinske zbore na vse šole. To se je 
posrečilo predvsem v Sloveniji, 
rasti pa so začeli zbori tudi v 
drugih republikah. Festival je 
kmalu dobil republiški, nato zvez
ni pomen, danes pa že precej po
meni tudi v mednarodnem me
rilu. Raslo je število zborov, ras
la pa je, tudi kvaliteta petja, ki 
je ob zadnjem festivalu navdu
šilo inozemske glasbenike. Dr. 
Schoch, švicarski glasbeni peda
gog, je zapisal: »Da so Slovani 
po naravi muzikalni, sem vedel. 
Da pa pojo vaši mladinski zbori 
s tako odlično glasovno kulturo 
in oblikovalno silo, da tako sledi
jo dirigentu in najgloblji vsebini 
dela, to je bilo zame veliko pre» 
senečehje.-« Dr. Oberborbeck, pod
predsednik nemške pevske zveze 
iz Bremena, pa je v »Kontakte« 
sklenil poročilo takole: »Pelješ se 
zamišljen domov in pomisliš, ali 
ne bodo tam naredili tega, o če
mer pri nas samoi govorimo.«

Svet za kulturo v Beogradu je 
lelos odločil, da ostane med osmi
mi zveznimi festivali tudi celj
ski. Tako utemeljuje: »Celje si je 
že pridobilo mnogo priznanja kot 
primerno mesto za mladinska 
srečanja. Izkazalo se je v vrsti fe
stivalov kot zelo primeren gosti
telj in organizator takih množič
nih nastopov. Vse republike so 
sprejele Celje za najbolj primer
no in stalno mesto zbiranja mla
dih pevskih amaterjev.«

Okoli 2000 pevcev in 250 glas
benih pedagogov iz Jugoslavije in 
tujine prihaja vsako drugo leto 
v Celje. Ali ni to najbolj živa 
propaganda za naše mesto? Mla
dini ostajajo lepi vtisi, ki jih go
tovo posreduje vsaj svojim star
šem. Marsikoga zamika videti 
mesto, ki gostoljubno sprejema 
pevce tudi po zasebnih domovih. 
Med celjskimi otroki in pevci iz 
Jugoslavije pa tudi tujine se ple
tejo trajne vezi, ki se, kažejo v 
neštetih pismih, medsebojnih o- 
biskih itd. Ali ni to izredna in ce
nena propaganda za naše mesto?

Festival ni poceni. Zanj je 
prispevala občina Celje v letih 
1961 do 1965 6,809.760 starih di
narjev, republiški in zvezni pri
spevki ter lastni dohodki pa so 
znašali 27,353.864 starih dinarjev. 
Ves ta denar je ostal v Celju, pre
cej svojega denarja pa je prineslo 
tudi okoli 2000 pevcev in 200 glas
benih pedagogov, tako da lahko 
govorimo tudi o gospodarski ko
risti festivala. V tujini je zanj 
vedno več zanimanja in samo iz 
Avstrije pričakujemo letos 50 
glasbenih pedagogov.

Po vsem tem bi Celje lahko 
resnično postalo mednarodno fe
stivalsko mesto. Za to pa je po
trebna pomoč vseh, mnogo nese
bičnega dela, predvsem pa je nuj
no potrebna večja koncertna dvo
rana. Prepričani smo, da bodo tu
di turistične organizacije zasta
vile vse sile, da bodo v zaoranih 
brazdah pogajale iz leta v leto 
globlje in trdnejše korenine.

Jurče Vrez«

Tri predstave SL G Celje
Z La Malquerido (Grešno 

ljubljeno) Spanca in Nobelovega 
nagrajenca Jacinta Benaventeja 
je celjsko gledališče uprizorilo 
polnokrvno dramo o usodnih si
lah, ki so se poigrale s človekom, 
da je porušil življenjsko skladnost, 
ki jo narekujejo ne samo pisani, 
ampak tudi globlji zakoni. To 
skladnost je razbil Esteban, ko se 
mu je v srcu vnela blazna ljube
zen do pastorke. Zaradi nje je po
stal zločinec, v smrt je pahnil de
kletovega ženina in še lastno že
no. Skladnost pa je porušilo tudi 
dekle, ko se ji je nenaravno so
vraštvo do očima v silovitem iz
bruhu sprevrglo v pravo nasprot
je — silno ljubezensko strast. 
Strast je v tej drami dobila tisti 
prvotni pomen, ki je v tej besedi, 
namreč pomen trpljenja. Tema
čen bladni značaj je pomagal ust

variti način uprizoritve (režiser 
Dino Radojevič) pa igralci, poseb
no usodo povezana trojica: Rai- 
munda (Marija Goršičeva), njer^ 
hčerka (Jana Smidova) in Este
ban (Jože Pristov). Torej ne gre 
le za polnokrvno dramo, ampak 
tudi za polnokrvno uprizoritev.

Po uspeli Mikelnov! Inventuri 
1965 iz lanske sezone je človek 
nekoliko dvomil, ali bo kaj nove
ga in svežega pokazala še »tele- 
vizijsko-satirična lepljenka« Be
seda ni konj Žarka Petana. 
Toda predstava, ki jo je režiral 
Franci Križaj, je te dvome podr
la Spet je bila pred gledalci vrsta 
domiselnih, živih in žgočih bodic 
na politiko, gospodarstvo, ljube
zen ... Morebiti bi jim za geslo 
postavili drugi del ene izmed bo
dic, namreč: »Revolucija žre last
ne otroke — pa tudi nekateri o- 
troci žro lastno revolucijo.« Dva 
pomisleka pa se le oglašata. Ali 
številni satirični drobci zaradi 
kratkosti ne izgubljajo svoje učin
kovitosti? Človek sprejme — ali 
pa tudi ne, sprejme — resnico, ki 
j« v njih, potem pe nanjo pozabi,

ker je bila prebežna. Drugi pomi
slek pa ni v zvezi s Petanom in 
ne z uprizoritvijo, pač pa z reak
cijo ljudi. Satira — tudi prav ost
ra — se je zadnje čase žejo raz
rasla (saj je pa tudi potrebna!), 
toda ali se ne dogaja, da jo mar
sikdo, ki bi se ob njej moral vsaj 
zamisliti, sprejema kot zabavo in 
in ne kot klic; »Ljudje, ne tako!«

Najnovejša drama Janeza 
Žmavca Podstrešje je v reži
ji Mileta Koruna doživela v Ce
lju krstno uprizoritev. Razdelitev 
»junakov« bi kazala, da gre za 
nasprotje med dvema generacija
ma, gre pa tudi — in morebiti še 
bolj — za odnose med ljudmi, 
med moškim in žensko. Fant in 
dekle sta se slučajno srečala, mo
ški in ženska, ki z njima sicer ni
sta nič v zvezi, sta ju našla na 
podstrešju in rada bi izvabila iz

njiju, kaj se je zgodilo. Nasprotje 
med generacijama v drami ne iz
vira iz moralnih, svetovnonazor
skih razlik ali iz drugačnih raz
mer, v katerih se je razvila se
danja starejša generacija. Zdi se, 
da stare in mlade loči le čas, ki 
leži med njimi. To pomeni, da bo 
sedanja mlada generacija čez čas 
sama podobna ali celo enaka sta
rejši. Zato drama zapušča neka
ko tak, močno temačen brezupen 
zaključek: Stiki med mladimi
ljudmi so slučajni, bežni, stiki 
med starejšimi pa le zunanji, od
bijajoči, zoprni, umazani, zato 
življenje — tako življenje — nima 
smisla, je pravzaprav le razkroj. 
Morda je zato, ker se, fant in de
kle še nista popolnoma pogreznila 
v nesmiselnost življenja, prvi del 
drame — njun nastop — psiho
loško realističen nastop moškega 
in ženske, zlasti moškega, pa iz
razito grotesken. Ta preskok je 
kar silovit. Marija Goršičeva in 
Sandi Krošl sta vso umazanijo, 
ki se skriva v človekovi notranjo
sti, pa jo pdčrta še zunanjost, 
prav prepričljiv» izpovedala.

LETOŠNJA
KONCERTNA SEZONA
k.

Spričo zelo slabega zanimanja 
občinstva v prvi polovici tega le
ta ne bo večernih koncertov. Kon
certna poslovalnica ni povsem 
opustila skrbi za redne koncertne 
prireditve kljub majhnemu inte
resu. Za prihodnjo sezono je 
predvidenih nekaj gostovanj iz
branih umetnikov: Dubravke
Tomšič, Dejana Bravničarja, 
Slov. okteta. V veliki meri je šte
vilo koncertov odvisno od dota
cij, kajti pri minimalnem obisku 
stroški objav in reklame, preka
šajo dohodke od vstopnine.

Izredno dobro so se obnesli 
koncerti za mladino. Koncerti so 
na isti dan dopoldne in popoldne, 
obisk je nadvse zadovoljiv, mla
dina tudi v pogledu pozornosti in 
obnašanja ne zaostaja za odras
limi poslušalci.

18. januarja smo poslušali sku
pino opernih pevcev; sopranistko 
Zlato Ognjanovič, tenorista Rajka 
Koritnika in baritonista Edvarda 
Sršena, klavirsko spremljavo je 
oskrbela Zdenka Lukec-Carjeva. 
Ta koncert je imel oblike reševa
nja glasbenih ugank in je bil prvi 
te vrste v Sloveniji sploh. Mladi 
poslušalci so prejeli hkrati z 
vstopnico vprašalne listke, na ka
terih so morali med koncertom 
odgovoriti na štiri vprašanja. Za 
pravilne odgovore je bilo na raz
polago 10 knjižnih nagrad in 
plošč, ki sta jih prispevali za
ložba Mladinska knjiga in Kon
certna poslovalnica.

Peti koncert za mladino je bil 
6. marca; izvajalci so bili: mezzo
sopranistka Nada Sevšek, basist 
Dragiša Ognjanovič, baletka Bre
da Šmid, pianistki Breda Rajh- 
Divjakova in Zdenka Lukec-Car
jeva. Zaradi kvalitetnega in pest
rega programa so številni poslu
šalci, vsega 620, nagradili vse na
stopajoče z živahnim ploskanjem.

Za zaključek sezone bo 29. mar
ca v gosteh Studio za zgodnjo 
glasbo iz Münchena. Skupina 4 
umetnikov bo izvajala glasbo iz 
14. — 16. stoletja na starih in
strumentih (lutnja, viola da gam- 
ba, psalterij, pihala).

Organizacija koncertov za mla
dino tako dobro uspeva, da bo 
Koncertna poslovalnica za pri
hodnjo sezono pripravila poglob
ljen načrt za redne koncerte, pri 
čemer ni izključen mladinski 
abonma.

Tudi starejši ljubitelji glasbe 
bodo imeli možnost udeležbe: na 
popoldanskih koncertih so sedeži 
na balkonu rezervirani zanje,

V maju so predvideni javni na
stopi gojencev glasbene šole, od
l. do 4. junija bo Mladinski pev
ski festival, za katerega so že pri
spele prijave 19 jugoslovanskih in 
4 elitnih mladinskih zborov iz 
inozemstva.

Kunej Egon

Kljub njima in kljub živi -igri 
mladega para (Minu Kjudrova, 
Branko Grubar) pa pušča drama 
še več nerazjasnjenih vprašanj, 
posebno pa: »Ali je po avtorje
vem mnenju nujno, da pelje člo
vekova pot v tak razkroj človeč
nosti, ali ni rešitve«

B. O.
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Herkuiovo svetišče na Miklavškem hitu Posmrtna razstava heroja Dušana Kvedra
Muzej revolucije Celje bo od

prl v svojih začasnih razstavnih 
prostorih posmrtno spominsko 
razstavo narodnega heroja Duša
na Kvedra — Tomaža ob priliki 
proglasitve domicila II. grupe od
redov. II. grupa odredov je prišla 
v zgodnji jeseni iz Dolenjske na 
pomoč štajerskim partizanom. 
Naš ožji rojak Dušan Kveder je 
bil komisar II. grupe odredov, 
ena najbolj blestečih osebnosti v 
narodnoosvobodilni borbi ne sa
mo v Sloveniji.

Rodil se je 9. aprila 1915 v 
Šentjurju pri Celju. Osnovno šo
lo je obiskoval v Celju in nato v 
Ptuju, kamor je bil premeščen 
kot učitelj njegov oče. Njegova 
revolucionarna dejavnost se je 
pričela v ptujski gimnaziji, ko so 
ga zaradi njegovega progresivne
ga progresivnega dela izključili iz 
gimnazije. Študije je nadaljeval 
na celjski gimnaziji. Maturiral pa 
je v Ptuju.

Po maturi je odšel na tehnič
no fakulteto v Zagrebu, kjer je 
bil eden vodilnih partijskih čla
nov med visokošolci. Zaradi svo
jega dela je bil aretiran in zaprt. 
Ko je prišel iz zapora, je odšel v 
Ptuj, kjer je postal član mestne
ga komiteja komunistične parti
je v Ptuju.

V Ljubljani se je vpisal na 
pravno fakulteto in postal član 
pokrajinskega komiteja SKOJ za 
Slovenijo. Policija ga je stalno za
sledovala, zato je odšel ilegalno 
na Dunaj in nato v Pariz, kjer je 
bil pri CKKP Francije predsed
nik Jugoslovanov v komisiji za 
emigrante. Tam je urejeval ča
sopis »Glas izseljencev«.

Ko se je pričela državljanska 
vojna v Španiji, je bil Kveder 
eden najagilnejših organizatorjev 
španskih dobrovoljcev. Zaradi po
litičnega dela so ga v Parizu za
prli. Avgusta 1937 je tudi sam 
odšel v Španijo. Tam je od borca 
mitraljezca napredoval do polit
komisarja brigade v činu kape
tana.

Po nesrečnem zaključku špan
ske državljanske vojne se je pre

bil z drugimi borci internacional
nih brigad v Francijo, kjer so jih 
internirali.

Ob okupaciji Jugoslavije po fa
šizmu se je iz internacije v Fran
ciji prijavil za delo v Nemčiji, 
kar je bila le odskočna deska, da 
je lahko iz Dessaua pobegnil s 
skupino španskih borcev v domo
vino. V septembru 1. 1941 je bil 
že na Štajerskem, kjer je takoj 
organiziral brežiško četo. Decem
bra je s Francem Rozmanom-Sta- 
netom na Dolenjskem formiral 
štajerski bataljon in kasneje II. 
grupo odredov, s katero je bil 
težke borbe tudi na Dobrovljah.

Spomladi 1. 1943 je bil imeno
van za načelnika Glavnega šta
ba Slovenije in kasneje za polit
komisarja III. alpske operativne 
cone. Junija L 1944 je bil imeno
van za pomočnika načelnika Vr
hovnega štaba NOV in POJ. Po 
smrti komandanta Franca Roz
mana — Staneta pa je bil koman
dant Glavnega štaba Slovenije.

