
PRIPOMBE IN PREDLOGI K NOVEMU URBANISTIČNEMU NAČRTU IN AVTOMOBILSKI GESTI
Meseca oktobra je bil razgrjen 

najnovejši celjski urbanistični 
načrt. Naše društvo je načrtu po
svetilo svojo odlično obiskano je
sensko plenarno sejo. V dve uri 
trajajoči razpravi so prisotni iz
razili zadovoljstvo nad urejeno 
urbanistično dokumentacijo, na
nizali pa so tudi vrsto pripomb, 
med katerimi so najprej ugoto
vili, da bo nova avtomobilska ce
sta Šentilj — Ljubljana odločil
nega pomena za nadaljnji razvoj

našega mesta. Niso se opredelili 
za nobeno varianto, odločno pa 
so postavili zahtevo po dveh me
stnih priključkih. Glede trase so 
bili mnenja, da mora biti zastav
ljena tako, da bo v vseh ozirih 
v korist mestnemu razvoju. Pri
stojni so se energično uprli 
ukinitvi katerekoli zelenice v 
mestu, nasprotovali so novim 
gradnjam v starem mestnem cen
tru, strinjali pa so se z novo me,- 
stno tržnico. Izrazili so željo, da

mora biti krožna cesta čez stari 
grad bolj določno nakazana v do
kumentaciji. Menili so tudi, da 
predvidena restavracija v parku 
ni potrebna, sicer pa so se stri
njali z novo športno-rekreativno 
funkcijo mestnega parka. Sogla
šali so tudi s predvidenim raz
vojem gostinstva, turizma in re
kreacije, kakor jo nakazuje ur
banistična dokumentacija, še po
sebej so opozorili na posek drev
ja pod Starim gradom, da bo bolj

vidna njegova veduta. Pri loci
ranju industrije so zahtevali, da 
se mora zagotoviti bolj čisto o- 
zračje, kakor ga imamo danes, ki 
je zdravju že zelo škodljivo. Mi
mo naštetega je bilo še več želja, 
pripomb in predlogov. Želimo, da 
pristojni te naše predloge, prou
čijo in jih upoštevajo. S tem ple
numom je Olepševalno in turi
stično društvo dokazalo, da se 
resno zanima za razvoj našega 
mesta.
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PO LETOŠNJI 
SEZONI

Letošnje sezone nismo zaman 
pesimistično pričakovali. Število 
letošnjih nočitev je sicer doseglo 
lanskoletne, zavedati pa še mo
ramo, da so bili lanskoletni uspehi 
zelo skromni in daleč pod pov
prečjem zadnjih let. K tej ugoto
vitvi spadajo tudi razlogi, zakaj 
se je to zgodilo. Še prej pa po
vejmo, da smo letos prvič zazna
li padec inozemskih nočitev, ki 
so ga tokrat izravnale nočitve 
domačih gostov.

Padec domačih nočitev smo 
doživeli na našem področju pred 
dvema letoma, ko je socialno za
varovanje zaprlo vrata zdravilišč 
našim zavarovancem. To stanje se 
do danes še ni bistveno popravi
lo, sicer pa je bilo število nočitev 
domačih turistov večje v Celju, 
Savinjski dolini, v Rogaški Sla
tini, Velenju pa še mogoče kje. 
To nam kaže. da srno najhujšo 
krizo domačega turizma končno 
le prebrodili.

Glede padca inozemskih no
čitev je verjetno v Rogaški Slati
ni glavni razlog v tern. da so tu
di avstrijske bolniške blagajne 
pričele varčevati in omejevati 
pošiljanje socialnih zavarovancev 
v to zdravilišče. Sicer pa bi ve
ljalo glede padca inozemskih no
čitev v drugih krajih na našem 
področju poleg splošnih razlogov 
omeniti še gospodarski položaj, 
slabe ceste, naše že relativno vi
soke cene in dejstvo, da sta dober 
zrak in lepa narava sodobnemu 
turistu le premalo.

To so dejstva, pred katerimi 
si ne smemo zapirati oči. Lotiti 
se moramo ukrepov, da se to 
stanje spremeni. To pa ni nalo
ga samo turističnih in gostinskih 
organizacij, temveč predvsem dr
žavnih organov od federacije čez 
republiko do občine., pa še gospo
darskih zbornic in drugih činite- 
Ijev. Če vsi ti, ki smo jih našteli, 
ne bodo ničesar storili, potem tu
di od turističnega leta 1969 ni
majo veliko pričakovati.

Rado Jenko

VALČKOV VEČER
Kakor smo informirani, sta se. 

Olepševalno in turistično društvo 
Celje ter celjsko zdravniško dru
štvo sporazumela, da priredita 
tudi prihodnje leto -Valčkov ve
čer«, ki je dosegel letos izreden 
uspe,h. Kakor kaže, bo prireditev 
prvo soboto meseca marca v vseh 
prostorih Narodnega doma. V te
ku so že pogajanja za kvaliteten 
orkester in pevce.

Postala je že navada, da zbe
remo vsako leto izjave turistič
nih delavcev o minuli sezoni. 
Tako tudi letos. Vsem smo zasta
vili eno samo vprašanje: Kaj me
nite o letošnji sezoni? Odgovorili
SO;

Rado Jenko, predsednik Celj-

Sejem obrti —
vsakoletna
prireditev

Prvi teden meseca oktobra 
smo imeli v Celju I. sejem obrti, 
ki ga je prizadevno pripravilo 
Poslovno združenje za obrt, go
stinstvo in komunalo na Kladi- 
varjevem stadionu. Čeprav sta 
Kladivarjeva dvorana in tribuna 
še kar primem! za podobne pri
reditve. se je ob tej priliki jasno 
pokazalo, da potrebuje naše me
sto veliko dvorano, ki pa mora 
biti projektirana tako, da bo vse
stransko uporabna.

S sejmom smo več kakor za
dovoljni tako glede obiskovalce'.' 
kakor glede števila razstavljav
cev. Prvih je bilo okoli 70.000, 
drugih okoli 160, kar je prese
glo vsa pričakovanja. Sejem 
so spremljale razne konfe
rence in posvetovanja, ki so os
novno prireditev posrečeno izpo
polnile. Do prihodnjega leta ima
jo organizatorji dovolj časa, da 
vse to premislijo, o tem, da pa 
se je sejem uveljavil, pa ni mo
goče dvomiti. Naj zapišemo samo 
še to, kar smo že napisali v na
slovu tega zapisa: Sejem obrti 
fnroa postati vsakoletna celjska 
prireditev.

ske turistične zveze in našega 
društva:

Za letošnjo sezono je znači
len porast domačega turizma in 
padec inozemskih nočitev, s či
mer nismo računali. Tranzitni in 
izletniški turizem sta bila približ
no enaka lanskoletnemu. Promet 
večina gostišč in hotelov je bil

Predsednik 
Kraigher na 
obisku v Celju

Predsednik skupščine SRS 
Sergej Kraigher je meseca 
oktobra dvakrat obiskal Celje, 
Prvič si je ogledal sejem obrti, 
Stari grad in gostinsko-turistične 
prireditve, drugič pa je bil v go
spodarskih organizacijah in na 
Spodnji Hudinji.

Tokrat bi radi v kratkih bese
dah ponovili glavne misli, ki. jih 
je izrekel predsednik Kraigher o 
letošnjem sejmu obrti, ki je po 
njegovem mnenju lepo uspel in 
ga je treba obdržati kot vsako
letno prireditev. Ko je bil pred
sednik na Starem gradu, je po
hvalil izredno lepo ureditev go
stišča s prekrasnim razgledom na 
Celje. Izrazil je tudi mnenje, da 
ie treba urediti cesto, razprav
ljal pa je celo o žičnici. O gostin- 
sko-turističnih prireditvah je de
jal predsednik, da je presenečen 
nad izrednim obsegom in visoko 
kvaliteto kulinaričnih izdelkov, 
pogrinjkov ter pokušenj. V 
spremstvu predsednika Kraigher
ja so bili tov. Lidija Šentjurčeva, 
Zdenka Kidrič, Olga Vrabič in 
Zdravko Trogar.

dober, tudi razvedrila za goste je 
bilo dovolj. Do konca septembra 
smo imeli v Celju 30.600 nočitev, 
kar je enako lanskemu rezultatu. 
Domačih nočitev je bilo 20.000, 
kar je za 7 n „ več kakor lani, ino
zemskih nočitev pa je bilo 10.000 
ali nekaj manj kakor lani. Dobr
na ima še lepše rezultate. Tudi 
drugi kraji na celjskem turistič
nem področju so lahko zadovoljni 
z letošnjo sezono. Pripomnim še, 
da so naše menjalnice menjale 
30 " n več kakor lani.

Ivan Senegačnik, predsednik 
turističnega društva Dobrna;

Letos mo imeli 65.300 nočitev 
ali 8 % več kakor lani. Domačih 
je bilo za 4 % več, inozemskih 
pa četo 21 °/i). Menimo, da smo 
najhujše težave prebrodili. Upa
mo. da bomo z dobrim gospodar
jenjem, prizadevnim delom in 
uspešnimi propagandnimi akcija
mi krenili boljšim časom naproti.

Jože Bevc, direktor hotela 
Celeia:

Hotelu Celeia sta se v pretek-
(Nadaljevanje na 5. strani)

Sprejem
pri predsednici
Olgi Vrabič

Pred pričetkom letošnje sezo
ne je sprejela predsednica občin
ske skupščine Olga Vrabičeva v 
prisotnosti podpredsed. Zdravka 
Trogarja ter ing. Andreja Ma
rinca predsednika našega društva 
Rada Jenka in podpredsednika 
prof. Zorana Vudlerja, ki sta ji 
razložila društveni delovni pro
gram za letošnje in naslednje leto 
ter ji izrazila določene želje pri 
urejanju mesta ter razvoja turiz
ma. Predsednica Vrabičeva je 
izrekla priznanje dosedanjemu 
delu Olepševalnega in turistične
ga društva, strinjala pa se je tu
di z delovnim programom. Pred
sednik Jenko se je zahvalil pred
sedstvu celjske občine za njego
vo delo pri urejanju našega me
sta ter zr pospeševanje turizma. 
Zagotovil je, da so sedanji odno
si med društvom ter občino naj
boljši ter da je prepričan, da bo 
tako tudi v bodoče. Društvo bo 
podpiralo občino v vseh njenih 
prizadevanjih za napredek, prosil 
pa je tudi, naj občina razume in 
upošteva upravičene predloge in 
pripombe društva.

VOJN//

;n/kva LEGENDA
PRpSENIŠI

Varianta trase nove avtomobilske ceste od Poljčan do Celja. Več o tem
berite zgoraj



Letošnji izleti, ki jih je prire
dilo naše društvo, so bili dobro 
obiskani. Dvakrat smo morali do
dati še drugi avtobus. Izletniki so 
si ogledali Belo Krajino, Lenda
vo, Varaždin, Logarsko dolino, 
Črno1 in Ravne, Trbiž, Vrbsko je
zero in Celovec, Čateške Toplice 
in Bizeljsko. Društvo bo tudi za 
prihodnje pripravilo več zanimi
vih in lepih izletov, objavilo jih 
bo v svojem delovnem programu, 
ki bo razposlan ob novem letu.

Adaptacije gostinskih in trgov
skih lokalov so bile letos kar šte
vilne. Spomladi je naše društvo 
lepo obnovilo restavracijo na Sta
rem gradu, poleti je odprla Kolo
dvorska restavracija nov »Gol
ding bar« s sodobno urejenim 
vrtom, gostinsko podjetje NA-NA 
je lepo preuredilo svojo slašči
čarno, Ljudski magazin je do
končal adaptacijo sedanjih pro
storov, napovedujejo pa, da bodo 
preuredili za prodajne prostore, 
tudi sedanje grosistično skladišče. 
Pri Modi so preuredili vse svoje 
prostore, tako da je to zdaj zares 
lepa trgovina. Center je odprl 
novo samopostrežbo v Ulici 29. 
nov., Merx pa na Ljubečni. Te, 
dni dokončujejo tudi adaptacijo 
Tehnomercatorjeve prodajalne v 
Gubčevi ulici, za spomlad pa na
povedujejo še nekatere adaptacije 
in dve ali tri večje novogradnje, 
pa seveda tudi več adaptacij.

Prodaja spominkov je bila le
tos kar zadovoljiva. Povsod, kjer 
smo se oglasili, so nam povedali, 
da so iih prodali več kakor lani. 
Še vedno so najbolj iskane lepe 
in ce;nene vezenine, kroparski iz
delki, barvana keramika in na
rodne noše.

Razvedrila v gostiščih smo 
imeli letos dovolj. Poleg Celeie in 
Evrope so imeli godbo in ples 
tudi v Samopostrežni restavraciji 
in pri Kladivarju, občasno pa tu
di drugod. Tako je tudi vso jesen, 
napovedujejo pa, da bo ostalo 
tudi pozami. V hotelu Celeia so 
nam zagotovili, da bodo imeli do 
spomladi tudi barski program.

Obisk na Starem gradu je 
bil tudi letos izredno velik, saj 
ga ie obiskalo do konca oktobra 
62.000 ljudi, kar je za 7 % več 
kakor lani. Oceniujejo. da se bo 
ta številka do konca leta dvigni
la na preko 70.000.

OB 50-LETNTOI BORB ZA 
SEVERNO MEJO
Borci za slovensko Koroško so 

proslavili 50-letnico borb za se
verno mejo. Na slavnostni pro
slavi, ki je bila dobro obiskana, 
v salonu hotela Evropa 16. oktob
ra je govoril sodnik Mirko Roš, 
v imenu družbenopolitičnih or
ganizacij pa je zbranim bor»°m 
čestital predsednik občinskega 
odbora SZDL tov. Ževart. 17. ok
tobra zvečer je bilo v Narodnem 
domu javno predavanje o borbah 
za severno mejo.

Popravek: na strani 8 bi se mo
ral naslov članka pravilno glasiti: 
Jugoslovanska stvarnost in igriva 
renesansa.

Prvonagrajeni pogrinjek 
(Franc Lončarič, Majolka) 

Foto Pelikan

Minigolf je letošnjo pomlad u- 
redila agilna celjska gostilničar
ka Tilčka Šeligo, nekaj mesecev 
kasneje pa še gostilničarka Ko- 
ščeva na Gričku. Obe igrišči ima
ta obilo obiskovalcev.