Po vojni je opravljal visoke 
funkcije v Glavnem generalnem 
štabu JLA, odkoder je bil preme
ščen v sekretariat za zunanje za
deve. Iz vojaka je postal držav
nik. Bil je veleposlanik v Etiopi
ji. Zvezni republiki Nemčiji in 
Indiji. Tik pred svojo boleznijo 
je bil imenovan za veleposlani
ka v Angliji. Umrl je 12. marca 
1966 v Beogradu. Pokopan je v 
grobnici narodnih herojev v Lju
bljani.

Njegova posmrtna razstava bo 
prikazala njegovo mladost, borbe 
v Španiji, dejavnost v narodno
osvobodilni borbi in po vojni ter 
njegovo diplomatsko dejavnost.

Muzej revolucije ima za svojo 
dolžnost, da se v Celju s posmrt
no spominsko razstavo oddolžimo 
spominu enega največjih svojih 
rojakov.

Razstava bo odprta dne, 14. ma
ja ob priliki proglasitve domicila 
II. grupe odredov v Celju.

S. T.

Celeia je bila po velikosti in po
membnosti drugo mesto v Noriku, 
rimski alpski obmejni provinci. 
Tudi potem ko je utrpelo stiske 
v dobi preseljevanja narodov, je 
kot velika razvalina nove prebi
valce, naše prednike, opozarjalo 
na nekdanjo moč in slavo. Ostan
ki stare Celeie so bili vidni pre
ko stoletij, le polagoma jih je 
pokrivala nemirna reka. Pomaga-

Prof. Janko Orožen

li so ji pa tudi prebivalci sami, 
ko so si gradili nove domove.

Rimska Celeia je bila prav na 
tleh današnjega starega Celja. Z 
lepimi stavbami so pa bili za
zidani tudi bližnji griči. Med nji
mi je zavzemal prvo mesto Mi
klavški hrib, njegova terasa nad 
sedanjim parkom je bila že za 
Rimljane, izredno mikavna. Na 
njej so mnogo gradili. Da bi bile 
stavbe varne, so ob prehodu po
bočja v teraso zgradili mogočen 
oporni zid. Čeprav ga je zadrže
valo drevje, ga je voda v stolet
jih toliko izpodkopala, da je leta 
1925 deloma zdrknil v park. Te
rasa se širi tudi proti vzhodu, kjer 
je leta 1615 nastal kapucinski sa
mostan. Tudi tu so bile stavbe, 
in sicer mogočne. Ni čuda,, da so 
njihove razvaline navdihnile 
srednjeveškega tvorca legende o 
sv. Maksimilijanu, ki naj bi bil 
doma tu, na najlepšem mestu sta
re Celeje, nad reko, ki je bila v 
rimski dobi sicer divja, vendar 
Distra in lepa.

Ko so gradili samostan, so naš
li marsikaj, to in ono so zazidali, 
nekaj spomenikov so pa vzidali. 
Leta 1947 so poleg samostana gra
dili veliko poslopje, v katerem je 
sedaj dijaški dom. Ko so kopali 
temelje, so zadeli na ostanke, se
gajoče od prazgodovinske preko 
rimske, do slovanske dobe.

To je dalo pobudo, da so začeli 
preiskavah tudi planoto nad par
kom, ki je bila nezazidana. Pri
padala je tako imenovanemu Ko- 
punovemu dvorcu, veliki stavbi, 
stoječi ob cesti, vodeči proti vrhu 
hriba. Dvor je nastal v XVIII. 
stoletju. V njegovem podpornem 
zidu je mnogo rimskega gradiva. 
Marsičesa niso zazidali, še v za
četku XIX. stoletja je bilo na 
dvorišču obilo rimskih okrasnih 
kamnov: stebrov, oglavij, delov 
zidnih vencev in reliefov. Danes 
je to izginilo. Poročila so Pa bila 
dobro napotilo.

Prvi se je poprijel dela prof. 
Štefan Mlakar, sedanji muzejski 
kustos v Puli. Pomagal mu je mu
zejski sotrudnik Martin Perc. V 
imenu celjskega muzeja sta kopa
la leta 1947 in 1948. Tretje leto je 
vodil izkopavanja novi kustos 
celjskega muzeja dr. Rudolf Bra- 
tanič, leta 1950 je prevzela delo 
arheološka sekcija Slovenske aka
demije znanosti in umetnosti. Vo
dil ga je univ. prof. dr. Josip 
Klemenc. Kopali pa so dijaki in 
dijakinje višjih razredov celjske 
gimnazije.

Rezultat štiriletnega izkopava
nja je bil pomemben. Na dan so 
prišli temelji svetišča, ki ga je 
dr. Klemenc označil kot Herku
iovo svetišče, pri čemer se je 
opiral na njdbo dveh ostankov 
vojaškega kipa: palca in roke s 
kijem. Kopali so do številnih pla
sti. Svetišče je imelo na južni in 
zahodni strani hodnik, ki je imel 
na notranji strani stebrišče z vit
kimi korintskimi stebri; v južni 
zunanji strani hodnika je bila 
četverooglata apsida z okroglino 
na levi in desni strani. Na južni 
strani svetišča so odkopali vodo
vod (del cevi iz hrasta in del iz 
mehkega lesa), po katerem je 
svetišče dobivalo vodo iz 37 m od
daljenega studenca, ki je še sedaj 
kot vodnjak.

Na zahodni strani svetišča so 
odkrili temelje, ki so pripadali 
drugemu poslopju. Ugotovili so 
dva gradbena sloja s stavbnimi 
in drugimi ostanki ter ogljem. Iz 
tega je bilo mogoče sklepati, da 
so tu ponovno gradili. Prof. Kle
menc trdi, da je na tem mestu 
stalo predrimsko svetišče, posve
čeno domačim, keltskim bogo
vom. Bilo je požgano. Najbrž za 
Antonija Pija (138-161), so Rim
ljani zgradili Herkuiovo svetišče 
in ustrezne stavbe poleg njega. 
Tudi ta poslopja so zgorela, ver
jetno jih je uničil hunski kralj 
Atila na svojem pohodu v Rim 
(452).

Po končanem izkopavanju so 
temelje svetišča pustili nepokrite. 
Da bi bila vidna prvotna višina, 
so na zid zostavili tri stebre, ene
ga s kapitljem. Obiskovalec ima 
možnost, da se na mestu zamisli 
v posebnosti kulture, ki je postala 
temelj vsej evropski, tudi naši 
kulturi.

Prof. Janko Orožen

Nekaterim v premislek
Letošnje leto nam prinaša ne

malo težav in problemov, tudi 
proračunskih. In kaj naj bi bilo 
lažje kakor črtati nekaj kultur
nih postavk in tako uravnovesi
ti proračun. Pri tem pa je, treba 
premisliti, ali je tako prav. Pomi
slite tudi, kaj je kultura in kaj 
od nje pričakujemo! Saj menda 
hočemo biti kulturni.

Zavedamo se, da je treba tudi 
na tem področju varčevati; mo
goče tudi ni vse tako kakor 
bi moralo biti. To se da in se mo
ra urediti, tudi kaj združiti. Toda 
kulturne institucije, ki jih ima
mo, skušajmo ohraniti, čeprav ob 
skupnih naporih nas vseh. pred
vsem pa gospodarstva. Ždi se 
nam, da smo to dolžni sami sebi, 
še bolj pa rodovom, ki bodo pri
šli za nami.

In končno menimo, da prora
čunska sredstva ne bodo vedno 
tako skopa. Zdi se nam, da bo 
treba vsaj letos in prihodnje leto 
zdržati...

KINOPODJETJE
CELJE
Priporoča cenjenim obiskoval
cem obisk svojih kinematogra
fov UNION, Titov trg 3 — 
METROPOL, Stanetova 15 in 
DOM, Ljubljanska cesta. 
Trudimo se, da bi izbrali res 
dobre filme, kar pa ni z v era j 
odvisno od nas, temveč od 
uvoznikov

Ekonomska šola Celje nas je napro
sila, da izrečemo v njenem Imenu
Jožetu Horvatu - Jakiju za 64 poklo
njenih umetniških slik. ki krasijo 
zdaj hodnike in druge prostore te le
pe nove šole. Javno zahvalo In priz
nanje.

Kulturni paberki
NOV TURISTIČNI ČASOPIS
Konec februarja je izšla prva šte

vilka časopisa Kompas, glasilo delov
nega kolektiva tega velikega turistič
nega podjetja. Čeprav je časopis us
merjen predvsem na dogajanja v ko
lektivu, smo ga vseeno zelo veseli, saj 
imamo vsako pisano turistično bese
do za doprinos k razvoju našega tu
rizma. List bo izhajal v nakladi 1001 
izvodov enkrat mesečno, njegov od
govorni urednik pa je Marjan Gogala.

PARADA HARMONIKARJEV
Kakor vsako leto se nam Je tudi 

letos predstavila s svojo PARADO 
harmonikarska šola celjske Svobode, 
ki jo že dolga leta uspešno vodita 
Oskar Leskovšek kot učitelj in diri
gent tov. Ivo Umek kot predsednik. 
Prireditev Je lepo uspela ter nam je 
pokazala viden napredek mladih iz- 
vajalcev-harmonikarjev.

RAZSTAVA UMETNIKOV 
VSEGA SVETA
Ravnateljstvo Umetnostnega pavi

ljona iz Slovenj Gradca nas naproša, 
do objavimo, da je razstava slikarjev 
in kiparjev iz vsega sveta pod geslom 
»MIR IN HUMANOST« odprta še celo 
poletje do meseca septembra, pripo
ročamo obisk te velike in zanimive 
razstave.

AMATERSKI ODER
V začetku letošnjega leta se je De

lavski oder preimenoval v Amaterski 
oder. Začrtali so si nov, kvalitetnejši 
repetoar kakor pa ga je imel lani De
lavski oder. Želimo, da bi se celjsko 
amatersko gledališče ▼ bodoče lepe 
uveljavile.

I LIPO MBSTO



O delovnem načrtu pokrajinskega muzeja Celje ima enega 
najiepših lapidarijev

Muzej, ki bo leta 1982 obhajal 
že 100-letnico svojega obstoja, je 
z načrti o svoji dokončni uredit
vi razstavnih prostorov v zaključ
ni fazi. Vprašanje je samo ali bo
mo v trenutni finančni situaciji 
lahko svoj program uresničili, ali 
če hočete, začeli uresničevati.

V novem delu zgradbe, kjer bo 
Študijska knjižnica, je zamišlje
na po tem programu arheološka 
zbirka od paleolitika (Potočka zi- 
jalka in Betalov spodmol), prek 
neolita, starejše (Rifnik) in mlaj
še železne dobe (Drešinja vas) mi
mo antike (z bogatimi najdbami 
rimske, Celeie), do preseljevanja 
narodov (Rifnik) in slovanskih 
najdb (Laška vas pri Celju in 
Štrucljevo gradišče pri Mozirju).

V pritličju, kjer so zdaj prosto
ri Študijske knjižnice, pa bi se 
zvrstile naslednje zbirke: etno
grafska, izvenevropska zbirka 
Alme, Karlinove in numizmatična 
zbirka. Teh zaradi pomanjkanja 
prostora dosedaj sploh ni bilo 
mogoče približati publiki. Pro
stor za občasne razstave bo omo
gočil, da bodo obiskovalci na te
kočem o uspehih in dejavnosti 
muzeja, česar v stalni zbirki ni 
mogoče prikazati. Tu bodo našle 
svoje mesto tudi razne manjše 
tematske razstave.

Razstavni prostori V I. nad
stropju Stare grofije bi imeli na
slednje oddelke: v glavni dvorani 
z znamenitim celjskim stropom 
bo razstava orožja, tej pa sledijo: 
soba Celjanov, srednjeveški od
delek, kulturno-zgodovinska za
puščina 17. in 18. stol., empir, bi
dermajer, rokoko (s poudarkom 
na Gallovi kiparski delavnici), 
umetna obrt in galerija štajerskih 
in drugih mojstrov.

Park ob južni fasadi celotne 
zgradbe in še dalje proti vzhodu 
bi bil za lapidarij na prostem. 
Tu bi bili razni rimski arhitek
turni bloki (arhitravi), rimski 
miljniki kakor tudi preprosta 
kmečka kašča, ki bi jo lahko upo
rabili za prodajanje spominkov 
ipd. V tej obliki bi muzej prvič 
šele lahko v celoti opravljal svo
je poslanstvo in potrdil ugled, ki 
ga uživa doma in v svetu.

Zal se stvari razvijajo tako. da 
trenutno nimamo nobenih zago

ne bo imel potrebnih sredstev.
V maju bo v Celju Arheološko 

društvo organiziralo kolokvij za 
zgodnjo antiko. Udeležilo se ga 
bo tudi več tujih gostov iz Av
strije. Madžarske in Italije. Ob tej 
priložnosti bo odprta tudi občas
na razstava, ki bo prikazala rezul
tate dosedanjih izkopavanj v 
Šempetru.

Izvedba programa, ki smo jo v 
gornjih stavkih v grobem naka
zali, je se,veda odvisna od finanč
nih sredstev. Mislim, da smo za 
normalno delovanje muzejskih 
zavodov odgovorni vsi Celjani in 
ne samo muzejski delavci. To 
smo dolžni pred slovensko kul
turno javnostjo kakor tudi pred 
številnimi tujimi obiskovalci, ki 
jih v letošnjem letu turizma že 
posebej pričakujemo.

L. Bolta

CELJSKA TURISTIČNA 
ZVEZA

VAM POSREDUJE 
BREZPLAČNO PROSPEKTE 
CELJSKEGA TURISTIČNEGA 

PODROČJA IN VSE 
INFORMACIJE

tovil, da bi lahko nalogo dokon
čali tako, kakor bi bilo želeti.

Urejen je sedaj le lapidarij, o 
čemer bomo govorih na drugem 
mestu, soba Celjanov, srednjeve
ška soba in soba z restavriranimi 
slikami (predvsem Straussa, slo
venjgraškega baročnega mojstra). 
Druge prostore bodo začeli ureja
ti delno že letos. V programu je, 
da bi uredili glavno dvorano s, 
stalno razstavo orožja in roko- 
kojsko sobo z Gadovimi plasti
kami. Ko bo dograjen novi del 
stavbe, pa bi se lahko lotili ure
ditve nove arheološke zbirke. Ar
heološka terenska dela so sedaj 
osredotočena na dvoje najdišč. 
Dokončati bi bilo treba izkopava
nje rimskega grobišča pred Šem
petrom. Vso slovensko arheolo
ško javnost Pa močno zanima tu
di nadaljevanje raziskovanja poz- 
noantičnega grobišča na Rifniku. 
To pa še posebej zato, ker bomo 
prihodnje leto praznovali 1400- 
letnico prihoda Slovencev na na
še ozemlje. To pomembno oblet
nico pa bi radi dostojno prosla
vili predvsem tako, da bi vsaj 
delno razjasnili razmere v tem 
«•temnem srednjem veku«, kakor 
ga nekateri zelo radi imenujejo, 
torej ob prihodu Slovanov. Za 
raziskovalna dela na omenjenem 
grobišču je obljubil večji znesek 
Sklad za pospeševanje kulturne 
dejavnosti. Samo z njegovo po
močjo ta načrt lahko uresničimo, 
ker muzej sam za to le.tos gotovo

Del novega lapidarija z noriškim vojakom

V preteklih letih je bil za 
muzej največji problem, kako 
in kam postaviti rimske spo
menike, ki so bili nad osemde
set let na dvorišču Giasoene šole in 
zaradi neurejenosti niso bili do
stopni javnosti.

Ze leta 1946, ko so preselili mu
zejske zoirke v Staro grofijo, se 
je poročala misel, da bi spomeni
ke razvrstili v njeni veliki kleti. 
Vrsto let je ostalo ie pri želji in 
načrtih. Dolgo je zasedalo prosto
re podjetje »Slovenija vino« in 
se šele leta 1962 izsehio. Takoj so 
začeli z adaptacijo kleti. Ze do 
1. maja 1963 so spomenike pre
selili in lapidarij odprli muzej
skim obiskovalcem. Vendar je 
ureditev ostala okrnjena. Prosto
ri niso imeli prave razsvetljave, 
spomeniki pa ne podstavkov. To 
je muzeju uspelo šele letos pozi
mi.

Spomeniki so razvrščeni v de
setih prostorih. Od celotne zbirke, 
ki jo hrani muzej, je razstavljena 
polovica spomenikov — raznih 
nagrobnikov, posve.tilnih oltarjev, 
rehefov itd. Ostah spomeniki bo
do razstavljeni na muzejskem 
vrtu in nabrežju, nekaj pa v de
poju lapidarija.

Že od nekdaj slovi zbirka rim
skih spomenikov celjskega muze
ja po vsej Evropi, predvsem v 
strokovnem svetu. Odlikuje se po 
zanimivih napisih in lepih reliefih 
ter po materialu, saj so' vsi spo
meniki klesani iz marmorja. Za
to ureditev lapidarija ni le uspeh 
muzeja,' pač pa tudi velilca pri
dobitev mesta Celja, ki se lahko 
ponaša sedaj z enim najlepših la
pidarijev v Jugoslaviji. Muzej pa 
je lahko zadovoljen, da je ponov
no razstavil spomenike, javnosti, 
ker so najdragocenejša zapuščina 
stare Celeje in so najboljši vir za 
preučevanje starega mesta. Da bi 
spomenike čimbolj približali obi- 
skovalcefn. bo izšel pri Mladin
ski knjigi vodnik po lapidariju v 
dveh jezikih. Poleg podatkov, ki 
pojasnjujejo funkcijo vsakega 
eksponata, je kratka zgodovina 
rimske Celeje in nekaj besed o 
nastanku celjskega lapidarija.

V. Kolšek

Mr. Fedor Gradišnik

SREČANJA Z MLADIM NOVAČANOM
(Zaključni odlomek)

Hodila sva počasi naprej.
»■Hvala ti za odkrite, prijatelj

ske besede,« sem pričel, »hvale
žen sem ti za vse, kar si mi danes 
povedal. Oprosti mi, da nisem 
mogel takoj z besedo na dan, pre
več je bilo tega naenkrat, da bi 
ti mogel takoj na vse odgovoriti. 
Prezgodaj je še zame, da bi že da
nes mogel govoriti o dokončni od
ločitvi, saj o tem lahko človek 
resno govori šele potem, ko je iz
polnil pogoje, jaz sem pa šele na 
polovico poti...«

«-Tako si mi všeč,« mi je stis
nil roko, »zdaj se lahko pogovar
java naprej! — Slovensko gleda
lišče je še malo... ne govorim o 
celjskem Narodnem domu, ki je 
zgrajeno na sami ljubezni do slo
venske besede ogroženem nem- 
čurskem mestu. Njegovi igralci za 
svoje delo niso plačani. Govorim 
ti o edinem slovenskem poklicnem 
gledališču v Ljubljani, kjer ima
mo igralce, ki jim je igralstvo po
klic. Večina teh igralcev je pri
šlo brez vsake višje izobrazbe iz 
diletantstva v poklicno gledališče. 
Razen Borštnika so večinoma vsi

slovenski poklici igralci bivši o- 
brtniki. Vsa čast jim — nekateri 
izmed njih se lahko ponašajo z 
velikimi odrskimi stvaritvami, 
vsi skupaj pa opravljajo pionir
sko delo, ko polagajo temelje bo
dočemu rcprezantativnemu hramu 
slovenske gledališke umetnosti. 
Bodočemu, pravim, kajti danes o 
takem zavodu še ne moremo go
voriti, saj se je že zgodilo, da sp 
bile nekatere ddrske stvaritve na 
višjem umetniškem nivoju v 
celjskem Narodnem domu kot na 
ljubljanskem poklicnem odru. 
Navsezadnje med celjskimi in 
ljubljanskimi igralci ni druge 
razlike kot ta, da celjski posve
čajo svoje zmožnosti gledališču 
iz gole, ljubezni in dostikrat z 
velikimi materialnimi žrtvami 
medtem ko so ljubljanski plača
ni. Še več upam si trditi celo to, 
da ima večina celjskih diletantov 
veliko prednost pred ljubljanski
mi poklicnimi igralci. Vodilni ce
ljski igralci so vsi akademsko izo
braženi ljudje: odvetniki, profe
sorji, zdravniki itd. Vsi so imeli 
ob času svojih vseučiliških študij 
prilike dovolj, da vidijo v Grad
cu, na Dunaju ali v Pragi viso-

kokvalitetne predstave, kreacije 
svetovnih gledaliških umetnikov, 
režije evropskih gledaliških kapa
citet. To so vsekakor velike pred
nosti, ki jih nikdo ne more zani
kati. Čeprav poklicni igralci — 
večina jih ni videla niti ene veli
komestne predstave, niti enega 
velikega igralca, vse, kar vedo o 
gledališču in gledališki umetno
sti, je ozko vezano na malo Ljub
ljano in na ljubljanske režiserje. 
Ti pa — razen tistih Čehov, ki 
so prišli iz Prage — prav tako ni
majo niti strokovne podlage niü 
umetnostnih izkušenj. Brez teh 
osnovnih pogojev pa ne more bi
ti reprezentativnega gledališča. 
Dokler slovenski igralec, sloven
ski režiser in sploh slovenski gle
dališki človek ne bo imel temelji
te strokovne izobrazbe, tako dol
go ne more biti govora o umet
niškem vzponu slovenskega gle
dališča. Sam talent je premalo, 
samo veselje do gledališkega u- 
dejstvovanja ne pomeni sploh nič. 
Oboje skupaj je šele pogoj za po
klicnega igralca... vse drugo mu 
more dati le temeljita strokovna 
izobrazba in nenehni študij do 
konca dni.«

Z napetim zanimanjem sem ga 
poslušal, vsaka beseda mi je bila 
novo razodetja Prišla sva bila že 
do prvih hiš. mračilo s« ja. zad

nji prameni zahajajočega sonca 
so zlasti savinjske planine. Po
spešila sva korake, zatopljena 
vsak v svoje misli. Pri mostu, ki 
pelje preko Voglajne do želežni- 
škega viadukta pri hotelu 
»Pošta«, sva se ustavila.

»Zdaj pa pojdi domov«, mi je 
dejal z mehkim glasom, »jutri bo
va nadaljevala. Za začetek je 
dovolj... razmisli nocoj o vsem, 
kar sem ti povedal... Če bo do
ma kaj narobe, izgovori se name, 
vem. da ne bo nič hudega.«

Poslovila sva se. Jaz sem jo 
mahnil čez most, on je nadalje
val svojo pot po Zavodni v Čret, 
kjer je imel svoje stanovanje.

10.

Tisti večer sem dolgo slonel na 
oknu in zrl v zvezdnato nebo. 
Hreščeči glasovi orkestriona pri 
Zelenem travniku, kjer je bilo 
polno mladine, ki se je razvese
ljevala na vrtiljaku, so mi udar
jali na ušesa... sladka melodija 
Straussovega valčka mi je božala 
srce ... Tisti hip sem začutil, da 
se mi je nekdo približal. Mehka 
roka me je objela krog vratu, 
toplo lice se je stisnilo k mojemu.

»Kaj premišljuješ?« je šepnil 
zaskrbljen glas, ki sem ga dobro 
poznal.

Bila ja moja mati...
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Nekaj kulturnih zapiskov JANKO OROŽEN;

Kratka zgodovina Celja
Letošnja proslava kulturnega 

praznika slovenskega naroda ali
kratko — Prešernovega dne, zav
zema v celjski kulturni kroniki 
prav posebno častno mesto. Tako 
glede na odziv kakor glede na 
spored je bila proslava resničen 
kulturni dogodek, kakršnega si 
za to priložnost želimo tudi v pri
hodnje. Tudi oblika proslave je 
vredna še kasnejših obnov v na
šem častitljivem Narodnem domu.

Če odštejemo uvodno, malce 
problematično montažo Prešerno
vih verzov in njih recitacijo, pa 
je vredno poudariti posredovanje 
pesniških del sodobnih — nosil
cev republiške Prešernove, nagra
de ter nastop vseh štirih celjskih 
zborov. Ker je slednji pomenil 
majhno, a razveseljivo revijo ce
ljske vokalne reprodukcije, je to 
spočelo misel, če ne bi v prihod
nje za to priložnost zbori nastopi
li s sodobnimi slovenskimi vokal
nimi novitetami, zakaj »Prešer
nov dan« ni priložnost za pregled 
literarne zgodovine našega naro
da, marveč prej priložnost za 
svečan obračun sodobne kultur- 
no-umetniške ustvarjalnosti.

Ob Savinji, fot» ing. Drago Dolžan

♦
Po večkratnih predlaganjih je

končno Delavski univerzi uspelo 
na odru Narodnega doma dne 18. 
februarja zbrati pod naslovom 
»Celjani Celjanom« večino nek
danjih Celjanov, večidel glasbe
nih umetnikov, udejstvujočih se 
v Ljubljani in Mariboru. Priredi
tev je bila privlačna tudi za RTV, 
saj jo je posnela še za svoje gle
dalce drugod po Sloveniji in Ju
goslaviji.

In ker zgledi vlečejo, smo ime
li nato še kar dvakrat priložnost 
poslušati »večer opernih arij« — 
prvič na mladinskem koncertu v 
organizaciji Koncertne posloval
nice dne 6. marca, drugič pa v 
gledališču na predvečer dneva že
na, obakrat seveda v manjši za
sedbi in drugačnem vrstnem re
du, 6. aprila pa je Delavska uni
verza predstavila zopet v Narod
nem domu še preostale »Celjane«, 
ki na prvi prireditvi zaradi zadr
žanosti niso mogli nastopiti: o- 
perni pevki Sonjo Drakslerjevo, 
Nado Sevškovo. tenorista Milana 
Gorenška in dramskega igralca 
Lojzeta Rozmana.

♦
Privlačna tudi za poletne tu

ristične prireditve na prostem je
bila revija plesov jugoslovanskih 
narodov, ki jo je pod okriljem 
celjskega obč. sveta Zveze kultur- 
no-prosvetnih organizacij in De
lavske univerze dne 11. marca 
izvedla v celjskem gledališču fol

klorna skupina »France Marolt« 
kulturnega društva študentov 
ljubljanske univerze.

Enakovredno poklicnim folklor
nim ansamblom iz drugih naših 
republik so v več ko dveh urah 
odplesali, odpeli in odigrali naj
prej vrsto slovenskih narodnih 
plesov iz Bele krajine, Koroške, 
Prekmurja in Gorenjske, v dru
gem delu pa nekaj najbolj zna
nih plesov iz Slavonije. Vojvo
dine, iz Glamoča, a za konec bun- 
jevačko momačko in veliko kolo.

Težko je reči. kateri plesi so 
številne gledalce najbolj osvojili 
in navdušili. Vsekakor je treba 
znova izreči priznanje in toplo 
zahvalo za vsebinsko visokovred- 
no in izrazno pristno predstavo 
ljudskih plesov, ki je zrasla iz 
amaterske požrtvovalnosti in lju
bezni do kulturne dediščine naše
ga ljudstva.

♦
18. marca je imel svet Zveze 

kulturno prosvetnih organizacij
občine Celje redno skupščino. 
Občinski svet povezuje 21 kultur- 
no-prosvetnih društev, vključno 
celjsko esperantsko društvo. To
da nekaj društev je bolj ali manj 
le na papirju; to velja zlasti za 
kulturno-prosvetna društva na 
podeželskem robu celjske občine, 
od koder se kadri selijo v mesto. 
Če odštejemo sodelovanja na po
sameznih proslavah, je v zadnjih 
dveh sezonah, o katerih je skup
ščina polagala obračun, prevlado
vala na področju celjskega obč. 
sveta ZKPO dramatika.

Obč. svet ZKPO ni funkcioniral 
le. kot formalni povezovalec včla
njenih društev, temveč po svojih 
strokovnih odborih predvsem kot 
organizator strokovnih seminar
jev, posvetovanj in prireditev, 
namenjenih vzgoji kadrov, zad
nje čase pa tudi kot — ne, vedno 
uspešen — koordinator kulturnih 
prireditev in celo — v povezavi 
z Delavsko univerzo — kot orga
nizator gostovanj raznih kultur- 
no-umetniških ansamblov od dru
god.

Spričo pičlih denarnih sredstev, 
ki jih dobiva obč. svet ZKPO. bo 
novo vodstvo, ki ga je, skupščina 
izglasovala, imelo predvsem na
logo denar najsmotrneje obrniti, 
da se bo kulturno-umetniški en- 
tuziazem obdržal pri življenju. Ni 
dvoma, da bodo pri tem morali 
imeti odločujočo besedo aktiv- 
n i amaterji v posameznih kultur- 
no-umetniških zvrsteh, torej de
janski proizvajalci in zato tudi in
teresenti za razmah dejavnosti.

♦
Dvajsetletnico delovanja v novi 

Jugoslaviji bo konec aprila sve
čano proslavilo železničarsko pro
svetno društvo »France Prešeren«. 
Zaradi svoje kulturno-prosvetne 
razgibanosti in množičnosti velja 
za najzaslužnejše amatersko dru
štvo v celjski občini. Zato ga je 
občinska skupščina preteklo leto 
tudi počastila s Slandrovo nagra
do, to je z najvišjim priznanjem, 
ki ga naša občina lahko podeli za 
ku 1 tur n o-pros vetn o delo.

ŽPD »France Prešeren« zdru
žuje danes štiri samostojne sek
cije, od katerih je pevski zbor 
naslednik leta 1896 ust. Celjske
ga pevskega društva, godba na 
pihala pa leta 1908 ust. železni
čarske godbe.

♦
Komorni moški rbor je tudi le

tos dobil vabilo na pevsko tek
movanje me,d Julijsko Benečijo, 
Koroško in Slovenijo, ki ga vsako 
leto prirej« pevski zbor C. A.