Lepo cvetje v Drešinji vasi 
pri Celju je letos prvič ocenila 
posebna komisija Olepševalnega 
in turističnega društva iz Celja. 
Ogledala si je 53 zgradb, od kate
rih so bile ocenjene z največjim 
številom točk Semičeva nova hi
ša ter hiše št. 59, 45, 63, 11, 42 in 
37. Lepo je bilo urejeno tudi o- 
kolje spomenika in gasilski dom. 
vaščani so pokazali za to akcijo 
veliko razumevanja ter smo pre
pričani, da bo cvetja prihodnje 
leto še več.

60 let celjskega vodovoda pra
znujemo letos. Celjski vodovod 
je bil zgrajen leta 1908 po načr
tih dunajčana Schwarza, ki je 
predvideval, da bo zadoščal za 
naslednjih 50 let. Pred vojno je 
že pričelo vode primanjkovati, 
ker se, je mesto hitro širilo. Pri
pravljeni so bili načrti za grad
njo vodnakov v Medlogu, ki so 
jih zgradili 1. 1941. Po vojni so 
bile potrebne številne razširitve 
omrežja, gradnje novih vodnja
kov in zajetij. Pred osmimi leti 
je bilo zgrajeno novo zajetje v 
Vitanju ter položen nov vod od 
tam do Celja (žal brez posebnega 
uspeha). V naslednjih letih so 
bila opravljena še številna druga 
dela, vendar vode v Celju še ved
no občutno primanjkuje. V pri

Slovenija les in Metalka, dve 
veliki ljubljanski podjetji, bosta 
gradili v Celju. Slovenija les bo 
zgladil svoje poslopje v Zidan
škovi ulici in so že pričeli s pri
pravljalnimi dgli. Metalka bo 
gradila ob Vrtni ulici, južno od 
poslopja podjetja Elektro. Napo
vedujejo, da bodo z deli pričeli 
spomladi.

Razbite luči. V zadnjem času 
s,e vse pogosteje dogaja, da razni 
brezvestneži uničujejo svetilke 
javne razsvetljave. Lani so raz- 
bili številne svetilke v ulici 29. 
novembra, letos ponvno, pa šs 
vse ob pešpoti ob Savinji. Skupna 
škoda znaša okoli 4000 dinarjev. 
Zanima nas, če so pristojni že 
ugotovili povzročitelje te škode?

Tekmovanje za najlepše rože
je tudi letos priredilo naše dru
štvo. 30 gojiteljev cvetja je dobilo 
denarne in praktične nagrade, 
vseh 1840 evidentiranih gojiteljev 
pa je prijelo lepa tiskana prizna
nja.

hodnji številki bomo v obširnem 
sestavku prikazali razvoj vodo
voda od njegovega nastanka do 
današnjih dni.

Stanovanjsko podjetje v Celju 
je letos lepo popravilo večje šte
vilo stanovanjskih hiš, ki so bile 
obnove, zelo potrebne. Obnovitve
na dela so bila lepo izvedena, 
pohvalimo še posebej lepo izbra
ne barve na obnovljenih fasadah. 
Želimo, da bi s temi deli prihod
nje leto nadaljevali.

Celjsko kopališče je. bilo naj
bolj obiskano ob pasji vročini, 
ki smo jo imeli letos sredi julija, 
ko so našteli dnevno nad 1500 
kopalcev. Voda je dosegla tem
peraturo 26° C, ozračje pa 35 °.

Celjski astronavti so dobili ob 
letošnjem tekmovanju Klub 68 
plaketo in posebno nagrado 1000 
din. Dobili so- tudi darilo akade
mije znanosti in umetnosti v Lju
bljani.

Krožna cesta čez Stari grad
bo še najbolj verjetna, saj je 
zdaleka najcenejša ter njena tra
sa v glavnem že obstoja. Prepri
čani smo, da se bodo za to cesto 
na celjski občini resno zavzeli, 
saj ne gre samo za turistično ce
sto, temveč za cesto, ki bo omo
gočila okoli 300 prebivalcem te
ga predela prepotrebno povezavo 
z mestom. Poleg turistične,ga dru
štva so za ureditev te ceste moč
no zainteresirani prebivalci na 
Starem gradu, in pod njim te.r 
dobršen del Zagrada. Prepričani 
smo, da bi za to cesto pokazala 
zanimanje tudi nekatera celjska 
podjetja.

Asfaltna cesta v Zagrad. Ko
nec avgusta so izročili svojemu 
namenu 3150 m dolgo asfaltno ce
sto v Zagrad, za katero so prispe
vala sredstva celjska občina, kra
jevne skupnosti in nekatera pod
jetja. Cesta je bila zelo potrebna, 
njena gradnja pa je lep primer 
uspešnega sodelovanja celjske 
občine s krajevnimi činitelji in 
podjetji. Ta cesta je tudi del bo
doče krožne ceste na Stari grad, 
s katere gradnjo ne bo mogoče 
več dolgo odlašati.

Planinsko društvo Celje je 
imelo poleti svoj redni občni obč
ni zbor, na katerem je upravni 
odbor poročal članstvu o uspeš
nem delu v minuli mandatni do
bi. Za predsednika je bil ponov
no izvoljen mr. Dušan Gradišnik. 
Ob tej priliki je Planinska zveza 
Slovenije podelila društvu diplo
mo in plaketo za dolgoletno us
pešno delo.

Telefonov v Celju še vedno 
močno primanjkuje. Informirani 
smo, da čaka že blizu 400 intere
sentov na telefone. Menimo, da 
bi moralo poštno podjetje hitreje 
reševati širjenje telefonije, saj 
smo glede tega na našem območ
ju močno zaostali.

Celjska koča je dobila letošnje 
leto trikrat dnevno avtobusno 
zvezo. Avtobusi so dobro zasede
ni, saj se vozijo z njimi poleg iz
letnikov tudi šolarji, delavci in 
kmetje. Pri Izletniku so nam po
vedali. da bodo obdržali te zveze 
tudi čez zimo, če bo le cesta v 
re.du plužena.

Nov celjski prospekt je že v
tisku in bo izšel do spomladi 
Imel bo 6 strani v barvnem tisku 
in dvostranski vložek. Delo je 
prevzel Celjski tisk.

RAZSTAVA V ZLATARNI
Celjska zlatarna nam je pri

pravila letos kar dve zanimivi 
razstavi. Prvo julija, ko so slo
vesno odprli svojo novo in mo
derno poslovno stavbo ob Ker
snikovi ulici, drugo v začetku ok
tobra, vključeno v sejem obrti. 
Na obeh razstavah so zbudili 
izredno pozornost (pa tudi izreden 
poslovni uspeh) lepo oblikovani 
izdelki iz zlata, srebra, dragega 
kamenja in kristala. Zlatarni 
iskreno čestitamo k doseženim 
uspehom.

Savinjsko nabrežje ni namenjeno 
/a nogomet. Pa temu ni tako?

2 LEPO MESTO



Letošnje gostinsko
Tudi letos so priredili celjski 

gostinci v organizaciji Celjske 
turistične zveze in ob sodelova
nju Poslovnega združenja za go
stinstvo, obrt in komunalo izred
no uspele, gostinsko turistične pri
reditve, ki so bile 5- in 6. oktobra 
v Narodnem domu. Pripravljenih 
je bilo 5 vzornih pogrinjkov, raz
stavljenih pa 54 različnih viso- 
kokvalitetnih kulinaričnih izdel
kov, ki so presegli vsa pričakova
nja tako po številu kakor po kva
liteti.

Izdelke sta ocenili dve, stro
kovni komisiji. Komisiji za oce
njevanje pogrinjkov je predsedo
val Jože Faflik, gostinski stro
kovnjak iz Ljubljane. Ocene pa 
so bile naslednje:

I. gostinsko podjetje Majolka 
(Lončarič Franc), II. gost. podj. 
NA-NA (Grabar Erika, Meštrov 
Peter, Romih Franc), III. mesto 
si delijo Gostinska šola (Boštevc 
Zinka, Šušteršič Nada), hotel Ev
ropa (Lotrič Tone in Stanovšek 
Hinko) in gost. podj. Ojstrica 
(Valant Danica). Kulinarije je 
oclanila komisija pod vodstvom 
znanega kuharskega strokovnja
ka Vilija Račiča takole:

I. me,sto si delita galantin po 
slovensko — (Obrez Anica, Kolo
dvorska restavracija) in puran 
po moderno (Demšar Jože — Go
stinska šola). II. sladokuščev na
rezek (Alegro Marija — Kolodv. 
res ta v.), III. mesto si delijo na
bodalce na kruhu (Cverlin Anica
— gost. podjetje NA-NA), ribja 
paste,ta v aspiku (Vodišek Karo
lina — hotel Celeia) in liptaver- 
ska revija (Švaiger Štefan — Ko
lodv. re;stav.. IV. mesto si delijo 
hladna plošča (Koren Ljudmila
— hotel Evropa). (Štruk Jožica — 
Gostinska šola) in pečeni odojek 
(Vučer Anica — gost. podj. Ma
jolka).

Slaščice so bile, ocenjene ta
kole; •

turistične prireditve
I. otroška torta (Markovič 

Franc — gost. podj. NA-NA), II. 
čokoladna torta (Jug Anton — 
gost. podj. NA-NA), III. mesto 
si delita izdelek tutti-frutti rezi
ne (Lah Branko — gost. podj. 
NA-NA) in zidana ptica (Obrez 
Anica — kolodv. restav.), IV. me
sto si delijo pohorska šarlota (Mi- 
t-evski Tone — hotel Celeia), no
voletna torta (slaščičarna Zvezda 
— Furlan Vili) in lešnikov kug- 
lof (slaščičarna Zvezda — Furlan 
Vili).

Razstavam so bile pridružene 
tudi pokušnje alkoholnih in brez
alkoholnih pijač ter tekmovanja 
v pripravi pogrinjkov in hladnih 
zakusk, ki so jih imenitno izvedli 
mladi celjski gostinski delavci.

V soboto popoldne je klub 
barmanov iz Ljubljane prikazal, 
kako se pripravljajo nekatere 
barske pijače.

Prireditev lahko ocenimo kot 
vzorno v vseh ozirih. Za zaklju
ček naj zapišemo še mnenje šte
vilnih strokovnjakov, da so le
tošnje, celjske gostinsko turistič
ne prireditve presegle poi kvali
teti in kakovosti republiško pri
reditev, ki je bila 14 dni kasneje 
na Bledu.

Zlate diplome 
proizvajalcem pijač

Posebna anketna komisija po
trošnikov je dodelila proizvajal
cem alkoholnih in brezalkohol
nih pijač, ki so sodelovali na le
tošnjih gostinsko turističnih pri
reditvah, po eno veliko zlato di
plomo, za enega izmed razstav
ljenih izdelkov, ki je komisiji 
najbolj ugajal po okusu in kva
liteti. Delo komisije je bilo ano
nimno. Zlato diplomo so prejeli: 
Slovenija vino za vino «Zlata je
sen", Vino Šmartno ob Paki za 
vino «Veseli Martin«, podjetje 
Fructal za «Visoki C«, destilacija 
Dana za slovenski pelinkovec 
«Samo«, podjetje Presad za «Tav- 
žantrože«, podjetje Vital za «bo
rovničev biser«, podjetje Alko za 
liker «China«, tovarna Petovia za 
aperitiv KLOK, podjetje Vital za 
«sir ementaler« ter celjska Mes
nina za »mortadelo«.

Diplome so razdelili na prisrč
ni slovesnosti, ki je bila v prosto
rih Celjske turistične zveze.

Velja pripomniti, da so bili 
ocenjeni izdelki tudi vzorno em
balirani ter so tudi sicer dosegli 
na pokušnji izreden uspeh.

Eksponati na gostinsko turističnih prireditvah, foto Pelikan

Tekmovanje za najlepšo izložbo
Tudi letos so priredili Celjska 

turistična zveza, Olepševalno in 
turistično društvo Celje ter Po
slovno združenje za trgovino tek
movanje za najlepšo izložbo, ki 
je lepo uspelo. Pregled doseda
njih tekmovanj, število- udeležen
cev in tekmovalnih izložb narr, 
bo najlepše prikazala naslednja 
tabela;
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1954 4 8 4 3 — 1000
1955 5 7 4 3 — 1000
1956 5 10 6 3 3 2000
1966 6 28 8 6 6 4000
1967 9 40 12 9 18 6500
1968 11 51 23 15 34 7500

Kakor smo videli v tabeli, se 
je število tekmovalnih izložb in 
sodelujočih aranžerjev mnogo po
večalo; kar je tudi eden izmed 
namenov tekmovanja, ki mora 
postati še bolj množično, zajeti 
pa bi moralo prav vse kraje na 
celjskem turističnem področju. 
Glede kvalitete izdelkov velja 
zapisati, da so bile nagrajene iz
ložbe urejene domiselno-, es
tetsko in smotrno, da smo z 
njimi zares zadovoljni. Mlajši in 
priložnostni aranžerji pa so- imeli 
priliko marsikaj videti pri svo
jih starejših kolegih.

Tekmovalci so bili razdeljeni

v tri skupine. V skupini A so bi
li aranžerji z delovno dobo nad 
10 let, v skupini B aranžerji z 
delovno dobo do 10 let, v skupi
ni C pa tisti, ki se priložnostno 
ukvarjajo z aranžiranjem in 
amaterji. Komisija ni imela lah
kega dela, saj so bile izložbe ze- 

1 lo izenačene, pa tudi ocene so 
lahko zelo subjektivne. Upošteva
je posebne kriterije domiselnost, 
estetsko- podobo in komercialnost, 
je komisija odločila naslednji 
vrstni red:

Skupina A:
1. Božičnik Zdravko — Ljud

ski magazin Celje, 2. Detoma 
Ivan — Moda Celje, 3. in 4. me
sto si delita Tomc Zlatko- — Mo» 
da Celje in Pavnovič Aleksander
— Merx Celje.

Skupina B;
1. Klinc in Krušič — Tehno- 

mercator, 2. Paunovič in sodelav
ci — Merx Celje. 3. Cimpgrc Eli
zabeta — Bazen Velenje, 4. Strop
nik Zdravko — Ljudski magazin. 
5. Pečovnik Alojz — Dravinjski 
dom, 6. do 10. mesto si delilo 
Rojc Florijan — Izbir? Vcinik, 
Šnendau Štefan — Moda Celje, 
Klinc in Krušič — Tehnoroeirca- 
to-r Celje. Rojc Florijan — Izbira 
Vojnik. Pečovnik Aloiz -— Dra
vinjski dom Slov. Konjice. 11. do 
16. mesto si delijo- Pečovnik Alojz
— Dravinjski dom. Cimp-erc Eli
zabeta — Bazen Velenje, Mlina
rič Friderik — Merx Laško, 
Kolar Karli — Savinjski magazin 
Žalec in Maček Maks — Savinj
ski magazin.