Letošnjo pomlad smo dobili tu
di težko pričakovano knjigo 
KRATKA ZGODOVINA CELJA, 
ki jo je napisal znani celjski zgo
dovinar prof. Janko Orožen. Zgo
dovina je napisana kratko in ze
lo pregledno ter je namenjena 
predvsem turistom, ki si želijo 
spoznati preteklost našega mesta 
in njegove okolice. Naj kar v ce-

JANKO OROŽEN

KRATKA 
ZGODOVINA 

CELJA IN 
OKOLICE

Naslovna stran Orožnove knjige 
Kratka zgodovina Celja

Repr ezentativna 
publikacija o Celju

2e nekaj let se občuti potreba, tla 
fel bilo Celje kot pokrajinsko sredi
šče dostojno predstavljeno v svetu s 
samostojno reprezentativno publika
cijo, kakor jo imajo mnoga druga 
mesta.

Zato je Sklad za znanost in kulturo 
pri skupščini občine Celje imenoval 
poseben uredniški odbor, ki naj pri
pravi tako publikacijo.

Publikacija bo reprezentativna, na 
dostojni znanstveni in strokovni vi
šini, obenem pa poljudna, slikovno bi 
bUo Celje predstavljeno v zgodovin
skem razvoju z vsemi svojimi zname
nitostmi kot pokrajinsko središče. Pri 
tem bi bil delež gospodarskih organi
zacij, industrijskih, trgovskih, obrtnih 
in gostinskih dokaj močan, poudarila 
pa bo tudi pomen rekreacijskih in 
zdraviliških središč v okolici Celja.

Publikacija bo imela naslednja po
glavja: uvodno besedo, geografski in 
zgodovinski pregled, rimsko Celeio, 
Celje v srednjem veku. dobo narod
nega prebujenja, delavsko gibanje, ko
munistično partijo na celjskem ob
močju, narodnoosvobodilno borbo, 
šolstvo, kulturno dejavnost, zgodovin
ske in kulturne spomenike, gospodar
ski razvoj Celja in urbanistično in 
komunalno ureditev mesta.

Publikacija bo imela okoli 100 stra
ni teksta in približno 10 strani izbra
nega slikovnega gradiva v bakrotisku 
in tako imela tudi velik pomen za 
propagando turizma na ožjem in šir
šem našem območju. Vsebinski pov
zetki bodo v štirih Jezikih.

Za občino Celje, tovarne, ustanove, 
kakor tudi za posameznike bo publi
kacija velikega prestižnega pomena, 
obenem pa bo tudi najlepše darilo 
raznim delegacijam, ki obiskujejo na
še mesto, poslovnim partnerjem to
varn, šolam pa kot pripomoček pri 
pouku.

Knjiga bo stala v prednaročilu N. 
din 100. V prodaji pa bo za 35 % 
dražja.

S. T.

GRAJSKE IGRE BODO

Kakor nam poročajo, bodo tudi 
letos GRAJSKE IGRE, saj so pri
prave že v polnem teku. Poseben 
organizacijski odbor skrbi za ure
ditev gradu, celjsko gledališče pa 
pripravlja spektakularno predsta
vo Kreftovih Celjskih grofov v re
žiji Branka Gombača. Poleg te os
rednje prireditve nam bo verjetno 
ljubljansko mestno gledališče 
predstavilo Kranjske komedi
jante.

Seghizzi v Gorici. Letos bo to tek
movanje, s katerega je naš zbor 
že dvakrat zaporedoma odnesel 
prvo mesto, konec septembra. 
Zbor se še ni odločil, ali se bo 
vabilu odzval. Ta čas se zbor pri
pravlja na radijsko in televizijsko 
snemanje.

Gustav Grobelnik

loti ponovimo uvodne besede za
ložnika: »Že več let povprašuje
jo turisti po kratki zgodovini Ce
lja in njegove okolice. Da tej 
želji ustrežemo, smo izdali to 
knjižico. Naj bo kratek, praktičen 
priročnik in vodnik. In še to. Z 
njo bi radi počastili petinsedem
desetletni jubilej svojega častne
ga člana profesorja Janka Orož
na, ki ga je praznoval v decem
bru 1966.«

Poleg zgodovinskega prikaza 
Celja je v knjižici opisan tudi 
zgodovinski razvoj Vojnika, Do
brne, Teharij, Svetine, Škofje in 
Višnje vasi pa Nove Cerkve in 
Šmartnega v Rožni dolini. Opis 
dogodkov sega prav do današnjih 
dni in je, zato ta publikacija še 
toliko bolj zanimiva. Izšla je v 
skupni založbi Olepševalnega in 
turističnega društva Celje in celj
ske turistične zveze ter velja 9 
novih dinarjev. Na voljo je v Tu
rističnem uradu poleg kina Met
ropol in v vseh celjskih knjigar
nah.

Vodnjak z dečkom, 
foto ing. Drago Dolžan

MILAN LORENČAK
Milan Lorenčak, akademski slikar 

in grafik, se je rodil 30. marca 1931 na 
Dunaju. Študiral je na Akademiji li
kovnih umetnosti v Ljubljani od le
ta 1944 do 1950. Od 1. 1951 dalje je so
deloval na večini društvenih razstav 
v Celju, Mariboru in Ljubljani. Sa
mostojne razstave je imel 1. 1955 v 
Celju in Mariboru, 1. 1958 v Velenju 
in 1. 1961 v Celju.

Za pedagoško delo je dobil nagrade 
1. 1962 na II. mednarodni razstavi ot
roških del v Zagrebu in 1. 1964 na II. 
republiški razstavi otroških likovnih 
del v Ljubljani. Poleg slikarstva se 
Lorenčak ukvarja tudi s keramiko. 
Zaposlen je kot profesor za likovno 
vzgojo na pedagoški gimnaziji v Ce
lju. Marca je imel v Celjskem likov
nem salonu uspelo razstavo.

Milan Lorenčak: Naselje na otoku

RAZSTAVA
V LIKOVNEM SALONU

14. aprila so odprli v Likovnem 
salonu razstavo grafika Marijana 
Tršarja in kiparja Dušana Tršar
ja. Razstava je izredno uspela in 
zanimiva, odprta bo do 13. maja.
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NAŠA SOŠOLKA
Profesor Henrik Klešnik, naš 

razrednik, jo je jesenskega jutra 
pospremil v naš četrti razre,d slo
venske nižje gimnazije v dvonad
stropni hiši med celjsko kasarno 
in bavinjo. Pripeljal jo je v tes
no učilmco, ki se je z njene stene 
razgledovala še podoba starega 
avstrijskega cesarja z dvodelno 
brado. osemindvajset mladih 
fantov nas je v napeti tišini pri
sluhnilo razrednikovemu nekam 
mehkemu glasu:

»Tu je naša dijakinja Milena 
Krhartičeva. Vpisana je sicer kot 
privatistka, vendar ji je z odlo
kom ministrstva za uk m bogo
častje na Dunaju odslej dovolje
no, oa kot hospitantka prisostvu
je pouku, kadar bo to želela.«

Se naprej smo stali v ozkih 
klopeh in ob njih. Ob tistih, ki 
jih je vsak dan bolj preraščalo 
naših štirinajst in tudi nekaj več 
let. Naša nova tovarišica pa se je 
ustavila pred katedrom in je ka
kor v zadregi povesila glavo. Vi
soka, bledopoltna s temnimi očmi 
se je rahlo smehljala. Gosti lasje 
so se ji spletali v dve košati rja
vi kiti, padajoči ji čez hrbet. Ne
kaj knjig in zvezkov si je tiščala 
na črni klotasti predpasnik, ki 
ji jei zakrival prednji del bele 
bluze in sivega krila.

»Vaš prostor bo v prvi klopi,« 
je odločil profesor. »Tam bo po
leg vas se,del še Sivka!«

Tonček Sivka,edini sin šentjur
skega nadučitelja, je bil zelo spo
doben fant in naš prvi odličnjak. 
Njegovemu varstvu je bila torej 
zdaj zaupana Milena Erhartičeva, 
hčerka sodnega svetnika, zgledne
ga celjskega Slovenca. Mnogi smo 
jo že poznali, čeprav večidel le po 
videzu, po srečanjih, ki so v 
majhnem mestu neogibna, tako 
da jih nikoli ne moremo nazvati 
slučajna. Kar je že prej med na
mi bilo sodb o njej, so vse pri
znavale polnost njeni mladi, než
ni lepoti.

Sedli smo in odprli latinskega 
Cezarja, misli pa se nam niso ne
hale sukati okoli nepričakovane
ga dogodka, ki nam je prinesel 
tako pomembno spremembo. Na
ša šolska soba skorajda ni bila 
več podobna zatohli, puščobni 
učilnici. Naši pogledi, hiteči na 
oder in k tabli, so se odslej mo
rali dotikati tudi nje, sedeče pred 
nami. Tisto skrivnostno deklištvo, 
ki nas je pričelo vznemirjati iz
ven šole, je bilo z nami zdaj tudi 
tu med stenami učilnice.

Sošolcu Tončku smo radi pri
znavali izjemno pravico do nove 
soseščine z našo prvo in edino 
sošolko, čeprav smo mu jo na ti
hem zavidali. Toda v odmorih, 
ko bi se ji mogli približati tudi 
mi, ni smela ostajati v razredu, 
■a tisti čas ji je bila določena so
ba fizikalnega kabineta. Saj je 
marsikomu izmed nas bilo mnogo 
do tega, da bi jo opozoril nase s 
kakšno posebno besedo. Sploh pa 
smo radi sanjali o tem, kako bi 
zableščali pred njo s kakšnim ple
menitim ali celo junaškim deja
njem. Ne vsi seveda, bili so v 
razredu tudi plahi in še ne dosti 
razviti fantje, ki so ostajali v 
ozadju.

Redke so postajale hrupne ali 
celo ostre besede med tovariši. 
Pričeli smo si prizadevati, da se 
pred sošolko z ničimer ne osra
motimo. Zlasti še na odru, pred 
tablo, torej tik pred njenimi očmi 
smo se bali neuspeha in skrbneje 
smo se pripravljali za šolo.

Ob koncu prvega polletja so 
nas razglasili za najboljši razred 
na zavodu. Ponašal se, je z nami 
razrednik in vesel nas je bil si- 
vobradi profesor Josip Kožuh, ki 
hm j« poleg geografije učil tudi

slovenščine. Rad je: videl, da smo 
se prostovoljno učili pesmi na 
pamet. V zadnjih mesecih so se 
mu prostovoljci javljali že vsako 
uro. Vse daljše in težje pesmi so 
prihajale na vrsto: Ubežni kralj, 
Turki na Slevici, Hajdukova opo
roka, Uvod h Krstu pri Savici, 
Lenora, Sonetni venec ... Dekla- 
matorji so nastopali na odru tik 
pred Mileno, ki je poslušala nji
hovo vzneseno podajanje. Naš 
prvi odličnjak Tonček Sivka tudi 
tu ni zaostajal. Uspel je z Župan
čičevo Dumo, ki smo mu nanjo 
vsi s profesorjem zaploskali in se 
nam je pridružila tudi .sošolka.

Toda Tončkovo zmagoslavje ni 
bilo dolgotrajno. Kmalu se je s 
pesmijo javil najstarejši med na
mi — Polde, Jelšnik, bister kmeč
ki fant, ki vse doslej še ni bil v 
ospredju. S težkim korakom je sto
pil na oder. Pravzaprav je bil vi
deti smešen v svojih prekratkih 
ohlapnih hlačah in z močnimi po
ganjki brkov pod nosom. Toda iz 
pogledov mu je gorel žar resne 
prizadetosti, ki smo ga čutili vsi 
in nedvomno tudi Milena, ko se 
nam je priklonil in se le za hip, 
a vroč hip z očmi dotaknil še nje 
posebej.

Polde je, deklamiral. Vse hitre
je so ga nosile tercine Prešerno
vega Uvoda h Krstu pri Savici in 
jezik se mu ni nobenkrat zapletel. 
Pesem mu je tekla in stari profe
sor mu je v priznanje prijazno 
prikimal, ko je Uvodu dospel do 
kraja. Toda ne! Niti oddahnil si 
ni širokoprsi Polde, ampak je ta
koj prešel h Krstu samemu ...

To pa je bilo presenečenje in 
še kakšno! Tu se je Polde Jelš
nik lotil stvari, ki se ji dotlej še 
nihče med nami ni upal biti kos.

Profesor Kožuh je strmel vanj 
iznad očal. Milenine oči se niso 
odmaknile od njega, ki je v vroče 
Prešernove besede o ljubezni po
lagal svoja lastna čustva. Vsem 
nam je zastajal dih. Polde pa je 
hitel dalje, kakor da ga nezadrž
no nosi valovje ubranih verzov 
samih.

Zmagal je, zanj ni bilo ovire. 
V rahlem znoju mu je lesketalo 
čelo. ko je s še vedno svežim gla
som dospel do zadnje, stance. In 
v tem hipu se je ozrl nanjo, na 
Mileno, s pogledom, ki se je šele 
zdaj, po uspehu, mogel sproščen 
prepustiti njej, vredni vsega tega 
njegovega napora...

Viharno kakor še nikomur smo 
Poldetu zaploskali vsi, profesor 
pa mu je celo stisnil roko:

»Junak! Pripravili ste nam pre
senečenje,, ki ga ne bom poza
bil ...«

Milenina lica je prepredel sme
hljaj, ki še v*o minuto ni ugaanil.

Nadvomno j« čutila, da je pobud
nica te lepe igre in njen cilj ne
hote ona sama, in to je lahko sa
mo laskalo njenemu dekliškemu 
srcu.

Čudovitih naporov je bil zmo
žen Polde. Ljubezen ga je navda
jala s silami, ki so mu hitro pri
borile odliko. In šq po nečem je 
zaslovel. Sošolci smo odkrili zve
zek pesmi, ki jih je posvetil Mi
leni. Skrivaj v verzih ji je pri
znaval vroča čustva, o katerih ji 
sicer nikoli ni izpregovoril kakor 
tudi nihče drug izmed nas.

Ob koncu leta sta Tonček in 
Polde prejela same odlične ocene 
in sta si tako delila prvenstvo v 
razredu. Milena je čestitala obe
ma — tudi sama je pri izpitih 
dosegla odličen uspeh. Potem smo 
se razšli na velike počitnice.

V septembru smo se spet zbrali, 
zdaj v petem razredu nemške 
gimnazije. Toda naše sošolke Mi
lene ni bilo več v njem. Vedeli 
smo že. da je hudo zbolela in je 
morda nikoli več ne bo med nas. 
Učilnica nam je odslej bila samo 
še učilnica, ki jo je nekoliko ogre
valo le še tovarištvo med nami 
samimi. Nobenih pesmi se nismo 
več prostovoljno učili, imeli pa 
smo tudi novega profesorja za 
slovenščino Mateja Suhača.

V novembru 1914, že med prvo 
svetovno vojno, je naša tovarišica

Milena tiho izbirala. Več njenih 
nekdanjih sošolcev jo je z rosni
mi očmi pospremilo na zadnji po
ti. Z njo je zgodaj, prezgodaj le
gel v grob tudi že prvi košček 
naše lepe mladosti . . .