Skupina C;
1. Zupan-Bekčič Vida - OTD 

Celje, 2. Stanko Sopar — Ljud
ski magazin, 3. Ropo-tar Jožica — 
Savinjski magazin, 4. Sešlar Zal- 
ka — Center, 5. Maček Zlatka — 
Kluz, 6. Hrovat Dane — Rekla
ma (izredno- zanimiva zamisel, 
ki pa ni bila izvedena do- konca), 
7. Božič Drago — Merx — Rim
ske Toplice, 8. Kavčič Nuša — 
Center Rio.

Ta zapisek o letošnjem tek
movanju za najlepšo izložbo lah
ko zaključimo samo s čestitko 
organizatorjem, in še bolj aran- 
žerjem.

prof. Zoran Vudler

AVTOTURISTICNO
PODJETJE

IZLETNIK
CELJE

— izleti
— letni oddih
— potni listi
— posredovanje voznih kart
— menjalna služba
v turistični poslovalnici Celje, 
Stanetova 2, tel. 28-11

Gostinske usluge;
Holel »CELEIA« Celje
RESTAVRACIJA KLADIV AR 
DOM NA CELJSKI KOCI

— NOVOLETNE RAZGLED
NICE IN ČESTITKE

— DARILA, DEKORATIVNE 
SVEČE

— revije in Časopise

— domače in inozemske 
cigarete

DOBITE V NAJVECJI 
IZBIRI V

TURISTIČNEM
URADU
v Stanetovi ulici 16, 
poleg kina Metropol, 
telefon 29-79

GOSTINSKO PODJETJE

NA-NA 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

PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI 
V CENTRU MESTA

Hotel Evropa Celje
Titov trg 4, tel. 20-18

Hotel, restavracija, espresso, 
kvalitetne usluge 

VABIMO NA NAŠE TRADI
CIONALNO SILVESTROVA
NJE. REZERVACIJE V RE
CEPCIJI.

POSLOVNO 
ZDRUŽENJE 
ZA OBRT 
GOSTINSTVO IN 
KOMUNALO CELJE

BO PRIPRAVILO 
PRIHODNJE LETO 
SPET SEJEM OBRTI

OBIŠČITE

GOSTIŠČE 
STARI GRAD
Odprto tudi pozimi.

Domače pečenice in čevapčiči.
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NAŠ TURIZEM JE ŠELE V SVOJI PRVI MLADOSTI
Vjesnik iz Zagreba je objavil 

letos poleti razgovor s predsed
nikom Turistične zveze Hrvatske 
Juretom Biličem. Ta razgovor je 
tako zanimiv, da ga v izvlečku 
posredujemo tudi bralcem Lepe
ga mesta.

Jure Bilič je med drugim iz
javil, da so v veliki zmoti tisti, 
ki menijo, da je Jugoslavija že 
danes pomembnejša turistična 
država. Pri nas se turizem šele 
uveljavlja. Pred desetimi leti smo 
imeli vsega okoli 100.000 turistič
nih postelj, a dohodek od inozem
skega turizma je znašal samo o- 
koli 80,000.000 dolarjev. Danes 
imamo 300.000 turističnih postelj, 
za inozemski turistični dohodek 
pa predvidevamo letos 220,000.000 
dolarjeiv. Ce toi primerjamo z Ita
lijo, kjer znaša devizni dohodek 
od turizma 1,500.000.000 dolarjev, 
je to bore malo. V našem per
spektivnem planu predvidevamo, 
da bomo 1. 1970 dosegli 400,000.000 
dolarjev, kar je odvisno od različ
nih činiteljev, predvsem od na
šega celotnega gospodarskega raz
voja, s katerim je turizem nede
ljivo povezan.

Glede našega nadaljnjega tu
rističnega razvoja bodo odločali 
trije činitelji; pogoji, kako uvršča 
družba turizem v svojo ekonom
sko politiko, dogajanja na svetov
nem turističnem tržišču in koli
ko je, turistično gospodarstvo 
zmožno in vitalno, da te odnose 
realizira.

Ob sedanjem položaju je naša

država sposobna, da predvideno 
turistično izgradnjo realizira le s 
50 %. Namesto planiranih 20.000 
ležišč letno smo jih v zadnjih letih 
dobili povprečno le 8500, kolikor 
so tudi naše realne letne možno
sti.

Pogoje za turistično izgradnjo 
je dala retencijska kvota, ki je 
znašala 20% deviznega priliva. 
Te devize so odkupile banke po 
normalni ceni in jih prodale na
prej dražje, za to pa so omogo
čile kreditiranje turistične izgrad
nje. Omenimo, da so to zelo ne
ugodni krediti s težkimi pogo
ji, saj jih je bilo 70 % na dobo 
5 do 14 let, 29 % na dobo od ene
ga do pet ter in le 1 % na dobo 
nad 15 let, vse ob obrestih 6 do 
10%. Ti krediti oziroma njihovo 
letno odplačevanje znaša približ

no 40 % pensionske cene ali 15 % 
več, kakor znašajo vsi ustrezni 
skladi in amortizacija. V primer
javi z drugimi državami je vse 
to neugodno, saj znaša v inozem
stvu povprečna doba vračanja tu
rističnih kreditov 15 do 20 let s 
povprečno obrestno mero 5,5 %, 
ponekod pa veljajo za nosilce teh 
kreditov še posebne davčne in 
druge olajšave. Vse to gre največ 
na rovaš osebnih dohodkov v go
stinstvu, ki so znašali povprečno 
450 dinarjev mesečno, saj gostin
ska podjetja do 90% vračajo na
jeta posojila. Vse to povzroča na
šo vse manjšo konkurenčnost na 
svetovnem turističnem tržišču in 
slabe osebne dohodke zaposlenih.

Naši sedanji instrumenti so pro
blematični in ne nakazujejo niti 
skromnejše turistične perspektive.

Kot prvo rešitev predlagajo po
večanje retencijske kvote na 
40 %, kar bi dalo neki stimu
lans za razvoj v naslednjih dveh 
ali treh letih. Toda ta in podob
ni ukrepi, ki jih sedaj predlaga
jo, so samo krpanje sedanjega 
sistesma za naslednja tri leta. Pri 
vseh teh stvareh ni prave dosled
nosti. V nekaterih drugih gospo
darskih dejavnostih veljajo 6% 
devizne olajšave, v turizmu samo 
2 %, podani so tudi nekateri dru
gi ukrepi, kar je vse skupaj ne
razumljivo saj je turizem lani 
pokril že 54% negativnega salda 
naše zunanje trgovinske bilance.

V nadaljevanju je Jure Bilič 
govoril še o sodelovanju turizma 
z drugimi gospodarskimi pano
gami ter o integraciji go
stinskih in turističnih podjetij, ki 
bi lahko združena mnogo racio
nalnejše gospodarila. 1

Trgovci na obrtnem sejmu, foto Pelikan

ŽELITE IMETI SVOJ DOM?
VKLJUČITE SE V NAMENSKO 

STANOVANJSKO VARČEVANJE

Kreditna banka Celje
s podružnico

CELJSKA MESTNA HRANILNICA 
in ostalimi poslovnimi enotami

SLOVENIJA AVTO

Export — import — tehnična 
trgovina

poslovna enota

AVT0M0T0R Celje
Celje, Miklošičeva 2

AVTOMOBILI — MOTORJI 
— KOLESA IN VES PRIBOR 
ZA VASE MOTORNO 
VOZILO

jah pa tudi pivo pa so precej ce
nejši. To velja tudi za športne 
rekvizite, porcelan pa mogoče še 
za kaj. Pozabiti ne smemo, da so 
plače precej nižje od naših.

Pri Fleku, v staroznanl Svej- 
kovi gostilni, je bilo veselo. Če
ška specialiteta; knedlički, svinj
sko meso s česnom in sladko ze
lje ter doma varjeno črno pivo 
so imeli veliko odjemalcev. No
vih gradenj v Pragi nisem videl, 
razen novih stanovanjskih blo
kov v predmestjih, Vaclavske na
mesti pa so» bile zaprte za promet, 
ker so pod njimi začeli graditi

di nekaj sodobnih in lepih hote
lov. Ce nimate prospekta pri roki, 
lahko odprete katerikoli leksikon. 
O zanimivosti in lepotah Prage 
ne bo manjkalo besed.

Pot me je vodila še v dvoje 
znanih zdravilišč. V Karlovy Vary 
in Marianske Lažne. Zdravilišči 
sta lepi in zanimivi, toda v obeh 
se je pred dolgo leti ustavil čas 
in sta še vedno takšni, kakršni 
sta bili takrat. Karlovy Vary (le
tos so začeli obnavljati fasade) 
imajo podobne indikacije kakor 
naša Rogaška Slatina, zdravijo s 
pitjem vode, ki je tudi topla, na

Zoran Vudler

PISMO IZ CESKE
Na Češkem nisem bil prvič. 

Letošnjo pomlad me je pot na 
Češko vodila čez Avstrijo, mejo 
pa sem prestopil pri Čeških Bud- 
jejovicah. Ceste so lepe, vse as
faltirane, polja vzorno obdelana. 
Postopek na meji je bil še vedno 
dolg, čeprav korekten.

Najprej sem se ustavil v le
pem starem mestu Klatovy. Iz
redno zanimiv in pravokoten oi- 
srednji trg s površino točno ene
ga hektara, stara jezuitska cerkev 
s kripto, lepa klasična mestna 
hiša, nekaj tovarn, sicer pa v 
zadnjih dvajsetih letih menda ni
so zgradili veliko novega. Ljudje 
so prijazni. Tako prijazno kakor 
tukaj že dolgo nisem bil nikjer 
sprejet, pa precej potujem.

V Plznu, kjer tudi ni videti 
veliko novih gradenj, je velika 
Škodina tovarna z dolgoletno tra
dicijo, ki izdela na leto že nad 
50.000 avtomobilov. Naj omenim, 
da je češka industrija ostala zad
njo vojno skoraj povsem nedotak

njena, delno je bila med vojno 
celo modernizirana. Enako kakor 
»ŠKODA« je znano plzensko pi
vo, ki je spet pridobilo na ugledu 
in kvaliteti. Pravijo, da dobro 
plzensko pivo ne gasi samo žeje, 
temveč ga predpisujejo celo kot 
zdravilo pri nekaterih boleznih. 
Tako dobrega črnega piva še ni
sem pil vse življenje, kakor je 
bilo tisto' v pivovarniški restavra
ciji.

Praga se, je kakor vsa druga 
mesta zelo malo spremenila. Na 
hišah in po cestah leži nekakšna 
siva patina. Ceste so bile letos 
poln.3 avtomobilov vseh mogočih 
znamk, ki jih v drugih mestih 
ni veliko videti, pa tudi v Pragi 
jih .is bilo preid nekaj leti še pre
cej manj. Trgovine so bolje za
ložene in je izbira precej večja. 
Glede cen bi napisal, da so višje 
kakor pri nas, kar velja pred
vsem za dober tekstil, obutev, 
ko'Zmetiko, vino in žgane pijače. 
Hrana v gostilnah in restavraci

Mestece Klatovy v ravnem, kmetijskem predelu Češke

podzemeljsko železnico. Tudi to
krat sem šel na Hradčane. sedež 
nekdanjih čeških kraljev in se
danjih predsednikov. Novi pred
sednik Svoboda je prvič dovolil, 
da si je ljudstvo ogledalo vse 
predsedniške prostore. Izredne 
dragocenosti in lepote, predvsem 
v slikah, porcelanu in prelepem 
starem pohištvu. Praški muzeji 
so takšni, kakršni so bili; tudi 
dobra, stara mestna ura, pa lepa 
stara poslopja, ki so doživela že 
dobre in slabe čase O zgodovini 
ter o drugih znamenitostih Pra
ge ne bom pisal. O tem vedo po
vedati dovolj turistični prospekti, 
saj so se začeli tudi Čehi močne
je zanimati za turizem. V zadnjih 
letih so v ta namein zgradili tu

nekaterih izvirih celo vroča 
Karlovy Vary so večje mesto in 
nimaš občutka pravega zdravili
šča. Marianske Lažne zdravijo 
predvsem bolezni žolča. Zanimi
va je bila vitrina v poslovnem 
delu kraja, kjer so razstavljeni 
žolčni kamni raznih velikosti, ki 
jim je pomagala potovati na beli 
dan lazenska voda. Naj omenim še 
posebne piškote, nekakšne, va- 
feljne, ki so specialiteta v leh 
krajih. Po' videzu so Marianske 
Lažne precej podobne Rogaški Sla
tini in so' res lepo klasično zdra
vilišče. Še in še bi se dalo pisati, 
toda končati moram. Pripomnim 
naj Le to, da bo tisti, ki je bil po 
vojni večkrat na Češkem letošnje 
dogodke lažje razumel.
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Rekreacija na 
celjskem območju

Sonce, zrak in voda so trije 
glavni in osnovni elementi re
kreacije, o kateri mnogo govori
mo in pišemo, za katero pa smo 
doslej Vse premalo storili.

Da je voda važno zdravilno 
sredstvo, so ugotovili že davno 
pred našim štetjem, posebno so 
znali to ceniti Rimljani; dokazov 
o koristnosti hidroterapevtskega 
zdravljenja imamo zares dovolj. 
Slovenija je bogata z vodami, 
predvsem zdravilnimi. Žal tega 
ne znamo dovolj izkoristiti v 
zdravstvene namene. Dokazano 
je, da spada Celje mied mesta, ki 
imajo najbolj onesnaženo ozračje 
in vode, ki so umazane, neureje
ne tako, da je kopanje mogoče le 
v nekaterih. Zato bi si morali 
pomagati z graditvijo bazenov in 
ureditvijo primernih prostorov za 
kopanje ob tistih rekah in poto
kih. ki so za kopanje še primerni.

Število dosedanjih kopalnih 
bazenov še daleč ne. zadošča, 
imamo jih pa v Celju, Šentjurju, 
Šmarju pri Jelšah, Podčetrtku, 
Rogaški Slatini, Frankolovem, 
Slov. Konjicah, Mozirju, Ljub
nem, Preboldu, Šoštanju in Rim
skih Toplicah, žal niso vsi ureje
ni. Zaprte bazene imamo v La
škem, na Dobrni in v Topolščici. 
Torej kar lepo število. Za Celje 
sedanji bazen ne zadošča, preveč 
je prebivalcev, ki so nujno po
trebni rekreacije. Žalec, Polzela, 
Vojnik, Vitanje, Kozje, Žre,če itd. 
sploh nimajo bazenov in ne ure
jenih kopališč. Brez odprtega 
bazena sta tudi še Laško in Do
brna, čeprav je v obeh krajih na 
voljo topla zdravilna voda in bi 
jo lahko koristno uporabili. Kaže, 
da bodo v Laškem začeli graditi 
že prihodnje leto.

Precej je planinskih in izlet
niških postojank, kjer še tuša ni, 
čeprav bi to bil0 mogoče urediti 
z minimalnimi sredstvi.

Se in še bi lahko navajali 
stvari, ki so za ugodje in zdrav
je prebivalstva prepotrebne, pa 
bi jih bilo lahko ali bi jih mo
rali urediti. Kopalnih bazenov 
potrebujemo še precej. Predvsem 
v Celju pod Golovcem za indu
strijski del mesta. Tudi pokrit 
bazen je v Celju nujno potreben. 
Dalje so potrebni kopalni baze
ni še v Štorah, Žalcu. Podčetrtku, 
Laškem, Dobrni, v Mozirju, Ve
lenju in v Kozjem. Za pokrite 
bazene pa bi bilo moč uporabiti 
toplo industrijsko vodo v Štorah 
in v Šoštanju. V vseh drugih več
jih naseljih, ki še imajo čiste re
ke in potoke, pa bi morali uredi
ti skromne kabine, prostor za 
sončenje ter sanitarije, kar bi se 
dalo urediti vsaj delno s prosto
voljnim delom. Z bazeni in z ure
jenimi kopališči bi veliko prido
bil tudi turizem, bogato pa bi bi
la obrestovana naložena sredstva, 
saj bi to koristilo zdravju pre
bivalstva.

Rudko Fajgel

Planinski dom na Bohorju Ce
ljani vse premalo poznamo, če
prav je zgrajen na izredno lepem 
prostoru na višini 925 m in je 
dostopen po dobri cesti tudi z 
avtomobilom. Odcep te ceste je 
pri Šentvidu blizu Planine. V 
bližini je partizanska bolnica in 
še veliko drugih pomembnih spo
menikov iz obdobja NOB.

Žalec. Zadnje dni oktobra je 
bila v Žalcu zanimiva hmeljar
ska razstava, ki jo je priredilo 
poslovno združenje Störia skupaj 
z žalskimi hmeljarji. Na razstavi 
so ocenili kakovost hmelja, naj
boljši pridelovalci pa so prejeli 
priznanja.

atomske toplice
IN NJENI OBISKOVALCI

Sodeč p©' člankih v časopisu Po
litika ekspres se je zanimanje za 
Atomske toplice letos povečalo, 
tako da so bile celo poletje zase
dena vsa razpoložljiva ležišča na 
hrvaški in slovenski strani, pri 
nas praktično celotno Obsotelje.

Obisk v Atomskih toplicah nam 
bosta najboljše ilustrirali spodnji 
dve tabeli, ki sta ju sestavila 
Franc Renier in prof. Zoran Vud- 
ler.
Število kopalcev v Harinih Zlakah
leto 1966 1967 1968
kopalci 3000 21000 33000

Število nočitev
leto 1966 1967 1968
nočitve na 
hrv. str. 2920 3740 4500
nočitve na 
slov. str. 80 260 4300
skupaj
nočitev 3000 4000 8800

Pripomnimo naj, da je poleg 
evidentiranih bilo še precej ne- 
evidentiranih kopalcev in noči
tev, tako da so dejanske številke 
še precej večje, kar velja pred
vsem za nočitve.

Poleg ugotovljenih zdravilnih 
lastnosti atomske vode, dejanskih 
izrednih uspehov zdravljenja ne
katerih primerov težkih obolelo
sti, nam tudi ti podatki nareku
jejo, da je treba nekaj storiti!

(Nadaljevanje s 1. strani)
le,m letu priključila Celjska koča 
in restavracija Kladivar, močno 
pa smo se angažirali tudi na raz
nih prireditvah, zavzeli smo se 
tudi za razvedrilo naših gostov. 
Promet je lep, pa tudi finančni 
rezultati bodo letos precej boljši 
kakor v minulih letih.

Prof. Jože Zupančič, vodja 
sektorja za turizem pri Izletniku'

Letošnja turistična sezona je 
bila zadovoljiva. Domačih izletov 
je bilo več, izletov na tuje pa 
nekoliko manj. Valut smo menja
li precej več, lepo1 se je uveljavi
la tudi naša turistična posloval
nica na obmejnem prehodu Dra
vograd — Vič. Naše gostinstvo je 
lepo napredovalo, dela pri Gol- 
teh pa so se zaradi vremenskih 
razmer nekoliko zakasnila.

Miloš Planinšek, direktor ho
te,la Evropa:

V našem hotelu smo imeli 
nekaj več nočitev kakor lani, fi
nančni porast pa je za 10% večji. 
Občutno so narastli stroški, kar

KAKO PODPIRA DRŽAVA
GOSTINSTVO V ITALIJI

Gostinski delavec T. nas je 
vprašal, kako kreditirajo gostin
stvo v inozemstvu. Kot odgovor 
posnemamo članek, ki ga je o 
tem objavilo 19. januarja tržaško 
Gospodarstvo. Takole pišejo; Mi
nistrstvo za turizem in prireditve 
bo v prihodnjih letih podelilo tu
rističnim organizacijam in za
sebnikom posojila po ugodnih 
pogojih in prispevke iz državnih 
sredstev. Namen je, da bi se tu
rizem razvijal vzporedno z dru
gimi panogami. Posojila dobijo 
javne in zasebne ustanove, druž
be in zasebniki, ki bi zgradili ali 
povečali hotele, opremili in mo
dernizirali obstoječe ali pa posta
vili nove, tudi kopališča in do
polnilne turistične naprave. Po
sojila bo mogoče dobiti za dobo 
25 let po obrestni meri 4 %, do 
največ 50 % skupne vrednosti, 
posojila za dobo 10 let, prav ta
ko po 4 % obrestovanju in do 
50 % izboljševalnih del na na
pravah, ki že delujejo; posojila 
za dobo 10 let po obrestni meri 
4 % do 50 % vrednosti dopolnil
nih naprav in končno prispevke, 
do največ 15 % vrednosti stro
škov za postavitev drugorazred
nih turističnih zmogljivosti. Mi
nistrstvo za turizem bo krilo raz
liko med realno in po zakonu o- 
dobreno obrestno mero. Nepre
mičnine bodo oproščene plačeva
nja davka za 25 let.

prizadene tako kolektiv kakor 
potrošnike. Tudi letos smo. imeli 
veliko tranzitnih skupin, pred
vsem graških in dunajskih.

Truda Debenjak, uslužbenka 
v turističnem informacijskem 
uradu;

Prehodnih turistov je bilo le
tos izredno veliko., žal so se šte
vilni zadrževali v Celju le po ne
kaj ur. Turisti so se najbolj za
nimali, kje lahko dobro in poce
ni jedo, za Stari grad ter kakšne 
so ceste in zveze, z avtobusi. Od
govorili smo na okoli 20 pisme
nih vprašanj, od tega smo jih po
slali vsaj polovico v tujino. Spo
minkov smo prodali več kakor lani, 
tudi menjali smo več, v zaseb
nih sobah pa je bilo nekaj manj 
nočitev.

Če analiziramo vse te odgovo
re, lahko zapišemo, da je bila le
tošnja turistična se,zona v celjski 
občini več kakor zadovoljiva. Tu
di v drugih gostinskih in turi
stičnih podjetjih so z majhnimi 
izjemami z letošnjo sezono zado
voljni.

Prof. Zoran Vudler

KRAŠOVEC RUDI
C E L J E — ZAGRAD 
GOSTILNA »PRI FRANCLU«

Postrežem vas z domačimi 
klobasami in salamo, pečenico 
z zeljem ter z vini iz Crešnjic 
in Sladke gore.

GOSTILNA

LOGER FRANC
CELJE — Cesta v Laško 8

Dnevno sveži jabolčni zavitek, 
domače krvavice, domače pe
čenice, zasavska jetrnica in 
doma pečen kruh.
Obiščite me! Potrudil se bom, 
da boste zadovoljni.

GOTILNA

CtlLK LAVA
V naši znani domači gostilni 
vas postrežemo z odličnimi pe
čenicami in rižnatimi kloba
sami, domačim kruhom in 
najboljšim bizeljskim vinom. 
Po naročilu pripravimo večer
je, kosila in zakuske.

GOSTILNA

T1LČKA ŠELIGO
CELJE, Teharska cesta

Vsako sezono nova speciali
teta. — Edini popolni MINI
GOLF.
V prihdonji sezoni novo tu
ristično presenečenje

BIFE IRMANČNIK
CELJE — OSTROŽNO

Prav do nas je cesta asfalti
rana — zato ni prahu ne bla
ta. Tudi avtobus ima pri nas 
postajo.
Specialitete: Savinjski želodec, 
fini narezek, vina iz Sloven
skih goric, tudi topla jedila.

Lepo urejena posebna soba.

BIFE ZUPANČIČ
CELJE — DOBROVA

Po izletu na Dobrovo se ogla
site pri nas. V lepo opremlje
nem lokalu vas bomo s pozor
nostjo postregli.
Naše specialitete: odojek na
ražnju, domač koruzni kruh, 
pravi dolenjski cviček.

GOSTILNA

MARIJA TLAKER 
Teharje

Če si želite na lep izlet se na
potite na Teharje. V go
stilni Marije Tlaker vam bodo 
lepo postregli, v zimskem ča
su z rižnatimi klobasami ali 
pečenicami. Pijače po želji.
Vrnite se lahko z lokalnim 
avtobusom, ki vozi vsako uro!

Turistični razgovori
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Ob vstopu v leto 1918 smo si 
vsi dobri Slovenci želeli, da nam 
novo leto prinese mir in Jugosla
vijo. Večina ljudi pri nas je ko
maj štiri leta prej še verjela, da 
je obstoj avstroogrske države na 
večno utemeljena zgodovinska 
nujnost. Mnogi so menili, da je 
habsburška monarhija 1. 1914 pri
čela vojno resnično le zato, da za 
sarajevski atentat kaznuje Srbijo. 
Takšno gledanje so slednjič potis
nile povsem v stran prehude te
žave in trpljenje vojnega časa. 
Tudi konservativni ljudje so pri
čeli pričakovati rešitev iz vsega 
nepričakovanega zla tam, kjer so 
jo že pred 1. 1914 videli naša pre- 
porodovska mladina in napredni 
inteligenti: v razpadu reakcio
narne monarhije in ustanovitvi 
demokratične, Jugoslavije.

Vojne tegobe v razmerah 
brezustavnosti in policijskega te
rorja so bile neznosne. Štiri leta 
so z več front nenehno prihajala 
obvestila o padlih, ranjenih in 
ujetih vojakih. Nasilne rekvizi- 
cije so kmetom jemale pridelke 
in živino. Prehrana na živilske 
nakaznice je bila nezadostna, cve
tela pa je »črna borza« in bo
gateli so izkoriščevalci. Vrednost 
djemarja je naglo padala. Tudi 
»zmage« na bojiščih so le podalj
ševale muke množic, odločitve 
pa vse predolgo ni hotelo biti. 
Zmaga oktobrske revolucije 1. 
1917 v Rusiji je podžgala neza
dovoljstvo in k posnemanju na
vajala krvaveče, zatirane evrop
ske narode.

Tudi Celje je vojno bridko ob
čutilo. V njem je prenehala vsa
kršna kulturna in sploh društve
na dejavnost. Dvorani v gledali
šču in sokolskem domu sta služi
li kinu. Večji del šolskih zgradb 
in še druge so zasedla vojaške 
bolnišnice. Iz njih so noč za noč
jo v zaprtih vozovih s konjsko 
vprego vozili krste z mrliči na 
pokopališče. Nove marškompani- 
je komaj ozdravljenih ranjencev 
in nedoraslih dečkov so revno 
opremljene odhajale na fronto, 
zdaj brez cvetja, zelenja in god
be. Sole so delale v omejenem ob
segu. Vladala je splošna negoto
vost, grozila je lakota ...

Ljudski tabor v Žalcu 17. mar

TOVARNA PERILA

TOPER
CELJE

LEPA

SODOBNA
PRAKTIČNA

SRAJCA

SAMO

TOPER
CELJE

NAJKVALITETNEJŠE

PERILO

TOPER
CELJE

CELJE TOPER CELJE

ca 1918 z 8000 udeležencev je 
sklicujoč se na pravico do narod
ne samoodločbe in navajajoč 
majniško deklaracijo Jugoslovan
skega kluba v dunajskem parla
mentu zahteval politično združi
tev Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Pri tem je, že povsem opustil o- 
membo žezla habsburške dina
stije. Vrsta podobnih shodov in 
množično podpisovanje izjav z 
zahtevo po ustanovitvi jugoslo
vanske države so bili izraz sko
raj že enodušne volje Slovencev. 
Januarja 1918 je Wilson, pred
sednik ZDA, kot vojni cilj svoje 
države razglasil 14 točk, katerih 
deseta je terjala zagotovitev mož
nosti avtonomnega razvoja naro
dom.

Svetovno vojno dogajanje je 
dosegalo nov vrhunec. Leninova 
Rusija je podpisala mir z Nemci 
in tako so ti mogli iz nje več 
desetin divizij prepeljati na za- 
padno bojišče. Osvojile naj bi Pa
riz, še preden bi se sveže ameri
ške armade pričele izkrcavati v 
Evropi.. Razen bitolskega okoliša 
je bila vsa Srbija okupirana. Ita
lijanska vojska je s pomočjo ve
likih zaveznikov branila črto ob 
Piavi. Položaj na frontah ni bil 
niti malo še jasen, razmere zla
sti pri nas pa so se zaostrovale 
že do skrajnosti. V takšnem 
vzdušju je spomladi 1918 prišlo 
do uporov slovenskih vojakov v 
garnizijah v Judenburgu, Mu- 
rauu, Radgoni in drugje. Končali 
so se s smrtnimi obsodbami vo
diteljev.

Zahtevam Cehov in Jugoslo
vanov po lastnih državnih tvor
bah so se ostro postavili po robu 
nemški nacionalci v Avstriji, prav 
tako seveda madžarski oblastniki. 
Toda s silo dušiti glas narodov je, 
postalo že nemogoče. Našim lju
dem sta mir in Jugoslavija bila 
že sinonima.