Fran Roš

INDUSTRIJSKO
GRADBENO
PODJETJE

INGRAD
CELJE

LJUBLJANSKA C. 16

Vse vrste visokih in nizkih 
gradenj, najsodobnejša grad
bena mehanizacija, lastne o- 
brtne delavnice za vse obrt
niške storitve. Jamčijo za so
lidno delo, cene konkurenčne.

Cinkarna
METALURŠKO KEMIČNA 

INDUSTRIJA

priporoča svoje izdelke:
Cinkova platina — Cinkova 

pločevina — Clnkografske plo
šče — Cinkova žica — Cinkovi 
protektorji — Cinkovo belilo
— Kromov galun — Zelena 
galica — Na-hidrosulfit — Me- 
talit — Na-silikofluorid — Na- 
sulfid — Cinksulfat — Svinče
ni minij — Svinčena glajenka
— Litopon — Ultramarin — 
Modra galica — Zaščitno sred
stvo »Coprablau« — Žveplena 
kislina — Superfosfat — Po
možna sredstva za tekstil in 
usnje — Organska barvila — 
Suhe zemeljske barve.

KOMPAS I w
o. U

organizira
poceni počitnice v obmorskih 
in alpskih letoviščih in pri- 
rodnih zdraviliščih; 
z modernimi turističnimi avto
busi izlete po Jugoslaviji in v 
inozemstvo;
prodaja
turistične spominke in turi
stične publikacije; 
železniške, ladijske in letalske 
vozovnice
posreduje
nabav1© potnih listov in vizu
mov.

Obrtno gradbeno podjetje

REMONT celje
Cesta na Ostrožno 1

Izvajamo hitro in kvalitetno 
vsa gradbena in obrtniška de
la pri adaptacijah in rekon
strukcijah kakor tudi novo
gradnje manjših objektov. Iz
vršujemo tudi prevoze.
S svojimi kvalitetnimi usluga
mi želimo prispevati k lepe
mu izgledu našega mesta.

kemična Čistilnica

TONČKA KOŠUTIČ
Celje, Ipavčeva ul. 14

Cisti vise vrste oblek in pla
ščev — plisiranje 

in Se priporoča za naročila.
Dela solidno In najceneje.

liSPO MIST« n



Celjska modna revija
Prve dni meseca marca smo bi

li priče modne revije, ki jo je 
pripravilo Poslovno združenje za 
obrt iz Celja. Videli smo večje 
število spomladanskih in še več 
poletnih oblek, nekaj kopalnih 
garnitur in celo večerne obleke. 
Zdi se mi, da so pokazali najbolj 
modne modele podjetja Vezeni
na Maribor, Tovarna čipk, veze
nin in rokavic Bled, Modni salon 
Velenje, Konus iz Slovenskih 
Konjic, bolj praktične pa Obrtnik 
iz Prebolda, letne obleke Elegant 
iz Celja ter drugi. Škoda, da ma
nekenke niso bile vedno- povsem 
kompletno in skladno opremlje
ne. S prekrasnim in res elegant
nim nakitom se je postavila celj
ska Zlatarna, Sonja Vrečko pa z 
nekaterimi čednimi klobučki, 
vendar pa smo pogrešali več pe
strosti in pogumnejših posegov v 
sedanji modni svet, kar velja tu-

Spoštovani tovariš hotelir!
Vem, da ima tudi gost včasih 

napake, vendar mi dovolite, da 
vam razložim, kako si predstav
ljam dobrega hotelirja. Kako le
po bi bilo, ko bi me ob prihodu 
pozdravili z dobrodošlico! Name
sto tega porinejo v recepciji pred
me prijavnico, prav kakor bi bil 
sam del registrature. Da bi se 
mojim bivanjem hotelir vsaj en
krat osebno oglasil pri meni in 
povprašal, kako mi je všeč in če 
morda česa želim, na to si niti ne 
upam pomisliti.

Zakaj je lučka pri postelji ved
no tako revna? Je bolj nočna luč
ka kakor luč za čitanje. Sumim, 
da me hočete odvaditi čitanja 
zvečer. Če odprem omaro, posta
nem potrt; nekaj tankih obešal
nikov so vsa imenitnost. Kam naj 
obesim svoj plašč, svoje suknjiče 
in hlače? Poklonite svojemu go
stu nekaj obešalnikov z debelimi 
okroglimi oblogami na ramenih! 
Tudi da bi sobarice svoj jutranji 
klepet uglasile na pianissimo in 
da bi tovariš vratar budil gosta 
malo bolj diskretno, bi si popot
niki zelo želeli. Povsod se je že 
polagoma razneslo, da si moški 
na potovanju sami peremo srajce. 
Toda kam z mokrimi srajcami, 
od katerih kaplja! V kopalnici 
moram biti improvizator, da jih 
lahko obesim. Kako bi bilo s pri
mernimi obešalniki? In končno, 
ali bi smel prositi za račun, ne 
da bi se moral bati za pribitke 
takšne in drugačne takse in kur
javo. Če bi bilo vse tako, kakor 
si želim, bi vam pel slavo vaš 

hvaležni gost.

di za marsikateri model, ki smo 
ga videli na tej reviji. S progra
mom sta dopolnila prireditev 
Marjana Deržaj in Rafko Irgolič, 
modele pa je lepo napovedal Mar
jan Bačko ob zvokih Eda Goršiča. 
Dekoracija dvorane je prireditvi 
lepo ustrezala, oskrbel pa jo je 
Zdravko Božičnik.

Na reviji smo pogrešali privat
ne mojstre iz Celja, ki so nam 
znali že pred leti pokazati mar
sikaj zanimivega. Čeprav je osta
la revija v solidnem povprečju, 
velja izraziti organizatorjem vse 
priznanje za njihov trud, saj so 
prekinili celjsko enoličnost z za
nimivo prireditvijo, obiskovalcem 
pokazali korak naprej v sodobnej
še oblačenje, proizvajalcem pa 
stik s potrošniki. Želimo si, da bi 
se k letu spet srečali na še uspeš
nejši modni reviji.

Zoran Vudler

Zelo spoštovani tovariš gost!
Vem, tudi hotelir ima včasih 

svoje napake, toda dovolite mi, 
naj vam razložim, kako si pred
stavljam dobrega gosta. Kako le
po bi bilo, ko bi meni povedali, 
če niste zadovoljni, ne pa da te
čete takoj in napišete v časnik, 
kaj vam ni všeč. In kako žalost
no, da mi ne privoščite nikoli 
dobre besede, če je bilo vse v re
du in ste bili celo zadovoljni! 
Znal bi ceniti, ko bi ne bili tako 
razmišljeni in ne bi pomotoma 
spravili v svoj kovček mojih le
pih okroglih obešalnikov. Vzami- 
te, prosim, enkrat one navadne! 
Nič me bolj ne veseli, kadar sre
čujem dobro oblečene goste. Mo
je veselje pa se skali, če sijaj 
čevljev izhaja od drgnjenja z mo
jimi brisačami, robovi zaves in 
odejami.

Zelo bi vam bil hvaležen, ko bi 
pri naročanju sobe pripomnili, da 
pridete šele pozno zvečer. Tako 
bi vedel, pri čem sem. In ne bi mi 
bilo treba imeti velikih skrbi za 
vas in ne majhnih, da bi moja 
soba ostala eno noč prazna. Mi
mogrede. Sobarice bom opozoril, 
naj klepečejo malo tišje, recep
torju bom povedal še enkrat, da 
prijazna beseda ne stane nič več 
od godrnjanja, sam pa bom spo
štovane goste večkrat tudi oseb
no pozdravil. Sicer pa prosim za 
vaše zaupanje. Cene, procenti in 
vsi stranski izdatki so predpisani. 
V svoji sobi jih najdete vse na 
ceniku. Če bi kdaj bila kakšna 
razlika, je samo pomota. Seveda 
z moje strani, ker sem vaš vdani

Hotelir

Po sprehodu obiščite dobro 
vodena zasebna gostišča:

ČtILK, Lava 
ŠELIGO, Teharska cesta 
BELAJ, Polule 
LOGAR, Polule 
VEDENIK, Ostrožno 
IRMANCNIK, Ostrožno 
ŽUPANČIČ, Lopata 
KRAŠOVEC, Zagrad 
NA GRIČKU, Zgornje Lisce

V Laškem:
poceni, dobro in solidno 

GOSTIŠČE HUM in 
HOTEL
„SAVIN JA«

PIVOVARNA LAŠKO
j priporoča svoja kvalitetna piva: 

ZLATOROG 
TERMALNI DESERT 
LAŠKI GOLDING 
JUBILEJNIK 
NOVOLETNIK

Zdraviliško
gostinsko
podjetje

ROGAŠKA SLATINA

je največje hotelsko podjetje 
na našem območju. Hoteli: 
Slovenski dom, Soča, Pošta, 
Ljubljanski in Slatinski dom, 
Trst, Bohor in Turist. Odprto 
vse leto.
Posebni popusti v pred in po 
sezoni.

Saioposirežna
restavracija
CELJE — GABERJE 

nudi veliko izbiro jedil in pi
jač po najnižjih cenah. Hrano 
pošljejo tudi na dom ali pa 
pridejo potrošniki lahko sami 
po njo. Vsako soboto ples. Dvo
rano oddajo tudi za druge pri
reditve, pripravijo tudi poseb
ne aranžmaje.

Gostinsko podjetje

„TURIST"
NAZARJE

s svojimi obrati v Mozirju, 
i Nazarjah, Gornjem gradu in 

Rečici
Cena pensiona v hotelu Turist, 
Gornji grad z najsodobnejše 
urejenimi sobami 28-34 N din. 

Se priporoča za obisk!

Na izlet in dopust vabijo:
CELJSKA KOČA — MOZIR
SKA KOČA — OKREŠELJ — 

LOGARSKA DOLINA
Informacije Planinsko društvo 

Celje

GOSTINSKO PODJETJE

»OJSTRICA«
CELJE

s svojimi obrati OJSTRICA in | 
RIBIC v Celju. BIZELJČAN | 
v Štorah in TURIST na Fran
kolovem.
Postregli vas bomo z izbrani- | 
mi Vini. Topla in hladna jedi
la vedno na voljo.

V Kolodvorski
restavraciji
Celje
boste vedno postreženi z odlič
no pripravljenimi jedili, izbra
nimi vini.
Priporočamo svoje sodobno 
urejene paviljonske bifeje na 
avtobusni postaji, kjer boste 
najhitreje in solidno postre
ženi.

Gostinsko podjetje

„PLANINKA“ LJUBNO
Kvalitetne in cenene usluge ! 
odlična kuhinja, izbrana vina, 

j za skupine poseben popust, ce- ; 
j na pensiona od 28-34 N din.

Gostilna

Šeligo Matilda
CELJE, Teharska cesta 50

Priporoča svoje odlične kuhar
ske specialitete in bizeljska 
vina po najnižjih cenah. Po- i 

sebne sobe za zaključne 
družbe

j Trgovsko in proiiv. podjetje

VELEŽITAR Celje
Trg okt. revolucije, tel. 23-12

ŽITARICE IN MLEVSKI IZ

DELKI, V PEKARNAH PA 

ODLIČEN KRUH IN VELIKA 

IZBIRA NAJBOLJŠEGA 

PECIVA 

♦

ZIMŠEK ANTON
SLAŠČIČARNA GABERJE 
Mariborska cesta
priporoča vsak dan sveže peci
vo v veliki izbiri. Torte in po
tice za domače praznike in pri
reditve po naročilu, dostavi tu
di na dom.

TEKMOVANJE ZA NAJLEPŠO SAVINJČANKO

Konec lanskega leta je priredilo Turistično društvo Šempeter tekmovanje 
za najlepšo Savinjčanko. Na sliki udeleženke tekmovanja. Prireditev bo tudi 

letos, predvidoma 30. novembra

DVOJE PISEM;

GOST HOTELIRJU IN HOTELIR GOSTO
Danes objavljamo dvoje šalji- telir gostu. Seveda je vsaka so- 

vb-resnih pisem. Enega je napi- rodnost samo slučajna. V prihod- 
sal gost hotelirja, drugega pa ho- nji številki pridejo na vrsto re

stavratorji.
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^Jubilanti 
fJani društva

Dr. Milko Krašovec 
80-letnik

Naš slavljenec se je rodil IG. 9. 1887 
v S'ovenj Gradcu. Ljudsko šolo je obi
skoval v Celju, kjer je tudi končal 
slov.-nem. nižje gimnazijske razrede 
pa tudi maturiral. Nato se je vpisal 
na pravno fakulteto v Gradcu, leta 
1908 je odšel v Prago, kjer je nada
ljeval študij in tam leta 1911 tudi pro
moviral. Kot koncipient je delal v 
pisarni svojega očeta dr. Jura Kra
šovca v Celju, več let na tudi v pi
sarni dr. Ferda Mtillerja v Celovcu. 
Od leta 1920 oa vse do danes je od
vetnik v Celju. Na začetku vojne 1. 
1941 so ga Nemci aretirali in je bi’ več 
mesecev zanrt in nato z rodbino izse
ljen v Srbijo. Pred koncem vojne so 
ga Nemci ponovno aretirali in zaprli. 
Takoj po osvoboditvi se je vrnil v 
Celje, kjer še danes vodi kot priznan 
pravnik svojo ugledno odvetniško pi
sarno.

Posebej pa je pomemben dr. Milko 
Krašovec kot javni delavec v obdob
ju od 1908 do 1941. Bil je predsednik 
Kluba naprednih slov. akademikov v 
Celju, ki je posebno v letih pred nrvo 
svetovno vojno ustanavljal knjižnice 
in budil narodno zavest, v Gradcu ie 
bil član Triglava, v Pragi predsednik 
liirüe in predsednik zveze jugoslo
vanskih akad. društev. Od leta 1920 
do 1941 je bil starosta celjskega So
kola in več let pods+arosta Celjske 
sokolske župe. Za skladateljem dr. 
Antonom Schwabom je bil predsednik 
Celjskega pevskega društva, v kate
rem je ves čas tudi aktivno sodelo
val. V Dramatičnem društvu je bil 
igralec in pevec, kasneje pa dolgo 
njegov odbornik. Več kot 10 let je bil 
tud! predsednik savinjske podružnice 
Slov. plan. društva v Celju, bil na je 
tudi podpredsednik osrednie sloven
ske planinske organizacije. V tem ča
su je podružnica kupila od ljubljan
ske «kofije 500 ha zemljišča v Logar
ski dolini in s tem ustvarila zametek 
narodnega parka T ogarska dolina — 
ovrešpii. v teh letih so tudi donra- 
d’li Kocbekov dom na Korošief, vo
dovod na Okrešlju in kupili svet za 
dom na Oolteh.

C’an našega društva je dr. MFko 
Hr^šo^ee vse cd njegove ustanovitve 
leta 1921.

Jubilant lahko s ncno*ero n^rleda 
nazai na svolo bogato življenjsko not, 
«ai je d^1 ceiiskemn meshi in Planin
stvu vel'k d'h svojec^ življenja. Ob 
80-letn’Vi jubilantu naše najiskrenej
še čestitke!