V poletju 1918 je vojaška moč 
centralnih sil utrujena vse bolj 
popuščala, medtem ko je antanta 
metala v spopad sveže armade in 
v njenih deželah ni bilo občutne.i- 
šega pomanjkanja življenjskih 
potrebščin.

Sredi septembra 1918 ie poči
lo na solunski fronti. Tam so 
močne enote Srbov in jugoslo
vanskih prostovoljcev skupaj z 
zavezniki prebile nemške in bol
garske postojanke in hitro napre
dovale. Bolgarija je kapitulirala, 
za njo še Turčija. V severni 
Franciji so se Nemci umikali.

V tem času so se pri nas usta
navljali narodni sveti, da pri
pravilo pot iz zmede v razpada
joči državi, tako v Ljubljani kot 
središču Slovencev. Septembra se 
je v Zagrebu sestavil narodni 
svet Slovencev, Hrvatov in Sr
bov kot njihov predstavnik na 
ozemlju stare monarhije.

Frontni vojaki so odpovedova
li poslušnost, tisoči so se bili za
tekli v »zeleni kader«, vse je 
čakalo na konec. V brezupnem 
položaju je dunajska vlada za
prosila Wilsona za mirovno po
sredovanje. Cesar Karel je ponu
dil avstrijskim Slovanom federa
cijo, ogrskim pa ne. Wilson je 
odgovoril, da imajo le narodi sa
mi pravico odločati o svoji usodi. 
To načelo je vlada Avstroogrske 
odobrila 28. oktobra 1918 in s tem 
svojim narodom priznala pravico 
do samoodločbe. Takoj ta dan so 
Cehi proglasili svojo samostojno
st. naslednjega dne pa je isto sto
rila Ljubljana. Narodni svet SHS 
v Zagrebu je prevzel vrhovno 
oblast nad jugoslovanskimi po
krajinami bivše habsburške mo
narhije. V Ljubljani se je sesta
vila slovenska narodna vlada.

Več dni predtem se je uprla 
zadnja marškompanija celjskega

pešpolka in odklonila odhod na 
fronto. Vojaki so si cesarske ko
karde na čepicah zamenjali s slo
venskimi. V mestu so se prika
zale prve naše zastave, ki jih 
občinska policija dotlej ni dopu
ščala.

Dopoldne 1. novembra 1918 so 
si v' narodnem domu celjski voja
ki sami izvolili poveljnika polka
— stotnika Ivana Sancina. Od
stranili so železnega dvoglavega 
avstrijskega orla iznad vhoda v 
kasarno. Na njenem, dvorišču so 
popoldne prisegli zvestobo Jugo
slaviji s tem, da so segli v roko 
predsedniku narodnega sveta v 
Celju dr. Kalanu. Ob njem je 
stala razvita zastava celjskega 
Sokola. To je dotlej več kakor 
štiri leta skrito na podstrešju va
roval sodnik Erhartič.

Naveličana vojnega gorja se 
je večina vojakov Slovencev vra
čala na svoje domove. Le najza- 
vednejši so se prostovoljno prija
vili v nove vojaške enote. Imeli 
so dovolj dela v dneh, ko so se 
z juga skozi Celje peš in z vlaki 
grmadili stotisoči tujih vojakov 
na poti v svoje dežele in spoto
ma tudi plenili. Madžarski po
vratniki, ki niso hoteli oddati o- 
rožja, so nekoč s strojnicami iz 
vlaka streljali na celjski kolodvor 
in na njem ubili več naših ljudi.

Prejšnji nemški občinski svet 
je zamenjalo slovensko gerentst- 
vo'. Priseljenci s severa, po veči
ni uradniki, so zapuščali Celje. S 
hiš so izginjali tuji napisi. Neko 
noč je množica ljudi na trgu pred 
narodnim domom z vrvmi poteg
nila s podstavka spomeniški kip 
cesarja Jožefa II.

Dne 6. novembra je Celje z 
množično manifestacijo slavilo 
vstop Slovencev v državno skup
nost jugoslovanskih narodov. 
Navdušeno je pozdravljalo priče
tek dobe miru in ustanovitev svo
bodne republike, saj je demo
kratična zavest našega živila te
daj nasprotovala vsaki misli na 
kakšno še drugo monarhi io1. Na 
večer tega dne je četa nadporoč
nika Franja Malgaja z vlakom 
odbaiala iz Celja proti Dravogra
du, da kot prva slovenska voja
ška enota stopi na koroška tla.

Celje s svojim okrožjem se je 
1. 1918 brez vsakršnih ovir z na
sprotne strani vključilo med 
svobodne dele slovenskega ozem
lja. Zato je s svojimi vojaškimi 
silami moglo izdatno okrepiti ge
nerala Maistra v boju za Mari
bor in pravično mejo na severu. 
Dalo je znaten prispevek tudi v 
krvavih žrtvah za Koroško. Res
da so se štajerski Slovenci tedaj 
bolj kakor kranjski zavedeli svo
jih dolžnosti v tem pogledu. Na 
splošno pa je treba priznati, da 
nas je veliki čas našel premalo 
pripravljene. Kmalu je postalo 
očitno1, da domača vodilna oblast 
ne ocenjuje dovolj resno po
membnih političnih dejstev v 
svetu, še manj pa je voljna pri
sluhniti težnjam ljudskih množic.

Jesen leta 1918 — pred 50 leti
— je Slovencem prinesla nadvse 
pomemben zgodovinski preokret. 
Po skoraj 1100 letih nemške obla
sti nad njimi se je tej iztrgal njih 
največji del, žal brez stotisočev 
naših Primorcev in Korošcev. 
Prvič v zgodovini se je pričela 
graditi državna tvorba jugoslo
vanskih narodov. Naslednja leta 
so sicer pokazala, da prva Jugo
slavija mnogih dobrih pričako
vanj ni izpolnila. Vendar je 23 
let njenega obstoja toliko zbli
žalo naše narode, da so se 1. 
1941 brez oklevanja povezali v 
skupni osvobodilni borbi. Zmaga 
v tej jim je odprla pot v pravič
nejšo socialistično domovino.

Fran Roš

Gozdno
gospodarstvo

CELJE, Ljubljanska c., 
tel. 20-56

s svojimi gozdnimi obrati o- 
pravlja vsa dela pri izkorišča
nju gozdov in pogozdovanje. 
Ureditvena dela in krčitve za 
premeno v kmetijska zemlji
šča; gradi gozdne komunika
cije; prevoz lesa z lastnimi 
prevoznimi sredstvi.

Železarna
ŠTORE

ŠTORE PRI CELJU 
Telefon 31-71 do 73 Celje in 
Štore 1

Proizvaja:
SUROVO ŽELEZO:

belo, sivo, hemititno in spe
cialnih kvalitet.

SM JEKLA:
Kvalitetna ogljikova, ple
menita ogljikova, kvalitet
na nizko legirana in jekla 
za vzmeti vseh vrst.

Ta jekla izdelujemo v topo 
valjanih profilih; okroglo, 
kvadratno, 6- in 8-oglato, plo
ščato 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 
vseh kvalitetah po JUS-u 
modificirano litino, nodu- 
larno KRG litino, ki se od
likuje z zelo visokimi me
hanskimi kvalitetami.

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

Zahtevajte naš katalog.

PODJETJE

Tapetništvo
CELJE

Poleg centralnega tapetniške
ga obrata ob Mariborski cesti 
2 imamo še torbarsko delav
nico v Zidanškovi ulici, ta
petništvo, avtokleparstvo in 
avtoličarstvo v Vojniku ter 
tapetniško delavnico v Vele
nju. Na sejmu obrti so vzbu
dili naši izdelki splošno po
zornost.
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Spominska soba pisatelja LevstikaCeljski zbornik 
1968 na poti
Daši je že kazalo, da bo Celj

ski zbornik z enajstim letnikom 
►>(1967) izdihnil, je zaradi ra
zumevanja občinskega sveta za 
kulturo in znanost, zagotovo, da 
bo izšel še dvanajsti letnik z let
nico 1968. Se več; ob naklonjeno
sti delovnega kolektiva tovarne 
»Aero-«, se je uredniški odbor — 
zasledujoč politiko podpiranja 
strokovno-znanstvene dejavnosti 
na domačem terenu — odločil za 
separatno izdajo dr. Janka Leš
ničarja študije k patofiziologiji 
likvorja s posebnim pogledom 
na vpliv lumbalne punkcije. Edi
cija teze, ki je bila predložena na 
medicinski fakulteti ljubljanske 
univerze 1967, je prišla v roke 
vseh jugoslovanskih medicinskih 
učilišč in ustanov, zaradi povzet
kov v angleškem in nemškem je
ziku pa tudi v knjižnice mnogih 
inozemskih strokovnjakov.

Kaj pa bo prinesel Celjski 
zbornik 1968? Trinajst avtorjev, 
zvečine iz vrste dosedanjih so
delavcev, je prispevalo petnajst 
razprav, članov in zapisov. Po 
imenih (Milan Natek, Anton So
vre, Ludvik Rebeušek, Stane Ter- 
čak. Janko Orožen, France Jese
novec, Božena Orožen, Lojze Bol
ta, Vera Kolšek, Milena Moškon, 
Ivan Stopar, Juro Kislinger, Gu
stav Grobelnik) lahko sklepamo, 
da bo v CZ 1968 moč brati pri- 
spgvke s področja gospodarske 
geografije, politične, literarne in 
umetnostne zgodovine, arheolo
gije ter raznoterosti iz tekočega 
kulturnega in prosvetnega živ
ljenja. G. G.

KOMUNALNO PODJETJE

Ceste - kanalizacija
CELJE

Ul. 29. novembra 2

gradimo ceste in kanalizacijo, 
urejamo dvorišča in zunanje 
površine.

— asfaltiramo
— najnižje cene

— kvalitetno delo

Celjska študijska knjižnica je 
letos uredila in odprla za javnost 
spominsko sobo z opremo pokoj
nega pisatelja Vladimirja Levsti
ka, ki sta jo zapustili knjižnici 
pisateljeva vdova in njegova se
stra Vera. V sobi so njegova pi
salna miza z namizno svetilko, 
mapa in stojalo s svinčniki. Na
sproti je knjižna omara s pisa-

Letos, 15. junija smo imeli 
nekdanji maturanti in maturant
ke celjske državne realne gimna
zije ob 30. obletnici svoje mature 
prisrčno medsebojno srečanje, 
skupaj s svojim tedanjim direk
torjem Mravljakom ter profesorji 
prof. dr. Blaznikom, prof. Bol- 
barjem, prof. Mlinarjem in prof. 
Orožnom. Mnogi med nami smo 
si zares šele po 30 letih zopet 
segli v roke, pa se nam nekako 
ni zdelo, da je toliko let poteklo 

■od jubilejnega dogodka, od tistih 
nepozabnih mladih let. Tudi ob 
našem radostnem in prisrčnem 
srečanju je bila prisotna grenka 
misel ob ugotovitvi, da so manj-

teljevim portretom, ki ga je izde
lal kipar Putrih. V sobi je še ma
la mizica s stoli, na steni pa več 
slik ter okrasnih predmetov, v 
kotu pa star radio. Ogled tega 
spominskega prostora toplo pri
poročamo. Pokojni pisatelj Lev
stik je bil na naše mesto močno 
navezan, pokopan pa je na mest
nem pokopališču.

kali vzgojitelji, manjkalo pa je 
tudi 12 sošolcev in sošolk, ki so 
odšli za vedno. Solze so zatrle 
oči ob minuti molka, posvečene
ga njihovemu spominu.

Žal je nekaterim tudi oddalje
nost bivališča preprečila prihod. 
Z ganotjem smo poslušali bese
de nagovora direktorja Mravlja
ka, staroste celjskih srednješol
skih vzgojiteljev, ki se še danes, 
pri svojih 86 letih ni povsem lo
čil od poučevanja.

Vse prekratek je bil en sam 
veper za obujanje spominov, 
vendar obljubili smo si: v bodo
če bodo naša srečanja pogostejša.

Jerneišek Friderik

Komorni zbor 
pred dvajsetletnico

Z letošnjo sezono 1968/69 sto
pa Komorni moški zbor v dvajse
to leto svojega obstoja in dela. 
Najbrž je odveč za to priložnost 
ponavljati številke, ki govore o 
njegovem plodnem kulturno-pro- 
svetnem delu, kvaliteti in priljub
ljenosti. Z njim simpatizirajo 
prebivalci (našega mesta in so 
nanj upravičeno ponosni. Zato bi 
naše bralce raje seznanili, da je 
upravni odbor zbora že zastavil 
delo za proslavo zborovega de
lovnega jubileja.

Svečani koncert bo 3. aprila 
1969, sledili bodo še dva, trije 
koncerti za širšo javnost, za mla
dino, nastop v tej ali oni tovarni 
in v še ne določeni bolnišnici. 
Slavnostne dneve bo spremljala 
razstava dosedanjih zborovih di
plom, odličij, daril in posnetkov 
iz njegovega življenja, s posebno 
publikacijo pa bo jubilant skušal 
zbrati nekaj gradiva zanamcem 
v spomin.

Seveda bo težišče proslave na 
pevskem delu programa, ki ga 
zbor že študira. Med deli bo ne
kaj slovenskih novitet, med nji
mi omenjamo Simonitijevo Pe
sem galebu, ki jo je skladatelj 
posvetil zboru in njegovemu di
rigentu Egonu Kuneju.

Tako zastavljena proslava 
utegne izzveneti v kulturni praz
nik mesta Celja, za kar ji verjet
no ne bo težko oskrbeti tudi čast
nega pokroviteljstva.

G. G.

»FOTOLIK«
CELJE 
SLOMŠKOV TRG 3 
IN TOMŠIČEV TRG 2

FOTOGRAFIJE, RAZGLED
NICE, AMATERSKE USLU
GE. REPRODUKCIJE, RE
PORTAŽE, REKLAMNI DI
APOZITIVI. FOTOGRAFSKE 
POTREBŠČINE IN FOTOAPA
RATI.

p
Na fotografiji sedijo od leve proti desni:
Nives Merljak, prof. Alojz Bolhar, prof. Janko Orožen, prof. Franc 
Mravljak, prof. dr. Pavel Blaznik, prof. Ivan Mlinar, prof. Tatjana 
Krijnders-Mravljak, dr. Aleksander Lukane.
Stojijo v prvi vrsti;
dr. Dušan Likar, dr. Vinko Domitrovič, dr. Zvonko Milkovič, prof. 
Marjan Urbančič, Maks Gruden, Ljudmila Kolman, Adolf Poharc, 
ing. Vida Lasič — Tom, prof. Vida Salamun-Tertnik, prof. Zdenka 
Baša.
Stojijo v drugi vrsti;
Martin Belej, Leopold Kramer, Friderik Jemejšek, ing. Miloš Lojk, 
Danilo Brečko, Marjan Hodžar, prof. Zoran Razboršek. ing, Zvonimir 
Birsa.

Ob 30. obletnici mature

Rodil sem se pred sedemdese
timi leti v Kranju, v nekdanji 
Rožni ulici, dve hiši naprej od 
hiše, ki je v njej skoraj tride
set let prej umrl pesnik Simon 
Jenko. Moj stari oče Miha je po
znal še našega pesniškega prvaka 
Franceta Prešerna in je enajst 
let star gledal njegovo zadnjo pot 
skozi Kranj. Zlasti dobro se je 
spominjal dežja, ki je tedaj rosil 
na pogrebce.

Ta moj dedek je nosil košato 
brado. Bil je železničar, pa mu 
je zgodaj opešal sluh, zato si je 
moral najti drugo službo. Veliki 
mlinar Majdič ga je sprejel, da 
mu je nadzoroval skladišče v 
mestu. Tukaj so vozniki prevze
mali vreče z mlevskimi proizvo
di. Cez dan so pred skladiščem 
stali' vozovi z vpreženimi konji, 
tam je bila tudi tehtnica z leseno 
utico. Tistega poslopja s skladi
ščem dapes ni več, na njegovem

mestu je že pred vojno zraste! 
lep hotel.

Dedek me je rad jemal s se
boj v skladišče. O, tam je bilo 
čudovito! V širokem prostoru so 
se prav do obokanega stropa go- 
milile vreče, polne moke ali otro
bov. Ob zidu so bile zložene vre
če z otrobi, po njih pa sem smel 
kobacati, tu sei nisem mogel na- 
prašiti kakor ob moki. Po njih 
sem včasih zdrknil navzdol, a nič 
hudega se mi ni moglo zgoditi, 
potolči se nisem mogel, vse tu je 
bilo dovolj mehko. Kako lepo je 
bilo vzpenjati se po vrečah in če 
je šlo po sreči, se potem ozirati 
v globino prav izpod stropa! Na
to pa sem se po vrečah spet spu
stil v »dolino« in se privalil na
ravnost v dedkove roke.

Nekoč pa se mi je veselje do 
plezanja v višave bridko mašče
valo. Moja mama je iz stanova
nja znosila posteljnino na hišno

dvorišče. Iz nje je iztepala prah 
in jo potem pustila še na zraku. 
Videl sem, kako je tam ob zidu 
slonela posteljna mreža z lesenim 
okvirom. Stala je; pokonci tako, 
do so njena jeklena peresa z de
ščicami bila obrnjena navzven. 
Takoj mi je prišla vesela misel: 
tudi tukaj bi se dalo splezati v 
višino! Kako lepa priložnost!

Nihče me ni opazil, ko sem 
pristopil in pričel stopicati od de
ščice do deščice posteljnemu 
vložku do vrha. Toda tu je bilo 
to vendarle drugače kakor v ded
kovem skladišču!

Skoraj do vrha sem bil že pri
plesal ... Tedaj pa ... Moja teža, 
čeprav neznatna, je bila dovolj 
velika, da je premaknila postelj
ni vlo<žek ... Odstopil je od zidu, 
nato pa se je nagnil še dalje in 
se prevrnil... Z njim pa tudi 
jaz... V loku sem poletel na 
dvoriščna tla in name se je po
greznila ta moja lestev... V des
ni nogi me je zabolelo . ..

Znašel sem se v postelji. Des
na noga mi je bila pod kolenom 
zlomljena. Stari doktor Savnik 
mi jo je moral dati v mavec, na
njo pa je privezal železne uteži, 
da je nisem mogel premakniti. 
Vsega tega se le megleno spo
minjam, nekaj bolj pa strahu, ki 
sem ga odtlej imel pred zdrav
nikom. Kmalu sem si docela o- 
zdravil nogo, ampak če sem po
tem kje na cesti le od daleč za
gledal doktorja Savnika, sem se 
skril mami za krilo. Bal sem se, 
da mi ne bi spet kakšnih utežev 
obesil na nogo...

Doktor Savnik je bil dober 
človek. Moj oče bi mu bil le s 
težavo mogel plačati zdravljenje 
moje noge. Zdravnik ga je na
prosil, da mu za plačilo prepiše 
neke svoje zdravniške zapise in 
razprave. Takrat namreč pisalnih 
stroje,v še ni bilo. Moj oče je imel 
zelo lepo pisavo. Tako je v svo
jem prostem času, navadno po- 

(Nadaljevanje na 8. strani)
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Jugoslovanska stvarnost In igriva renesansa
(Jesenske predstave v SLG)

Zdi se, da želi Slovensko ljud
sko gledališče v Celju letos po
praviti pomanjkljivost pretekle 
sezone, ko je prav pred nastopom 
poletja uprizorilo še zadnje pre
miere. Zdaj pa so se na njegovih 
deskah v slabem mesecu zvrstile, 
že tri premiere: Srebrne vezi
Djordja Leboviča, Ptiči brez jate 
Duška Roksandiča in Mandrago- 
la Niccola Machiavellija. Doma
ča, jugoslovanska stvarnost in 
duh renesančne Italije, resna 
drama in komedija. Raznolikost, 
ki je za tako gledališče, edino 
na svojem območju, tudi nujna.

Moralni profil človeka v ne
posredni stvarnosti navda gledal
ca s posebnim pričakovanjem. 
To je veljalo za Srebrne vezi 
srbskega dramatika Djordja I.o- 
boviča (režiser Igor Pretnar). Pro
blematika je vsekakor zanimiva; 
nekaj ljudi različnega družbene
ga položaja je postavljenih pred 
odločitev, v kateri naj bi se. ra
zodel njihov odnos do sočloveka- 
reševat naj gredo ljudi, ki so za
šli v snežnem metežu v planinah. 
Pred odločitvijo pa oklevajo, kar 
je skoraj toliko kot odpovedo; 
odpove funkcionar, odpove major 
milice, bohemski inženir, naj
manj še najpreprostejši med nji
mi, oskrbnik gorske meteorološke 
postaje. Ob taki preizkušnji člo
vekove plemenitosti so nakazana 
še druga, nič manj bridka vpra
šanja. Zakaj se je nekdanja pr- 
voborka, katere slika je v šolski 
čitanki, umaknila za oskrbnico v 
oddaljeno planinsko kočo? Zakaj 
ve major milice vse o sekretarju, 
ki se izdaja za ministra, ne ve 
pa za Staro, nekdanjo prvoborko,

GOSTIŠČE

Ljubica Vedenik
OSTROŽNO Tel. 27-59

Topla in mrzla jedila.
Točim domača bela in rdeča 
vina. — S posebno pozornostjo 
pripravim naročila za skupine 
Na razpolago lepo opremljene 
sobe s centralno kurjavo.

in jo sumniči, ker ima puško v 
koči? Zakaj se je bohemski in
ženir v taborišču mogel žrtvova
ti za tovariša, zdaj pa mu bolne
mu ne pomaga z denarjem, ko je 
v stiski? Vsa ta vprašanja se 
zdi-užijo v eno, ki pa je skoraj 
že ugotovitev: ali ni v zadnjem 
času človečnost že močno ogro
žena? — V vsebinski in problem
ski plati drame so dane možno
sti, a dramatik jim ni vdihnil do
volj življenja, ker je like pustil 
neobdelane, nepojasnjene. Naj so 
se igralci še tako trudili, da bi 
jih oživili, se jim to zaradi blede 
predloge ni moglo posrečiti. Bolj 
se dviga edinole lik Potepuha, bo
hemskega inženirja, ki je tudi no
silec razmišljanja, zakaj je člo
vek tako malo človeški, tako sam 
zase, in obenem nosilec avtorjeve 
misli o srebrnih vezeh, ki bi mo
rale vezati ljudi. Ta lik — igral 
ga je Pavle Jeršin — se dviga 
nad druge, a tudi pri nje;m osta
ja nerešeno važno vprašanje; kje 
je vzrok, da je postal izgubljena 
eksistenca. — Govorimo lahko o 
drami neizpolnjenih pričakovanj, 
ki jih tudi prizadevna uprizori
tev ni mogla uresničiti.

Ko je pred več kot pol stole,t- 
jem stepal prvič skozi slovensko 
literaturo' Cankarjev Jerman, je 
dramatik njegov poraz vendar os
vetlil z vero v novo življenje, in 
celo Martin Kačur, ki tragično 
konča ob obcestnem kamnu, ima 
tolažilne-predsmrtne privide, v, 
sodobni drami Duška Roksandiča 
Ptiči brez jate (režiser Franci 
Križaj) pa ostane idealistu, nek
danjemu partizanu Rapu, ki so 
ga zdaj odrinili in predčasno u- 
pokojili, le resignacija. Ne toliko 
resignacija zaradi krivice, ki so 
jo naredili njemu; predvsem za
to, ker so se podrli vsi ideali

nekdanjih borcev, ki so zdaj ka
kor ptiči brez jate. In jata? Eden 
od nje je Rapov bivši sošolec, 
ki med vojno ni hotel pomagati 
v narodnoosvobodilnem boju, ki 
je bil v službi okupatorjev in je 
hotel pobegniti, zdaj pa je postal 
generalni direjetor. Kako je to 
mogoče? Zakaj? Toda še hujši je 
drugi »zakaj«. Zakaj je nekdanji 
narodni heroj, Rapov vzor, zdaj 
postal pravi buržuj, ki sanja sa
mo o plavalnem bazenu, se druži 
z generalnim direktorjem in mu 
pomaga, ko zase in za znance do
biva brez carine razne stvari iz 
tujine? Da ne bi bilo tako, si pri
zadeva Rapo, toda zgodi se, kot 
je dejal njegov načelnik; »Kdor 
išče resnico; je vedno sam, jo 
vedno dobi po glavi.« Tu ni sim
bolike, tu je neposredno življe
nje, grenka spoznanja sodobno
sti. Tako je, kot bi človek ne 
gledal drame na odru, ampak bil 
priča prečiščenemu in zgoščene
mu dogajanju zdaj med vojno, 
zdaj po njej, zdaj v neposredni 
sedanjosti. To je pohvala za dra
matika, režiserja in za igralce, 
ki so živeli, ne igrali, v prvi vr
sti za nosilca glavne vloge San
dija Krošla.

Renesančna radoživost je za
vela z gledaliških desk ob upri
zoritvi Mandragole Niccola 
Machiavellija, italijanskega po
litika in dramatika na prehodu 
iz 15. v 16. stoletje. Z njo sta se 
razen režiserke Balbine Battelino 
Baranovičeve predstavila Celja
nom še dva nova mlada igralca, 
Miro Podjed in Marko Simič.

To erotično komedijo o naiv
nem nekoliko starikavem možu, 
ki nehote odpre pot k lepi - ženi 
mladeniču, ki bi bil rad njen lju
bimec, je mogoče sprejeti kot za
bavo ob zanimivih prizorih in

šaljivih, nekoliko drznih dialogih 
ali pa kot ilustracijo življenjske 
filozofije, ki jo je rodila renesan
sa. Ta je, rešena srednjeveških 
vezi, večkrat preskočila moralna 
načela in postala kar razuzdana. 
Njena življenjska filozofija, kot 
jo izžareva Mandragola, je užitek 
brez moralnih pomislekov, spret
nost in domiselnost, ki se posme- 
hujeta zarobljenosti in neumno
sti. Kakih etičnih kriterijev, skri
tih pod smehom, pač ni iskati. 
Živahna in sproščena je bila tudi 
celjska uprizoritev, ki ji je glav
ni poudarek dajal Pavle Jeršin 
kot domišljavi in lahkoverni 
Messer Nicia, ki ga pretentata 
Ligurio Bruna Vodopivca: in za
ljubljeni Callimaco Mira Pod
jeda. B. O.

OTROŠKA LETA
(Nadaljevanje s 7. strani) 
zno v noč, ob petrolejki bedel in 
pisal, da odsluži zdravljenje svo
jega sina.

Nesreča, ki sem jo doživel pri 
plezanju v višino, me je, zdi se 
mi, vendar naredila modrejšega. 
V življenju se namreč nisem kaj 
dosti silil na kakšne posebno vi
soke položaje. Tudi kot avstrijski 
vojak med prvo svetovno vojno 
sem rad ostajal v ozadju in pri 
tleh. Ni izključeno, da mi je prav 
to ohranilo celo glavo do danes.

Nisem še bil pet let star, ko 
se je mojemu očetu posrečilo do
biti pisarniško službo v Celju. 
»Na Štajersko pojdemo!« sem se 
tedaj hvalil, čeprav si tedaj pod 
takšno novo besedo še ničesar 
določenega nisem mogel pred
stavljati. Sicer pa mi je slovo od 
dedka in babice bilo težko. V 
Kranj sem potem prihajal le še 
na počitnice, pozneje pa na gro
bove. Tako sem postal Celjan, že 
pred šestinšestdesetimi leti.

Ta leta so mi v dobrem in 
slabem minila vse prehitro. Da
nes se oziram za njimi in za 
premnogimi dragimi vrstniki, ki 
so se prezgodaj poslovili. Kljub 
vsemu pa vem; vsako življenje je 
vredno, da ga živimo — kakor 
življenje metulja, škrjančka in 
cvetice tudi življenje človeka, pa 
čeprav se v njem dvigamo in pa
damo, se veselimo in trpimo. 
Življenje nam je prva in najlep
ša dobrina ...

Fran Roš

podjetje Elektro Celje
DOBAVLJA POTROŠNIKOM ELEKTRIČNO ENERGIJO PO 
NAJUGODNEJŠIH POGOJIH.
PROJEKTIRA, GRADI IN MONTIRA DALJNOVODE, 
KRAJEVNA OMREŽJA IN TRANSFORMATORSKE 
POSTAJE

EDVARD JERETIN IN NJEGOV OCE JANEZ KRSTNIK JERETIN
Fedor Gradišnik f

(Dokumentacija za ugotovitev na
rodnega odpadništva Edvarda jere- 
tina.)

Dne 21. septembra 1881 1. je v 
Celju nepričakovano umrl Edvard Je- 
retin, v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja duša gledališkega življenja 
celjskih Slovencev. Njegove smrti ta
kratna kulturna in politična javnost 
na Slovenskem ni niti z besedico o- 
menila in ta molk vse do danes ni 
bil pojasnjen. Danes razpolagamo z 
neizpodbitnimi dokazi, da je bilo 
temu molku vzrok — narodno odpad- 
ništvo, kar bo razvidno iz pričujoče 
razprave.