Meštrov Rok 80-letnik
Menim, da nas je malo Celjanov, ki 

ne poznamo še vedno čilega, gibčne
ga in živahnega moža, našega slav
ljenca, ki se je redil v malem dalma
tinskem mestecu Tijesno pri Šibeniku 
29. 7. 1887. Tam je obiskoval tud" os
novno šolo, trgovine na se ie izučil 
v Trstu, kjer je obiskoval tudi trgov
sko šolo. Najprej je služboval v do
mačem kraju, nato v Siben’ku in Tr
stu. Kmalu po prvi svetovni vojni je 
prišel v CeMe ter odprl v sedanji 
Linhartovi u’ici, kjer je še danes bi
fe Dalmaciia, svoje znano gostišče, 
ki le slovelo no pristnem dalma*in- 
skem vinu. giricah in pršutu da^eč 
po Slovenili. Slavljenec je bil neu
trudljiv, saj je delal od zo^e do mra
ka pa še pozno v roč. Vkljub temu 
jo «e našel čas za svoio družino, so
deloval je tudi pr? Sokolu in našem 
društvu. Okupator ga je iz C el la iz
gnal, vse nremoženjo pa zanlenil. 
Medvojna leta je preživel v rodnem 
THesnu. kler ie ves čas nod’ iral na
rodno osvobod:lno gibanic. Po vojni 
se je vrnil v Celje, kjer še danes ži
vi med nami. Na mnoga leta Roko!

Dr. Steinfelser Franc 
80-letnik

Slavljenec se ie ro^i! 12. 9. 1887 pri 
Ani v Zgornji Ščavnici v oblini Le- 
nar+ v Slov. gorieah. Maturiral je na 
PlnHčni gimnaziji v Mariboru 1007, 
študiral medicino in promoviral v 
Gra dnu 1. 1913.

Najprej je služboval kot sekunda- 
rij v bolnici v Radgoni in Benešovu 
na Češkem. Leta 1^20 pa je prevzel 
kot prvi slovenski kirurg vodstvo 
kirurškega oddelka bolnice v Celju, 
Ko so ga leta 1941 Nemci pregnali iz 
Celja, je služboval kot neplačan vo
lonter v ženski bolnici v Novem me
stu. kasneje na kot vodia kirurškega 
oddelka bolnice v Kandiji. Leta 1945 
se je vrnil v Celje in spet prevzel 
vodstvo kirurškega oddelka celjske 
bolnice in ga vod:l do upokojitve v 
letu 1948. Bil je član slov. akadem
skega društva Triglav V Gradcu, 
zdravniških, pevskih in planinskih 
društev, jc član Olepševalnega in tu
rističnega društva, član društva, član 
društva Maistrovih borcev in borcev

čestitamo svojim članom, JUBILANTOM
NOV in še aktiven član Lovske dru
žine »HUM«.

Za njegovo delo za osvoboditev na
šega naroda in za sodelovanje v bor
bi za našo severno mejo se mu je 
sovražnik strašno maščeval. Dvakrat 
je izgubil vse svoie s težkim delom 
pridobljeno premoženje. Leta 1920 so 
mu pri selitvi zažgali vagon in pohi
štvo, leta 1941 pa so ga takoj zaprli, 
ga tepli in sam Himmler ga je obso
dil na smrt. Komaj si je rešil glavo. 
Bil je izgnan in oropan vsega pre
moženja.

Dr. Steinfelser ugotavlja, da je vse 
trinoge, krivičneže in sovražnike, ki 
so mu škodovali, že pobrala Nemesis. 
Rad bi še enkrat zaživel svojo dose
danjo življenjsko dobo. samo če bi 
imel pri študiju vse tiste ugodnosti 
in prednosti, ki jih lahko ima danes 
naša mladina v naši lepi domovini.

Franc Belak 75-letnik
Vkljub svojim 75 križem je mojster 

Belak čil in krepak ter še vedno vzor
no vodi svojo ugledno elektro-insta- 
laciisko delavnico v Celju. Jubilant 
se je rodil ?8. 9. 1892 v Arclinu pri 
Škofji vasi. Osnovno šolo je obisko
val v domačem Vojniku- elektroin- 
stalacijske obrti na se je izučil v 
Gradcu. Kot monter in strokovnjak ie 
delal pri tvrdkah AEG. Union in Elin 
v Gradcu, pri Vojnoviču v Ljubljani 
in nazadnle v celjski Cinkarni. Leta 
19”2 ie odprl v Celju svojo elektro- 
instalacijsko delavnico, ki jo še danes 
usnešno vodi.

JubKant ie sodeloval vrsto let v 
društvu inženirjev in tehnikov, v e- 
Tektrotehnič^em društvu pa v celjski 
lovsk’ družini, saj je bil vedno ve- 
l k prijatelj zelene bratovščine. Ne 
smemo prezreti tudi dejstva da ie 
mojster Be’ak že nad 29 let član na
šega društva ter mu tudi zato k nie- 
govemu jubileju še bolj iskreno če
stitamo.

Milan Čedna 75-letnik
Tokrat smo še posebej veseli, da 

lahko počastimo jubilanta, čigar ime 
je z na^im listom najtesneje poveza
no. svojega soustanovitelja in dose
danjega odgovornega urednika Lepe
ga mesta Milana Cetina Jubilant se 
je rodil v Galiciji uri Celbi 13. 9. 1822. 
Po osuovn’ šoli je dokončal takratno 
nemško-^lovensko rižio gimnazUo v 
CeUu. Po mali maturi se ie izučil 
tiskarske stroke v Zvezni tickarni v 
Celin, ^o končani eimnezili se jc izuči] 
v Kr?kem LjubDani, Ptuju Maribo
ru. v Celin, Brucku ob Muri in v 
Gradcu. Po nrvi svetovni volni se le 
vrnil v cel iško Zvezno tiskarno, k jer 
»o nrevzel ’eta 79,>3 eak'pr^ko mesto 
in ostal na tem položaiu 1° let, dokler 
ni nrevzel reUskeea urertmstva mari
borskega Večem;ka. ki ca ie vodil 
do prigoda okupatorja. Med- službova
njem v Zvezni tiskarni je HI tud’ ne
ka! časa urednik Nove dobe. Pn. kon
čali dr” H svetovni vojni ie služboval 
v iHfUjski tiskarni, kier le bil knf ko
rektor linokoien kot rmokr».ipueo na 
io čf» 10 vnPP poiOip + Jf» P.elrl^Tna,.
Mn o "o l^t m !m! i vbilant tud? doHs- 

čtp-vRoih časnnisov.
Milan Cetina je eden najbolj znanih 

javnih delavcev starejše generacije. 
Od leta 1908 je bil član Sokola, tri le
ta tudi njegov blagajnik, pa tud! si
cer je posegalo njegovo razgibano de
lo na številna področja celjskega kul
turnega in političnega življenja. Vsa 
medvojna leta je ak#ivno sodeloval in 
podpiral narodnoosvobodilno g’banje. 
Se posebej bi veljalo enkrat osvetliti 
jubilantovo publicistično dejavnost, 
saj bi se nabralo jubilantovih član
kov za debelo knjigo. Se danes se kot 
publicist usnešno udejstvuje in ga tu
di Lepo mesto prišteva med svoje 
stalne doHsnike. Po osvoboditvi 
jo več *et delal v muož;čnih 
organizacijah in društvih, član 
Olepševalnega društva pa je od nje
gove ustanovitve. V množičnih orga
nizacijah je imel več let razne funk
cije. predvsem v Zvezi hercev. SZDL 
in drugih. Se posebei velja omeniti 
jubilantovo uspešno delo po upokojit
vi. ko ie še 10 let aktivno In usnešno 
vodM društveno podjetje REKLAMA. 
Z želio, da bi še dolga leta usnešro 
sodeloval, jubilantu iskreno česti
tamo.

Ani Rihteršič ob 70-letnici
Naša slavljenka se je rodila 19. 5. 

1897 v Leskovcu pri Krškem. Doma je 
obiskovala osnovno šolo. trgovsko izo
brazbo pa si je pridobila na meščan
ski in trgovski šoli v Gradcu. Med 
obema vojnama je službovala kot 
bančna uradnica v Celju, dokler se 
ni poročila s pokojnim Alojzem 
Rihteršičem, ki je bil dolga leta eden 
najprizadevnejših funkcionarjev na
šega društva. Pred vojno se je slav
ljenka aktivno udejstvovala v raznih 
organizacijah, tako pri Sokolu, Pla
ninskem društvu, Kolu jugoslov. se
ster in liri našem društvu. Slavljenka

je tudi velika ljubiteljica planin in 
narave. Ko smo jo nedvomno povpra
šali, kaj misli o našem mestu, nam je 
odgovorila: »Moti me malomarnost do 
prirodnih lepot in urejenosti našega 
mesta, posebno če pomislim na pred
vojno »belo Celje« z lepim parkom, 
gozdovi in bistrimi vodami. Tudi in
dustrija preveč brezobzirno izpušča 
odpadne vode in pline. Pogrešam tu
di trgovino v predelu Kersnikove in 
Jenkove, Ulice 29. novembra. Slav
ljenki cb njenem lepem življenjskem 
jubileju iskreno čestitamo.

Kantušer Blaž 70-letnik
Slavljenec se je rodil v Zagradu pri 

Celju 30. 1. 1897. Končal je okoliško 
ljudsko šolo in nekdanjo celjsko me
ščansko šolo. do nrve svetovne vojne 
je bil zaposlen pri geometru Lebiču 
v Celju, nato pa je bil skoraj 5 let 
pri voiakih, tudi na italijanski fronti. 
Po vojni je delal v katastrskih uradih 
Ljutomer, Brežice in Celje, kjer je 
bil po 38 letih službe upokojen kot 
šef katastrskega urada. Jubilant se ie 
aktivno udejstvoval v lažnih društ
vih. V Ljutomeru je bil član Sokola, 
nevskega in tamburaškega društva ter 
knjižničar Ljudske knjižnice. Bil je 
tudi med ustanovitelji čebelarske dru
žine, v kateri je delal kot odbornik 
do premestitve. Čebelarstvo je še da
nes njegov konjiček, tudi danes je 
odbornik in sotrudnlk lista Slovenski 
čebelar. Jubilant je tudi oče številne

PLINARNA
VODOVOD

CELJE

Hitro in poceni kuhate, pečete, 
ogrevate vodo in prostore s 
plinom butan — propan. Ku
pite ga lahko v 10 kg jeklen
kah vsak dan od 7 — 13 ure 
v podjetju Plinarna vodovtod, 
Celje, Ljubljanska cesta 19 ali 
pa ga naročite — tel. 23-10. Po 
želji ga pripeljemo na dom. 
Jeklenke pošljemo tudi po že
leznici, Jeklenko in kuhalnik 
lahko dobite na poizkušnjo za 
14 dni proti kavciji. Nevarno
sti ni, če ravnate s plinom po 
navodilih.

Biro
za stanovanjsko 
in komunalno
izgradnjo v Celju
OPRAVLJA s specializiranim 
kadrom VSO INVESTICIJSKO 
REŽIJO, RAZPISUJE LICI
TACIJE za gradbena, obrlni- 

! ška in instalacijska dela. 
Opravlja GRADBENI NAD
ZOR

|

Industrija aerotermičnih 
naprav

Vodnikova ulica 6

Poštni predal 155 
Telefon: 21-56, 31-83 
Telegram: »Klima« Celje 
Telex: 335-31 Klima YU 
Tekoči račun NB 507-1-1211

družine, petih otrok. Najstarejša hči 
Jelica Je bila učiteljica, druga Vida 
je uslužbenka. Najstarejši sin Božo je 
skladatelj in živi v Parizu že 17 let, 
drugi sin Jožko je izdelovalec violin 
svetovnega slovesa in biva na Bavar
skem, najmlajši sin Igor pa Je strojni 
inženir pri Metalki v Ljubljani. Jubi
lant ie med vojno podpiral osvobodil
no gibanje, v bivši Jugoslaviji pa je 
sodeloval pri osvoboditvi Medžimurja 
in Prekmurja. Jubilantu, ki je še 
vedno zdrav, čil in krepak, Iskreno 
čestitamo.

EMO
EMAJLtRNiCA 

METALNA INDUSTRIJA 
ORODJARNA

CELJE
Tovarna EMO i£ Celja 
vas bo s svojimi izdelki 

povsem zadovoljila 
Posebno priporočamo: 

EGONOM — SOKOVNIK 
— NOVUM POSODO

Pri nakupu pazite, da vas bo
do postregli s posodo z našim 

zaščitnim znakom 
DVA LEVA

NOVI MODNI SALON, 
Šlandrov trg

ŠIVALNICA, PRALNICA IN 
LIKALNICA, Otok
kemična Čistilnica,

Gubčeva ulica 
KONFEKCIJA,

Stanetova ulica 
PRODAJALNA MOJCA, 

Ljubljanska cesta 
Obrtno podjetje

»ELEGANT Celje

AGROTEHNIKA
export-import 

Poslovalnica CELJE 
Aškerčeva ulica

oskrbuje kmetijstvo s poljedel
skimi stroji, reprodukcijskim 
materialom in rezervnimi deli. 
Velika izbira in nizke cene.

I* ______
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V črešnjfce in k žiokemu samostanu, 
čudovit spomladanski izlet za peica in avfomobilista

Iz Celja se odpeljemo z avtobu
som do Frankolovega, kjer pre
koračimo potok Grabljico in se po 
peš poti napotimo proti vzhodu 
skozi gozd. (Lahko gremo tudi po 
cesti.) Prav kmalu smo v Bukov
ju, kjer si ogledamo rojstno hišo 
stenografa in pisatelja Antona 
Bezenška. Hiša je označena s spo
minsko ploščo, blizu nje pa stoji 
precej velika kapela sv. Cirila in 
Metoda, ki jo je sezidal Bezen
šek.

Iz Bukovja nadaljujemo pot do 
ceste, ki jo prekoračimo pri majh
ni opuščeni kapelici in se nato 
povzpnemo strmo med vinogradi 
navzgor. V četrt ure smo pri iz- 
letišču, ki ga je uredilo franko
lovsko turistično društvo. Iz pre
urejene zidanice je napravilo 
prav prijeten kotiček, ki je odprt 
ob sobotah, nedeljah in prazni
kih. Prigrizek je treba prinesti s 
seboj, točijo Pa imenitno črešnji- 
ško črnino. Postojanka ima nekaj 
ležišč, kuhinjo, 2 gostinski sobi in 
lepo teraso, s katere je le,p raz
gled daleč po dolinah in gričev
jih, daleč v ozadju vidimo obron
ke Savinjskih planin. Postojanka 
stoji pod južnim pobočjem Ko
njiške gore, sredi črešnjiških vi
nogradov in zidanic.