Prvo slovensko gledališko pred
stavo v Celju je omogočil Janez 
Krstnik Jeretin z uprizoritvijo »Žu
panove Micke« dne 16. septembra 
1849. 1. v takratnem mestnem gleda
lišču, njegov sin Edvard Jeretin pa 
je dne 16. decembra 1866. 1. v istem 
gledališkem poslopju uprizoril zadnjo 
slovensko predstavo »Bob iz Kranja« 
in šaloigro »Le naravnost«, ki jo je 
za celjski oder priredil notarski kan
didat M. Kozel. - O tem dogodku 
so »Novice« objavile »OznanMo in 
vabilo«, v katerem so med drugim 
pisale: »Od leta 1852. ni bilo v tem 
gledišču nobene slovenske igre več, 
takrat smo videli na gled iščinem od
ru »Županovo Micko« in »Goljufa
nega starca«, katero veselje nam je 
vrli gosp. Janez Jeretin, celjski knji- 
gotiskar, napravil. Ta gospod že več 
let v materi zemlji počiva, al za nas 
ni umrl, ON Se ŽIVI PO SVOJEM 
SINU EDVARDU, KI JE RAVNOTA- 
KO VRL SLOVENEC, KAKOR JE 
NJEGOV OCE BIL. (Podčrtal F. G.) 
Pridni ta gospod je dozdaj v čitalni
ci naše igre vredoval in si je pri

zadeval, da se bode v mestnem gle
dališču na omenjen dan zvečer igra- 

I lo.« — O predstavi sami pa beremo 
' v »Novicah« z dne 26. decembra štev. 

o2 poročilo, iz katerega povzemamo: 
»Iz Celja 17. decembra. — Včerajšni 
večer je bil za tukajšnje domoljube 
nenavadno zanimiv in vesel, pa tudi 
za naš narodni živelj silno odvažen 
in je zatorej vreden, da ga v spo
meniku našega narodnega početja 
posebno zaznavmamo — imeli smo 
namreč v našem mestnem gledališču 
po 15 letnem prenehanju zopet očitno 
lovensko igranje. Na korist tukaj- 

nje bolnišnice so predstavljali čital
nični igralci naznanjeni dve .igri: 
»Bob iz Kranja« in »Le naravnost«, 
igrali pa so vsi tako izvrstno in do
vršili tako umetno vsaki svojo nalo
go, da bi nam zares težko bilo, dru- 
zemu dajati prednost pred drugim. 
Včerajšni večer smo po dolgem, pre
dolgem molčanji spet tudi očitno 
pokazali, DA SMO SE IN TUDI ZA 
NAPREJ SE HOČEMO OSTATI, in 
sicer toliko odločniši, kolikor bolj 
nam mora biti ležeče na tem, da 
djansko pričamo, da tudi tukaj še 
zmirom stanuje slovenski rod! — Po
kazalo se je včeraj jasno iz velike 
množice poslušalcev, med katerimi 
je bilo tudi duhovstvo obilo zasto
pano, da ne hrepenimo vsi edino le 
po ptuji kulturi, in da je tudi naš do
mači jezik tako lep, zmožen in oli
kan, da nam popolnoma zadostuje za 
naše potrebe.«

Uspeh, ki ga je imela javna pred
stava čS tal ni čar jev, jih je nemalo 
opogumil. Bili so prepričani, da bo
do odslej lahko večkrat nastopali na 
odru mestnega gledališča. — Dne 23. 
decembra je imela čitalnica občni 
zbor, na katerem se je dr. Kočevar

javno zahvalil »Ravnatelju naših 
iger g. Jeretinu in g. M. Koželju, 
kateri je za domače igrališče poslo
venil veseloigro »Le naravnost«. — 
Na tem občnem zboru je bilo tudi 
sklenjeno, »na korist jugoslovanske
ga vseučilišča nabirati kakor že do- 
sedaj še na dalje dobrovoljnih pri- 
neskov mad narodnjaki, zraven pa 
tudi enkrat v MESTNEM GLEDIŠČU 
IGRATI. Vrla je ta misel, ker tre
ba je očitno in djansko pokazati, da 
vzajemnost in bratinstvo med južni
mi Slovani ni prazna beseda!« —
Kljub vsemu pa je ostalo vse le že
lja — Slovencem se ni več posrečilo 
prirediti v Mestnem gledališču slo
vensko predstavo in je bil 16. DE
CEMBER 1866. DATUM ZADNJE 
SLOVENSKE GLEDALIŠKE PRED
STAVE V POSLOPJU CELJSKEGA 
MESTNEGA GLEDALIŠČA.

Naslednja predstava je bila na
odru Čitalnice dne 2. februarja 1868. 
leta. v režiji Edvarda Jeretina so
uprizorili veseloigro »Zakonska sol«. 
O tej predstavi so objavile »Novice« 
dne 19. februarja 1868. 1. obširno po
ročilo, v katerem zasledimo ZAD
NJIC ime Edvarda Jeretina. »Da je 
g. Jeretin, duša našemu kazališču, 
se skušenega mojstra popolnoma
skazal, ni nam treba še le praviti, 
saj vsak našinec ve, da je on za to 
kot nalašč stvarjen«. - Leta 1868. 
sta bili še dve predstavi in sicer 19. 
III. »Pravda« in 20. XII. »Strup« - 
IMENA EDVARDA JERETINA PA 
ODSLEJ NE ZASLEDIMO NITI V 
SEJNIH ZAPISNIKIH ČITALNICE 
NITI V »NOVICAH«. Mož. ki je bil 
duša vsega gledališkega življenja 
celjske Čitalnice od njene ustano
vitve naprej, je naenkrat izginil s 
površja, v nobenem zapisniku se ne

omenja več njegovo ime, in ko je 21. 
septembra 1. 1881. umrl, se niti celj
ski Slovenci niti »Novice« niso spom
nili moža, ki je bil dolga leta osred
nja osebnost slovenskega gledališča 
v Celju. Komaj dober mesec po nje
govi smrti, dne 30. oktobra 1. 1881. 
je bil občni zbor Čitalnice, o kate
rem nam je ohranjen obširen zapis
nik. Predsednik dr. Josip Sernec je 
v svojem poročilu o delovanju Či
talnice v preteklem letu poudarjal, 
»da je čitalnica hirala in ni napre
dovala, kakor bi se moglo dočakati. 
Srčno želimo, da bi njej PRIŠLI 
SPET TISTI ČASI, V KATERIH JE 
BILA PONOS TUKAJŠNJIH SLO
VENCEV.

Občni zbor je bil dober mesec 
po smrti Edvarda Jeretina. NITI 
PREDSEDNIK NITI TAJNIK SE 
NISTA NITI Z BESEDICO SPOMNI
LA MOŽA. KATEREGA GLAVNA 
ZASLUGA JE BILA, DA SO BILI 
NEKOČ ČASI, V KATERIH JE BILA
Čitalnica ponos celjskih
SLOVENCEV. Kje je vzrok, da so 
vodilni možje čitalnice šli brez be
sed mimo smrti človeka, ki je bil po 
svojem očetu Janezu Jeretinu duša 
celjskega gledališkega življenja v 
šestdesetih letih?

Že 28. XII. 1952 sem slovensko 
javnost opozoril na to skrivnost. 
(Gledališki list Mestnega gledališča 
Celje, sezona 1952/1953 str. 68 in 69). 
Toda skrivnost je ostala skrivnost 
vse do leta 1967.. ko sem sklenil, da 
se lotim njene razrešitve, v letu, ko 
smo proslavljali stoletnico slovenske
ga gledališča, se mi je to končno 
tudi posrečilo.

(Konec prihodnjič)
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prof. Albin Podjavoršok

Ob prenehanju učiteljišča v Oeiju
(Dne 31. avgusta 1968 je zaključilo s svojim delom učiteljišče)

Tako je naneslo, da smo 
zaprli šolska vrata za vedno celj
skemu učiteljišču prav za njego
vo 20-letnico obstoja. Po osvobo
ditvi leta 1945 smo našli šolstvo, 
na Štajerskem v razsulu, tako je 
bilo tudi v Celju in v celjskem 
okrožju. Posebno občutno je bilo 
pomanjkanje slovenskih učite
ljev, ki jih je bila vojna vihra 
raztepla iz domovine in se mar
sikdo ni vrnil na svojo staro po
stojanko. Pomrli so v izgnanstvu, 
v ujetništvu, v borbah, tisti, ki so 
se bili vrnili v svobodno domo
vino, so bili jedva kos zahtevam 
obnove. V Celju smo si v letih 
1945, 1946 in 1947 pomagali z os
novnimi pedagoškimi tečaji, ki 
so dali kakih 150 učiteljev. Ven
dar so bile potrebe vsak dan. več
je in zrasla je zahteva po usta
novitvi samostojnega učiteljišča 
v Celju, ki je bilo ustanovljeno 
pred dvajsetimi leti, to je leta 
1948. Odlok o ustanovitvi je iz
dalo tedanje ministrstvo za pro
sveto v Ljubljani dne 8. aprila 
1948 pod VII štev. 6927/1 z na
slednjo vsebino,- »Da bi bilo mo
goče vzgojiti zadostno število uči
teljskega kadra in zadostiti šol
skim potrebam, odločam, da se 
ustanovita v Celju in v Novem 
mestu državni učiteljišči tako, da 
se s šolskim letom 1948/49 odpre 
prvi letnik s potrebnimi vzpo
rednicami, nato pa v naslednjih 
letih postopoma višji letniki. Mi
nister za prosveto: dr. Jože, Potrč, 
s. r.«

Zanimanje za vpis med mla
dino celjskega območja je bilo 
veliko. Mlado učiteljišče je imelo 
v drugem letu 5, v tretjem 9, v 
četrtem 11 oddelkov in 436 učen
cev. Vseskozi so se prijavljali v 
1. letnik mnogi dijaki, ki so se 
želeli izobraziti in vzgojiti za tež
ki. a lepi učiteljski poklic. Skraj
ne točke šolskega okoliša našega 
učiteljišča (kakor tudi sedanje, 
gimnazije pedagoške smeri) so bi
li kraji; Luče, Gornji grad, Vran
sko, Trbovlje, Sevnica, Krško, 
Brežice, Bistrica ob Sotli, Roga
tec, Poljčane, Oplotnica. Mislinja 
in Šoštanj. Šolski okoliš je obse
gal 15 občin. Medtem ko so bili 
spočetka po spolu dijaki 50 ; 50, 
je bilo v šolskem letu 1967/68 mo

ških še samo 14 %, prevladovale 
so ženske. Po poklicni sestavi 
staršev so bili v navedenem šol
skem letu dijaki otroci delavcev 
(49 %), kmetov (14 %), uslužben
cev (34 %) in svobodnih poklicev 
(3 %). V Celju je stanovalo v in
ternatu 10 %, privatno 16 %, vo
začev pa je bilo 55 %.

Prve maturante je dalo uči
teljišče v Celju slovenskim os
novnim šolam na celjskem ob
močju, a tudi v drugih krajih, 
v šolskem letu 1951/52, in sicer 
75 mladih učiteljev; v naslednjih 
šolskih letih do zaključnega šol. 
leta 1967/68 je bilo maturantov: 
108, 134, 30, 71, 39, 68, 66 68, 48, 
83, 69, 74, 54, 36, 54 in 73, skupaj 
1150 maturantov, s čimer je ta 
naša pomembna vzgojna inštitu
cija vredno pokazala pomemb
nost svojega obstoja. Nova nače
la in organizacija vzgajanja uči
teljskih kadrov na pedagoški aka
demiji je zahtevala likvidacijo 
učiteljišč, zaradi česar je ta uso
da doletela našo šolo prav za 
njen 20-letni jubilej. Ob tem slo
vesu od naše šole nas vse, ki smo 
delovali na tem zavodu, preveva 
zavest, ker so se naši absolventi 
vsepovsod izkazali kot požrtvo
valni, dobri in svojega imena 
vredni učitelji in vzgojitelji, da 
naš trud ni bil zaman in da je 
naša družba dobro nalagala, ko je 
omogočila šolanje za učiteljski 
poklic v Celju otrokom socialno 
šibkejših družin.

Ob likvidaciji učiteljišča v Ce
lju smo se mnogi, ki gledamo 
perspektivno potrebe po učitelj
skih kadrih v skorajšnji prihod
nosti, prizadevali, da bi dobilo 
Celje za vzgajanje učiteljskih 
kadrov vsaj možnosti za oddelek 
pedagoške akademije za razred
ni pouk. Od maturantov gimna
zije pedagoške smeri, ki so prvič 
maturirali v šolskem letu 1967/68 
(vzporedno z zadnjimi učiteljski
mi maturanti), se je okrog 30 le- 
teh odločilo za študij za učitelja 
za razredni pouk. če, bi bile mož
nosti za tak študij v Celju. Žal 
se nam ni posrečilo doseči to 
drobtino za Celje, medtem ko v 
sosednjem Mariboru že govore o 
oddelkih visoke šole. Naši prvi

J«

Ena izmed Kaiserjevih vedut 
celjske pokrajine, ki jih je raz
stavil Zavod za spomeniško var
stvo iz Celja v Muzeju revolucije 
ob letošnjem občinskem prazniku.

maturanti pedagoške gimnazije 
so se raztepli na študij kakor je 
kdo mogel in znal, za naše celj
sko območje pa utegnemo začu
titi že kmalu po učiteljih za raz
redni pouk (za 1., 2., 3., 4. in 5. 
razred osnovne šole) veliko po
manjkanje. Ta ugotovitev ob slo
vesu od našega učiteljišča v Ce
lju nam pomeni zares grenko 
kapljo pelina ...

OBRTNO PODJETJE

STEKLAR
CELJE

ZASTEKLJEVANJE, OGLE- 
Di»~A, UOKVIRJENJE SLIK, 
BRUŠENJE IN GRAVIRANJE 

STEKLA

TOVARNA TEHTNIC

LIBELA

CELJE 

MARIBORSKA C.

PRIPOROČA SVOJE KVALI
TETNE IZDELKE, KI JIH 
PROIZVAJA V VELIKI IZ
BIRI. SE POSEBEJ PRIPO
ROČAJO NOV IZDELEK 
TEHTNICO

NEVA
ZA KONTROLO TELESNE
teže;

TOVARNA ŽIČNIH 
IZDELKOV — C E L J E 
Ipavčeva ulica 20

Žično platno, vibracijska in 
druga sita, transportni trakovi, 
vseh vrst »Ideal«, vzmetni 
vložki, »Val« vzmeti, peresni 
trak, pohištvene vzmeti, žične 
košare in varjene mreže.