Ko smo se, okrepčali, gremo na
prej v Črešnjice, majhno, sončno 
vas, ki jo pred severnimi vetrovi 
varuje mogočni hrbet Konjiške 
gore. Njena nadmorska višina je 
500 m. Pot nadaljujemo proti 
vzhodu in v dobri uri smo pri 
razvalinah Žičkega samostana. 
Skrivajo se, v tesni soteski, po
rasli z gozdom. Ta nekoč slavni 
samostan je ustanovil štajerski 
vojvoda Otokar okoli 1. 1160. Prvi 
redovniki kartuzijanci so prišli iz 
Francije. Samostan so obdali z 
utrdbami, upravljali veliko po
sest, trgovali, oskrbovali gostišča 
za potnike. Turški vpadi, refor
macija in kmečki upori so samo
stanu tako zrahljali gospodarske 
in moralne temelje, da je bil ne
kaj desetletij zaprt, končno pa ga 
je ukinil cesar Jožef II. 1. 1782. 
Dobro sta še ohranjena grobna 
kapelica in okrogel obrambni 
stolp, prav tako napravilo mogo
čen vtis zidovi cerkve. Zavod za 
spomeniško varstvo je začel 1.1957 
odkrivati nove ruševine ter sku
šal zavarovati razpadajoče zidove. 
Delo še ni končano. Obnovlieni 
oz. zavarovani objekti bi lahko 

•postali privlačni za izletnike. Se
veda bo potrebno urediti tu go
stišče.

Zanimivi so na zidu samostana 
blizu vhoda verzi, ki jih je napi
sal neznanec;

Enkrat na Tinsko
Spodnje In Zgornje Tinsko je vino

rodno sleme, ki leži med Zikiškim in 
Tinskim potokom. Nanj lahko pride
mo z raznih strani: od vzhoda iz Pri
stave, s severa naravnost iz Zlhike, 
po južni strmini pa iz Loke pri žus- 
mu. Vsa tri izhodišča so seveda do
stopna z avtom. Pristava tudi z vla
kom, na vrh slemena pa je okroglo 
uro složne hoje mimo prijaznih do
mačij. skozi sadovnjake in vinoarade.

Razgled s Tinskega proti jugu, na 
spodnje Sotelsko zastira vzporedna, 
nekaj višja gozdnata Rudnica (fi87 m', 
proti severu pa je razgled odprt čez 
ves gričevnati svet do Boča in Donač
ke gore.

Na Tinskem je naše ljudstvo po
stavilo kar dve cerkvi: v 14. stoletju 
sv. Ani. v 15. pa Mariji. Zlasti v nju
ni notranjščini je veliko likovnega 
gradiva nemajhne vrednosti.

AH je treba, da bi bil izlet še pri
vlačnejši, povedati, da slovijo tinski 
vinogradi no odlični kanljici. ki jo 
hranijo prijazne tinske zidanice?

G. G.

Tu menihi bili, 
dobro jedli, pili, 
ko so bili vsega siti, 
bili so se Pa po riti.

Domov se lahko vrnemo po več 
poteh. Če gremo po dolini potoka 
Žičnice, smo v 10 minutah v vasi 
Špitalič, kjer stoji majhna got
ska, prvotno romanska cerkev, 
eden najstarejših spomenikov ar- 
itekhture na Slovenskem, saj so 
jo sezidali žički redovniki že oko
li 1. 1190. V tem kraju je poko
pan kapetan Kneževič. koman
dant trinajste udarne brigade, ki 
je v jeseni 1944 pognala v beg 
nemško tankovsko divizijo.

Pot nadaljujemo skozi naselje 
Skedenj in naprej v Loče, od ko
der imamo avtobusno zvezo v 
Celje. Dobri pejšči se lahko vrnejo 
čez Sv. Uršulo v Šentjur. Lepa pa 
je tudi pot iz Špitaliča čez Konji
ško goro v Konjice.

Ta izlet je eden najlepših v 
celjski okolici. Lahko ga napra
vimo tudi z motornim vozilom. 
Na Frankolovem pri zadnjih hi
šah zavijemo na desno po cesti v 
Črešnjice, od tam pa na levo do 
postojanke. Vrnemo se lahko na
zaj do Črešnjic in se nato pelje
mo po novi cesti do žičkega sa
mostana, od koder se peljemo na
prej skozi Špitalič in Žiče v Slo
venske Konjice ali pa po nekoliko 
slabši cesti na Dramlje in dalje 
v Šentjur in Celje.

Dr. Ervin Mejak

MOZIRSKA PLANINA — 
NAŠ BODOČI 
ZIMSKI CENTER
Informirani smo, da so na 

mozirski občini pričeli nadvse 
resno proučevati možnosti za 
izgradnjo zimskega športnega 
središča na Mozirski planini. 
Tudi elaborat je že izdelan. 
Menimo, da so na Mozirski 
planini najidealnejši pogoji za 
zimski šport in zimski turi
zem. Želimo si skorajšnje iz
vedbe te zamisli.

Šoštanj
Ce se boste odločili oddih preživeti 

med nami, vam daje odlično hrano m 
prenočišče no zmernih cenah hotel 
Kajuh. Po želji ste postreženi z do
mačimi in tujimi specialitetami. V 
vročih dneh se lahko kopate v novo 
zgrajenem bazenu v neposredni bli
žini hotela.

Za razvedrijo so vam na voljo dalj
ši in krajši izleti v okolico. Lep raz
gled po Šaleški dolini ie s Pustega 
gradu, l~ minut nad Šoštanjem. Lah
ko si ogledate Napotnikov© galerijo. 
V bližnji okolici vas vabiio Ravne uri 
Šoštanju in zdravilišče Topolšica. Za 
celodnevni izlet pa je najprimernejša 
pot skozi gorsko vas Zavodnje do pla
ninske postojanke Šentvid, od kcder 
lahko nadaljujete pot ali na Smreko
vec ali na Uršljo goro s prelepim raz
gledom po Štajerski in Koroški. Za 
razvedrilo poskrbita tudi lovska in 
ribiška družina, saj je v okolici mno- 
go divjadi, potoki in reke pa so bo
gati raznovrstnih rib.

V Šoštanj je možen dovoz z avto
mobili od več strani, ugodne so tudi 
avtobusne zveze. Skozi vso sezono so 
na programu razne prireditve šport
nega in kulturnega značaja v Šošta
nju in okolici. Podrobne informacije 
vam posreduje Turistično društvo 
Šoštanj.

^J-ranc kCerin
SPLOŠNO MIZARSTVO 

CELJE, GABERJE, Delavska 3

priporoča sv-ojo kvalitetno in 
solidno mizarsko delavnico

VELETRGOVINA S TEHNIČ
NO ŽELEZNINO IN KOVIN

SKIM BLAGOM

KOVINOTEHNA
CELJE, Mariborska 17

vse Vrste proizvodov Črne in 
barvne metalurgije, kvalitetno 
orodje tu in inozemskega po
rekla za obdelavo kovin in le
sa, vsakovrstni vijaki, žičniki 
in žični izdelki, sanitarna ke
ramika ter armature ih ostali 
izdelki kovinske predelovalne 

industrije.

OPOZARJAMO NA BOGATO 
IZBIRO V PRODAJALNI NA 

DROBNO

cdalarna
CELJE

izdeluje zlasti in srebrni nakit 
ter srebrni jedilni pribor

♦
Proizvodnja: Tovarniška ul. 

tel. 22-52
Prodajalna: Prešernova ul. 

tel. 21-81
♦

Prepričajte se o solidni izde
lavi in primernih cenah. Stro
kovna postrežba in nasveti.

Prodaja tudi na kredit.

KREDITNA
BANKA CELJE
DENAR, KI GA BOSTE VLO
ŽILI NA HRANILNO KNJI
ŽICO KREDITNE BANKE 
CELJE BO ZA VAS VARNO 
IN KORISTNO NALOŽEN; 
ZA VEZANE HRANILNE 
VLOGE VIŠJE OBRESTI IN 
NAGRADNA ŽREBANJA.

SAMOPOSTREŽNE 
PRODAJALNE 
TRG. POD. CENTER 
CELJE
vam nudijo v veliki izbiri in 
po konkurenčnih cenah vse, 
kar rabite za vaša gospodinj
stva.

čevljarstvo Celja
Trg. Svobode 3
priporoča svoje najkvalitetnej
še ročno izdelane čevlje. Pri
poroča se tudi za popravila 
čevljev vseh vrst. Delo opra
vijo solidno in po konkurenč
nih cenah. >

TOVARNA TEHTNIC

LIBELA Celje
priporoča svoje kvalitetne iz
delke, predvsem pa novo teht
nico NEVA za kontrolo telesne
teže.

Gostišče na Gričku
nas vabi na prijeten izlet. 
Dobro in poceni vas bo po
stregla Košec Zinka s svojimi 
sodelavkami.

„VRVICA” CELJE
tovarna trakov in okraskov 

Mariborska cesta 1

Izdeluje vrvice in trakove 
vseh barv in širin.

PODJETJE 
ELEIATKO CELJE
uprava in poslovna enota Celje

dobavlja potrošnikom elektri
čno energijo, projektira in 
gradi daljnovode, krajevna o- 
mrežja in transformatorske 
postaje, izVršuje vsa v stroko 
spadajoča instalcijska dela.

GOSTINSKO PODJETJE

»MA - MA« CELJE
priporoča svoje obrate

KAVARNA MIGNON 
Titov trg

RESTAVRACIJA KOPER 
Prešernova ulica 

GOSTILNA TURŠKA MAČKA 
Gledališka ulica 

RESTAVRACIJA »NA-NA« 
Stanetova ulica 

BIFE DALMACIJA 
nasproti tržnice 

PIVNICA ZLATOROG 
Gubčeva ulica
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IZ NAŠIH KRAJEV
Mozirje

Tri leta zapored smo imeli prav 
slabo zimsko turistično sezono, bilo 
je malo snega in smučarska vlečnica 
na Brdčkem vrhu ni obratovala. Šte
vilo obiskovalcev smučarjev je bilo 
komaj omembe vredno.

Za letošnjo poletno sezono imamo 
že nekaj prijav, največ iz sosednih 
republik. Prijave imamo pa tudi iz 
Avstrije, Holandske in Anglije (Cam- 
bridga). Inozemci se zanimajo skoraj 
izključno za weekend hišice.

Naše turistično društvo bo obnovilo 
kopališče ter weekend, postavilo bo 
na izprehajališčih več novih klopi, da
lo bo prepleskati tudi hišice. S poseb
nim pismom je posredovalo prebival
cem našega trga napotke in priporo
čila za izvedbo raznih akcij in pri
reditev za letošnje mednarodno turi
stično leto.

Zanimanje za najemanje turističnih 
kreditov je v zadnjem času manjše, 
saj imamo že več kot dovolj lepo ure
jenih turističnih sob.

Do sezone bo verjetno začelo ob
ratovati novo urejeno gostišče sredi 
trga v bivši Kolenščevi hiši, za kar 
si gostinsko podjetje zelo prizadeva. 
Odprli bodo tudi nov trgovski lokal 
za tehnične potrebščine.

Na pobudo krajevne skupnosti in 
ob podpori raznih podjetij ter tudi 
našega turističnega društva bodo tla
kovali v središču trga prostore od 
hiš do ceste, ki pelje skozi trg. To 
delo vsi pozdravljamo.

Napovedi za letošnjo turistično se
zono so zdaj še kar ugodne, marsikaj 
pa bo odvisno od vremena, ki že od 
predlanskim ni bilo prav nič naklo
njeno. Upajmo, da bo letos bolje.

F. V.

Lfubno ob Savinji
Končano Je mešetarjenje z Juvano

vo (Janezovo) hišo. ki jo je odkupilo 
trg. podjetje Merkator. Remontno 
podjetje Je hišo podrlo in na istem 
mestu že raste nova trgovska hiša. 
Tako se bo uresničila želja domači
nov. da dobimo na turističnem Ljub
nem sodobno trgovino, ki jo nujno 
potrebujemo.

Dela na podaljšanju asfaltirane ce
ste proti Logarski dolini so se te dni 
začela. Kakor obljubljajo, bomo do 1. 
maja dobili nadaljnje 3 km asfaltira
ne ceste.

Občni zbor Turističnega društva je 
bil ob leni udeležbi članstva is. mar
ca. Izvoljen je bil nov odbor, ki ga 
čakajo velike naloge za ureditev in 
olepšavo kraja, za turistično propa
gando, za izvedbo flosarskegq bala in 
še druge. Občnega zbora so se med 
drugJmi udeležili tudi predsednik ob
činskega sveta za turizem ing. Kor- 

.. ber. glavni tajnik CTZ prof, Zoran 
ft Vudler, zastopnik turističnega dru- 
1W5 štv^. Celje Rudolf Pibrovec ter zastop- 

nik Izletnika Občni zbor je lepo 
uspel.

Gostinci in vsi tisti, ki oddajajo so
be, se pridno pripravljajo za sprejem 
letoviščarjev. Gostišče PLANIKA, ki 
je na javni dražbi prodala zasebniku 
gostišče Rogovilec v Solčavi, name
rava z izkupičkom še do začetka se
zone dozidati in urediti več novih 
sob, seveda pa bodo primaknili še 
nekaj svojih milijonov, pa tudi z 
manjšim kreditom računajo.

Na občnem zboru je predsednik ob
činskega sveta za turizem izročil Iva
nu Čeplaku posebno diplomo za nje

gova vsakoletna prizadevanja za pro
pagandno vožnjo flosov po Savinji do 
Zagreba.

A. T.

Dobrna
V sredo^lS. marca Je imelo Turi

stično društvo Dobrna svoj redni obč
ni zbor, ki se ga je udeležilo okoli 
80 članov. Celjsko turistično zvezo je 
zastopal Rudolf Pibrovec, ki je tudi 
sodeloval v živahni razpravi. Na obč
nem zboru so pregledali dosedanje 
delo. predvsem pa kritično stanje v

Tribuna nepravilnosti
CESTA PRED POSTAJO

Cesta pred postajo od pošte do 
novega mostu je v izredno sla
bem stanju čeprav so jo v začet
ku aprila slabo pokrpali in je 
nujno potrebna boljšega popravi
la. Čeprav bodo začeli letos preu
rejati železniški podvoz pri pošti, 
Je treba to cesto vseeno popra
viti.

PLOČNIKI

Na pobudo našega društva je 
posebna komisija pregledala ploč
nike po mestu, ki so nujno po
trebni popravila. Pristojni so nam 
zagotovili, da bodo letos popra
vili pločnike v mestu.

ODLAGALIŠČA SMETI IN 
ODPADKOV

Lansko leto je nastalo v mestu 
več divjih odlagališč za smeti in 
odpadke, tako na začetku Tru
barjeve ulice pri hiši št. 1, na 
Skalni kleti pri zalogi piva, kjer 
je tudi zelo zanemarjeno okolje, 
za hotelom Celeia ter pri novem 
mostu, pristojne pozivamo, da do
ločijo prostore, kamor bo moč 
odlagati smeti in odpadke, kršilce 
pa energično kaznujejo.

KOI,ES AR JEN JE PO 
SAVINJSKEM NABREŽJU

Na Savinjskem nabrežju vidimo 
vedno bolj pogosto kolesarje, ki 
na tem mirnem sprehajališču ni
majo kaj iskati. Milica naj na
pravi red!

GODBA V GOSTIŠČIH

Niti pozimi niti spomladi ni bilo 
godbe v celjskih gostiščih, za le
tošnjo noletno sezono na jo napo
vedujejo na več krajih. Upajmo, 
da bo tudi res tako.

UREDITE PARKIRIŠČA IN 
PROMET V MESTNEM PARKU

Z novim umetnim drsališčem je 
dobil Mestni park novo funkcijo, 
ki nujno terja, da se že letos ure
dijo velik parkirni prostor ter 
dovozna in odvozna cesta.

ODPRTO PISMO 
OBČINSKI SKUPŠČINI!

Ponovno sl vas dovolimo opo
zoriti na nevzdržno stanje bivše 
Faningerjeve hiše ob cesti na Sta
ri grad. Hiša je v takem stanju, 
da Jo je treba porušiti ali v celo
ti obnoviti. Predlagamo, da odre
dite lastnikom, da hišo do letoš
nje turistične sezone popravijo, 
sicer pa je treba opraviti popra
vilo v breme hiše. Pripomnimo 
še. da je ta hiša v neposredni bli
žini Starega gradu, ki je najbolj 
obiskana turistična točka.

Olepševalno in turistično 
društvo Celje

ROZE NA STOLPNICO

Pišem vam, da bi začeli bolj na 
široko misliti na okus naših 
zgradb, sploh če imajo za to vse 
pogoje. Stolpnico na Mariborski 
c. 76 a v Gaberju so verjetno zgra
dili z namenom, da bi nekako re- 
prezentirala v tem predelu delav
stva, se pravi v industrijskem pre
delu mesta Celja. Zal ugotavlja
mo danes prav nasprotno.

Čeprav je bila zgrajena šele pred 
leti je danes že bolj podobna rev
ščini, posebno znotraj. Vsako sta
novanjc ima na sobni strani zuna
nje fasade vzidano že'ezne nosilce 
za cvetlice, torej za okras stolpni
ce. Do danes pa so le na dveh ali 
treh oknih cvetlice, več pa je vi
deti perila, ki ga pridne gospodi
nje izobešajo po teh nosilcih, ne 
da bi se menile za to, da smo ob 
glavni cesti in da se vozijo mimo 
vsak dan tujci. Tega okrasa tudi 
sam hišni svet ne opazi. Nekateri [ 
člani hišnega sveta pač zagovar
jajo stališče da stranke ne smelo 
imeti zabojčkov za rože na nosil
cih, ker mažemo šine in podobno. 
Vprašujem se. pa tudi drugi, kaj 
je lepše: da visijo zunaj razne cu- j 
nje in rjuhe ali da Je videti lep 
zabojček z rožami.

K. E.

POPRAVITE CESTO 
NA STARI GRAD

Cesta na Stari grad je nujno po
trebna popravila. Ali ne bi bilo 
ceneje če bi jo vzdrževali sproti. 
Isto velja tudi za priljubljeno Pe
likanovo pot.

TEKMOVANJE ARANZEKJEV 
Širše

Letošnje tekmovanje za najlep
šo izložbo bo zajelo celotno celj
sko turistično področje in bo od 2. 
do 15. junija. Tekmovalci bodo 
razdeljeni v skupino poklicnih 
aranžerjev in skupino tistih, ki 
aranžirajo izložbe priložnostno, 
obojni pa bodo tekmovali v sku
pinah tekstil, živila in tehnično 
blago. Nagrade znašajo 1,000.000 
starih dinarjev, ocene pa bo iz
rekla posebna komisija, ki ji bo 
predsedoval prof. Cvetko Ščuka.

S O S T A N J

V počastitev 1. maja bodo v Šošta
nju odprli novo, lepo urejeno avto
busno postajo, kjer bo tudi turistični 
biro. Avtobusna postaja je plod skup
nih prizadevanj občine, domačega tu
rističnega društva in autoturistične- 
ga podjetja Izletnik.

LETOŠNJE TURISTIČNE
PRIREDITVE

Letošnje turistične prireditve 
bodo izredno bogate in jih bo pre
cej več kakor lani. Naj omenimo 
samo največ je: praznik piva in 
cvetja v Laškem, flosarski bal na 
Ljubnem, praznik hmeljarjev v 
Braslovčah, revija kotalkarjev, iz
seljeniški piknik in mednarodni 
plesni turnir v Velenju, turistično- 
lovski dan na Dobrni, plesni tur
nir, folklorni nastopi, rogaška noč 
in festival narodno zabavne glas
be v Rogaški Slatini, dan ribičev 
v Mozirju, piknik, vrtnarska raz
stava ter gostinsko-turistične pri
reditve v Celju ter področno tek
movanje za najlepšo izložbo. Poleg 
naštetih, bo še okoli 50 drugih tu
rističnih prireditev.

zdravilišču, ki je nastalo lani, ko so 
prenehali pošiljati socialne zavaro
vance v zdravilišča. Ugotovili so, da 
je bil izpad nočitev nri zasebnikih 
lani precej manjši kakor v zdravili
šču. Zasebne sobe so v zadnjih let*h 
lepo uredili. V zdravilišču so se lotili 
Številnih propagandnih ukrepov, tako 
da upajo, da bo letošnja sezona vsaj 
zadovoljiva. Po občnem zboru je no
vi upravni odbor izvolil za predsed
nika tov. Senegačnika.

Solčava
LOVSKA DRUŽINA SOLČAVA ima 

urejeno zanimivo LOVSKO SOBO, ki 
privablja vedno več obiskovalcev. V 
sobi je že kar popolna zbirka divjih 
živali, ki stalno žive ali pa se od časa 
do časa pojavjo v tamkajšnjih lovi
ščih.

GOSTILNA PRI ROGOVILCU je 
prišla zopet v zasebno last. Upamo, 
da bo novi lastnik usposobil ta lepi 
objekt za res privlačno gostišče.

počitniške hišice bodo na voljo tu
di ob novi cesti v Matkov kot, in to 
na najvišji obmejni dostopni točki ob 
M A JERI! OLD O VI planinski koči.

Tudi težko pričakovana asfaltirana 
cesta se bo letos spet pomaknila ne
koliko naprej proti Solčavi in Logar
ski dolini. Napovedujejo, da bodo le
tos asfaltirali vsaj 4 km ceste.

V. V.

Zbor TD Žalec
Konec marca so se zbrali k občne

mu zboru tudi žalski turistični delav
ci. Po poročilih so ugotovili, da je 
treba delo turističnega društva konč
no le poživeti, saj so za to v Žalcu 
podani vsi pogoji. Po zanimivi raz
pravi. v kateri je sodeloval tudi za
stopnik Celjske turistične zveze Ru
dolf pibrovec, so izvolili nov upravni 
odbor, ki obeta resno prijeti za delo.

TOVARNA PERILA

TOPER
CELJE

LEPA
SODOBNA

PRAKTIČNA
SRAJCA

SAMO

TOPER
CELJE

NAJKVALITETNEJŠE
PERILO

TOPER
CELJE

Trgovsko podjetje s tehničnim 
blagom na veliko in malo

»TEHNOHERCATOR«
CELJE

se ■ svojimi enotami na veliko: 

+ »Elekt romat er ial«

+ »Steklo«

♦ »Barve«

♦ »Gradbeni material« ter

s številnimi poslovalnicami v 
Celju i nizven Celja priporoča 
za vaš cenjeni nakup.

tovarna žičnih izdelkov 
CELJE
Ipavčeva ulica 20

Žično platno in plctiv'o, na» 
vadna in specialna sita kovin
ska galanterija, transportni 
traki, »Ideal« vložki, pohištve
ne vzmeti

Qeltarua Chenier
CELJE

Na oglu Stanetove in 
Vodnikove ulice
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CELJSKI SPOMLADANSKI VERZI 1967
Pomlad je tu. Brez plašča hodim, 
ki v starinarnici visi, 
marelo pa si kdaj sposodim, 
ko iz oblakov dež škropi.
Že drugo leto brez umika 
se bije za reformo boj.
Za vsak recept, za lek, zdravnika 
še revež daj prispevek svoj!
Premalo žensk nam kandidira, 
jih druge tarejo skrbi, 
zato le majhna je izbira 
in odločitev težka ni.
Prav kislo se drži kultura, 
ko da pomladi zanjo ni 
dotlej, da mamica — komuna 
jo z mlekom bolje podoji.

>'? 'i'5

VINKO STEINER 
O NEPRAVILNOSTIH

Lepo mesto: Tov. Steiner, vi ste 
predsednik komisije za odpravo ne
pravilnosti pri Olepševalnem in turi
stičnem društvu v Celju. Prosim vas, 
da nam poveste, katere so naloge va
še komisije, zammajo pa nas tudi 
celjske nepravilnosti.

V. Statoor: Olepševalno in turistično 
društrvo Celje iima že več let posebno 
komisijo, ki se ukvarja z nepravilno
stmi v našem mestu. Ciani komisije 
si večkrat ogledajo nepravilnosti, o 
katerih nas obveščajo tudi člana, na
to se na seji o tem pogovorimo, dru
štvena pisarna pa razpošlje Ustim, 
kjer so ugotovili nepravilnosti poseb
no pismeno opozorilo. Povedati mo
ram, da tako pismo v večini prime
rov zaleže, kar je zelo razveseljivo'.

Glede nepravilnosti sledeče: Naša 
komisija se bavl predvsem z manj
šimi nepravilnostmi, ki se dajo od
praviti bolj z dobro voljo. Trenutno 
menim, da so največje pomanjkljivo
sti tele: slabo čiščenje pločnikov, za
nemarjeni pasovi ob cestah, številna 
d'vja' smetišča, premajhno število či
stilcev mestnih ulic, nekatere slabo 
urejene in razsvetljene izložbe, zane
marjeni prostori, kjer shranjujejo hi
še smetnjake, neurejena dvorišča, ne
urejen Mestni park, uničene zelenice, 
naslanjanje koles po mestu, neurejeni 
prehodi za pešce, nekatere slabo vzdr
ževane ulice, zanemarjeni pločniki pa 
še marsikaj bi lahko naštel.

Lepo mesto: Kaj bo v tej zadevi 
ukrenila vaša komisija in kaj pred
lagate prebivalcem našega mesta?

V. Steiner: Letos praznujemo med
narodno leto turizma, pa menim, da 
bi se lahko vsi Celjani bolj zavzeli za 
red in čistočo. Lepega mesta nam res 
ne morejo napraviti samo občinski in 
komunalni organi ter Olepševalno 
društvo. Za urejeno mesto se mora
mo zavzeti vsi in k temu doprinesti 
vsak svoj delež. Vse prebivalce naše
ga mesta prosim v imenu Olepševa1- 
nega in turističnega društva Celje, da 
nam pomagajo pri urejevanju mesta, 
pristojni organi pa naj posežejo tudi 
po kaznih, če bi prošnje in opozorila 
res ne zalegla,. Prepričan sem da bo 
naše mesto proslavilo letošnje med
narodno leto turizma čisto in urejeno 
ter da se bodo te akcije lotili vsi 
prebivalci. Sole še posebej pozivamo, 
da bi vsaka uredila kak zanemarjen 
mestni predel.

Lepo mesto: Komisiji želimo čim- 
več uspeha, Celjane pa tudi mi pozi
vamo, da podprejo ta prizadevanja za 
lepšo ureditev našega mesta.

Pomlad vzpodbuja huligane 
na nov kraval, na nov škandal, 
neuničljiv pa nam ostane 
še gospodarski kriminal.

Gospodarstvenika pograbi 
spomladi potovalska strast, 
ga v daljni tuji svet izvabi, 
tam bivanje mu bodi v slast!

Le birokrat v papirje rine, 
ne da bi vedel za pomlad, 
požira vneto lastne sline, 
ko piše važen referat.

Navkljub toploti pa dodatek 
otroški zmrzne zdaj lahko. 
Uboga mamica in atek, 
kam bi z otroki in kako?

Se Vedno živ okrog stopica 
naš stari, skromni penzionist, 
do sonca mu še gre pravica, 
zato bi rad bil optimist.

Ovenčajo uspehi novi 
naj celjsko nam atletiko, 
a nogomet v sezoni novi 
naj ne umre za jetiko!

Naj naša slavna trgovina 
ne molze žepov nam preveč, 
naj neha rasti cena vina, 
če ne bo naša žeja preč!

Vrtičkarja za vse napore 
obilen sad naj nagradi, 
če jurčkov za meso ne zmore, 
s špinačo se zadovolji.

Odpiramo široke meje, 
da prav lahko potuje v svet, 
kdor V žepih si devize greje, 
a drug za peč naj gre sedet!
Pomlad naj tujce k nam privabi 
v toplice zdravja si iskat, 
če revma pa kdaj tebe zgrabi , 
kar v škaf namoči zadnjo plat!
Naj dinar se krepi veselo, 
da v svetu si dobi ime 
in bo poraslo naše delo 
na vrednost, kakršna mu gre!
Opeval rad pomlad bi pesnik, 
a nahod sape mu ne da, 
razgrizel prej si bo peresnik, 
kot verz iztisnil iz srca.
Že v gaju cvetje se razcveta 
in tja hiti za parom par, 
pri tem si vsak le raj obeta 
brez alimentov in predar.
Vsak par zvestobo si obljubi 
v objemu z mokrimi očmi 
in mokri tudi so poljubi, 
a kljub reformi so sladki.
Srce odprlo je predale, 
ki sreča naj jih napolni, 
vsakdo pritiska na pedale, 
ko radosti v objem frči.
Turizmu leto posvetimo, 
naj čist bo naš domači kraj, 
vsa okna s cvetjem okrasimo, 
zdaj ko se Celju bliža maj!
Iz src si preženimo zimo, 
zbudimo se iz mrzlih sanj 
in od besed že pohitimo 
krepko, pogumno do dejanj!

F. R.

Guzef še mori
Guzaj še naprej mori!
Žrtev Delavski je oder, 
ni ga več med živimi 
nikdar in nikoder.
Guzaj se je maščeval, 
ker so ga slabo igrali.
Rekel je: Vse. kar je prav! 
Guzaj se ne šali!
A namesto njega vstal 
zdaj je Amaterski oder.
Guzaja ne bo igral, 
toliko je moder ...

Na siekem toritofu
Sovražnika sta si bila, 
dokler sta še židela, 
ko pa potem umrla sta, 
sta spet se razumela, 
ker pokopali so oba 
kar v eno skupno jamo, 
res škoda bi bilo lesa, 
če jima krsto damo.
Potem še tudi tretjega 
so k njima položili, 
da večja družba je bila 
na britofu v gomili...

»Lepo mesto«, glasilo Olepševalnega in turističnega društva Celje. Urejuje društveni uredniški odbor. Glavni urednik prof. Zoran Vudler, 
odgovorni urednik Milan Cetina, lektor prof. France Sirk. Izhaja dvakrat letno, izdaja »Reklama« Celje, tisk Papirkonfekcija Krško. Naročnike

sprejema Turistični urad v Stanetovi ulici. Rokopisov ne vračamo. Oglasi po dogovoru.