DA NE POZABIMO . . .
Dogodek, ki je silno pretresel 

zavedne Celjane jeseni 1. 1942, je 
bil sprevod in zasramovanje, uje
tih in padlih partizanov na pro
storu med Narodnim domom in 
Slandrovo kasarno na Trgu svo
bode.

Dne 7. novembra 1942 je bila 
na Krešici v bližini Kreflove 
kmetije na Dobrovljah med par
tizani in Nemci ena najstrditejših 
borb na celjskem območju.

Na splošno jo imenujejo bor
ba pri angleških barakah na Do
brovljah. Naziv za kraj borbe ni 
točen. Kraj, ki ga danes imenu
jemo »Pri angleških barakah«, 
ima ime po ujetih Angležih iz 
prve svetovne vojne. Ti angleški 
ujetniki so takrat trasirali cesto 
na Dobrovlje.

Pri obkolitvi Savinjskega ba
taljona II. grupe odredov je so
delovalo okoli 1000 okupatorskih 
vojakov. Okrog 11. ure dopoldne, 
dne 7. novembra se je bataljon, 
ki se ni mogel prebiti iz nemške
ga obroča pri sedlu Lipi na vzno
žju Menine planine, ustavil na 
vrhu Krešice nad Kreflovo do
mačijo. Ko so Nemci strnili ob
roč okrog partizanov, se je pri

čela neenaka borba, ki je trajala 
pičlo uro. Prebijanje iz obroča je 
krila 3. četa (Veličkova četa, ime
novana po komandirju Veličku), 
ki je bila na skrajnem desnem 
krilu, kjer je bila nemška premoč 
največja. Iz obroča se je rešil 
bataljon in del Veličkove čete, 
drugi so padli, deloma so bili 
ujeti.

Po borbi so pričeli Nemci 
vlačiti mrtve partizane iz gozda. 
V boju so zajeli tudi štiri parti
zane in eno partizanko. Od Kref
love mame so Nemci zahtevali 
vrv, ki so jo razrezali. Te kose 
vrvi so zavezali ujetim partiza
nom okoli vratu, nato so jih na 
povodcih odgnali na Vransko. 
Dvanajst mrtvih partizanov so 
morali kmetje naložiti na vozo
ve in jih odpeljati v dolino. Med 
mrtvimi je bil tudi narodni heroj 
Janko Stariha, komandant I. ba
taljona II. grupe odredov Vsi ti 
partizani so bili po zasramovanju 
na Trgu svobode pokopani na ce
ljskem bolniškem pokopališu. Nji
hovi posmrtni ostanki so sedaj v 
skupni grobnici na Golovcu.

Točen datum, kdaj so vodili 
ujete partizane po celjskih uli

cah, ni znan. Prvotno se je go
vorilo, da je bilo to 11. novembra. 
Drugi pa trde, da je bila to ne
delja 15. noviembra. Ta datum 
navaja tudi fotograf, ki je spre
vod fotografiral.

Živih partizanov je bilo v za- 
sramovalnem sprevodu po celj
skih ulicah 13. Od teh jih je biio 
pet iz borbe na Krešici. Drugi so 
bili od drugod. Ujeti partizani so 
bili v Starem piskru zaprti v sa
micah. Po celjskih ulicah so jih 
vodili dvakrat, prvič dopoldne, 
drugič popoldne.

Dopoldne okrog 10. ure, se je 
pojavil sprevod zvezanih parti
zanov pod močno stražo na celj
skih ulicah. Pred odhodom v me
sto je gestapovec Kač, bivši čev
ljar v Celju, vsakega partizana 
oklofutal.

Na prostoru med Narodnim 
domom in sedanjo Slandrovo ka
sarno na Trgu svobode so Nemci 
ogradili z vrvmi prostor ob zidu, 
kjer je sedaj spominska plošča. 
Tam so zmetali na tla padle par
tizane. Za njimi so postavili ob 
zidu v vrsto ujete partizane. Med 
njimi sta bili tudi partizanki Ton
čka Čečeva in Marta Punc (Peško)

Stane Terčak

TONČKA CEC

Tončka Čeč-Olga-Roza se je rodila 
1. 1898 na Kleku v Cmi dolini, 
kakor so imenovali v bivši Jugo
slaviji zasavske premogovnike,. 
Po končani osnovni šoli je kon
čala enoletni strojepisni tečaj. V 
službi je bila v Trbovljah, kasne
je pa v sindikalni organizaciji v 
Ljubljani. V Komunistično par
tijo je bila sprejeta takoj ob nje
ni ustanovitvi. Bila je prva orga
nizatorka žen-delavk v revirjih 
in član Pokrajinskega komiteja.

L. 1927 je odšla v Sovjetsko 
zvezo. Tam je pod imenom Sni- 
sareva bivala deset let. Ko se je 
vrnila nazaj v domovino, jo je 
policija stalno zasledovala. V ile
galo je odšla 1. 1940 in je dejala 
v Savinjski dolini. Celju in re
virjih. L. 1942 je odšla na Koz
jansko kot sekretarka partijske
ga komiteja. Avgusta 1942 je bila 
na Topolovem v borbi kozjanske 
čete z Nemci ranjena in ujeta. 
Ranjeno so prepeljali v Stari 
pisker. V dneh, ko bi morali 
Tončko Čečevo ustreliti, je prišlo 
povelje, da žena ne smejo več 
streljati. Odpeljali so jo v tabo
rišče Auschwitz, kjer je umrla.

Stane Terčak
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Prijatelju našega društva, operne
mu prvaku LADKU KOROŠCU 
čestitamo k 25-Ietnici umetniške
ga delovanja ter mu želimo še 
mnogo mnogo uspehov.

Pišimo til iberimo
prav

Lepo pravilno slovensko be
sedo bi nam morali posredovati 
predvsem naši radijski napove
dovalci in novinarji. Toda kako 
opravljajo to svojo nalogo? Naj 
navedem v naslednjem nekaj na
pak, ki jih moramo poslušati 
dnevno od naših radijskih napo
vedovalcev in brati v poročilih 
in reportažah naših novinarjev v 
dnevnem časopisju: v Dobrni
(pravilno: ina Dobrni), v Ljub
nem (pravilno: na Ljubnem), v 
Frankolovem (pravilno: na Fran
kolovem), na Celjski koči (pra
vilno: pri Celjski koči), na in celo 
v Skalni kleti (pravilno: pri Skal
ni kleti), v Vranskem (pravilno: 
na Vranskem), v Polzeji (pravil
no: na Polzeli), na Brnikih (pra
vilno; na Brniku), telefonično 
(pravilno: po telefonu), milica
(pravilno: milica), miličnik (pra
vilno; miličnik), televizija (pra
vilno: televizija), televizijski spo
red (pravilno; televizijski spored), 
koordinacijski svet (pravilno; ko-

Hezsteva pri 
•lakifu v Nazarjait

Od 19. oktobra do 30. 11. je 
bila v Jakijevi galeriji v Nazar
jah razstava slikarskih del Jože
ta in Konrada Peternela iz Žirov 
na Gorenjskem.

Oba sta slikarja naivca, po
znavalci pa jima obetajo še ve
liko; večino razstavljenih slik 
sta prodala že na otvoritvi.

Da sem postavil razstavo 
Jožeta in Konrada PETERNELA 

v Nazarjih prej,
kot je to storila poklicana institucija 

v Ljubljani, je možno dvoje: 
poslovna indolenca galerij, 

ali pa namerno negiranje tistega 
v slovenski likovni tvorbi, 

kar je kvalitetno.
Možno je tudi nepoznavanje materije tistih, 

ki polnijo stolpce naših časnikov 
ter v slikarstvu iščejo raznotere izme, 

sami pa ostajajo brez njih.

Slikarstvo Jožeta in Konrada PETERNELA 
me navdaja.

Prvi poet gorenjskega pejsaža, 
drugi močno socialni.

Oba tenkočutna opazovalca življenja, 
kroničarja pejsažev in interijerja.

Nc vem od kod afinitete do te umetnosti, 
morda medij hrvaških naivcev, 

morda Srba MAKSIMOVIČA, 
ali pa stari kontakt z NIKIFOROM?

± \f-'
S tem besedilom je povabil Jaki 

na razstavo Peternelov

ordinacfjski svet), svšt za kultu
ro, delavski, občinski, šolski — v 
genetivu pravilno: sveta in sve
ta, iz Anskega vrha (pravilno; z 
Anskega vrha).

Upamo, da naštetih nepravil
nosti v prihodnje ne bomo več 
zasledili v našem časopisu, v od
dajah na celjskem radiu in da 
teh napak tudi naši novinarji ne 
bodo več delali.

Fedor Gradišnik

„SLOVENIJA MERKUR”
TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO 

Tomšičev trg 10, CELJE

posreduje nakup in prodajo vsega trgovskega blaga ter kupuje 
in prodaja avtomobile vseh vrst, poljedelske stroje ter ostale 
naprave in zastopa domače firme.

Koristite naše trgovske storitve, katere opravimo hitro in 
solidno.

KOVINOTEHNA
VELETRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM IZVOZ-UVOZ 
CELJE, Mariborska 17
telefon 39-71 — telex 033516 — telegram KOVIT Celje

— kvalitetna jekla
— barvno kovino
— krogljični ležaji
— orodje

— izdelki črne metalurgije
— gospodinjske potrebščine
— vijačno blago in žičniki
— gradbeni in instalacijski material

NASA VELIKA ZALOGA GARANTIRA NAJVECJO IZBIRO 
BLAGA TER HITRO IN SOLIDNO POSTREŽBO

Letne
Lani v Celju nismo imeli iger, 

menimo pa, da bi bile potrebne. 
Za prihodnje leto se moramo od
ločiti že zdaj. Olepševalno in tu
ristično društvo je pripravljeno 
sodelovati in pomagati, če se bo
mo sporazumeli za ustre/en in 
ne predrag koncept. Ker so iz
vedbe na Starem gradu silno dra
ge, predlagamo, da bi igrali tam 
Celjske grofe vsakih 5 let, nasled
njič leta 1972. V letih vmes pa 
bi imeli tri zanimive prireditve 
v celjskem letnem kinu. ki ima 
urejen avditorij za več kakor 
1000 gledalcev, oder pa bi bilo

igre v Celju
mogoče improvizirati z majhni
mi stroški. Od prireditev si za
mišljamo eno predstavo celjske
ga gledališča, eno operno in eno 
baletno gostovanje, ena od teh 
predstav bi bila lahko vključe
na tudi v praznovanje občinske
ga praznika. Za te tri predstave 
bi poleg pobrane vstopnine po
trebovali okoli 30.000 dinarjev 
dotacije, kar bi se dalo zbrati. 
Seveda so mogoče še razne, dru
ge variante. Predlagana je ena 
izmed njih, vsaj za začetek in za 
razgovore.

Čudovite freske v farni cerkvi
Letos so nadaljevali z adapta

cijo farne cerkve in obnovili še 
zunanjo stran in zakristijo, tako 
da je prepotrebna obnova zdaj v 
glavnem končana. Cerkev je do
bila tudi nova okna z izredno le
po slikarijo akad. slikarja Stane
ta Kregarja. Začeli so tudi adap
tirati gotsko kapelo, kulturno
zgodovinsko najpomembnejši del 
cerkve. Ob tej priložnosti so od
krili v kapeli tudi freske, ki iz
virajo verjetno iz prve polovice 
15. stoletja in so po izjavi restav

ratorja Povšeta izredno kvalitet
ne ter pomembne. Po njegovem 
mnenju daleč prekašajo freske v 
cerkvi Marija Gradec pri Laškem. 
Restavracija kapele bo končana 
predvidoma meseca maja prihod
njega leta. Prav bi bilo, da bi 
prihodnje, leto uredili še trg oko
li cerkve ter prenesli baročno 
znamenje z Dolgega polja na 
prazen prostor južno od cerkve, 
da bi dobili tako res lepo strnje
no celoto tega starega mestnega 
predela.

GRADBENO INDUSTRIJSKO 
PODJETJE

»INGRAD« Celje
izvaja vse vrste gradenj stro
kovno, kvalitetno in hitro ter 
po konkurenčnih cenah s so
dobno mehanizacijo in z last
nimi obrati zaključnih del.

Podjetje gradi stanovanja za 
trg v klasični in montažni iz
vedbi ter prodaja gradbeni 
material lastne proizvodnje

DARILO ZA ZNANCE 
V DRUGIH KRAJIH 
JE ČASOPIS

»LEPO MESTO«
PIŠITE NAM, TAKOJ JIM 
GA BOMO POSLALI! Pelikanova pot na Stari grad je 

na sliki lepša kakor pa v resnici
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PESNIK KAJUH — 
CELJSKI DIJAK

Svet za prosveto in kulturo 
skupščine občine Velenje je feb
ruarja letos izdal brošuro »Karel 
Destovnik — Kajuh« V njej nam 
je pesnikovo življenje in delo pri
kazal zgodovinar prof. Emil Ce
sar. Ta je na podlagi ohranjenih 
dokumentov in pričevanja sodob
nikov mogel dovolj točno: ugoto
viti, kakšen je bil uradni posto
pek zoper dijaka Destovnika, ki 
je privedel do njegovega odhoda 
s celjske gimnazije leto dni pred 
Hitlerjevim napadom na Jugo
slavijo.

Šoštanjčan Karel Destovnik je 
obiskoval celjsko gimnazijo od 1. 
1933 do pomladi 1. 1940, ko je bil 
dijak njenega šestega razreda. 
Zgodaj je pokazal močne literar
ne ambicije, očitne že, v njegovih 
šolskih nalogah. Kmalu je posta
la jasna njegova svetovnonazor
ska opredelitev, tudi v pesmih iz
ražena s protesti proti socialnim 
krivicam. Kot član SKOJ se je 
široko udejstvoval tudi družbeno 
— politično in se s tem izpostav
ljal preganjanju s strani režim
skih oblastev.

Po prof. Cesarju navajamo:
Pozimi 1939/40 je policija iz

vršila preiskavo pri Kajuhu med 
njegovo vožnjo z vlakom, iz Žalca 
proti Šoštanju. Našla je pri njem 
pismo z ilegalno vsebino. To je 
pregledal notranji odsek tedanje 
banske uprave v Ljubljani in ga 
odstopil prosvetnemu oddelku. S 
posebnim dopisom je bilo nato z 
deliktom seznanjeno gimnazijsko 
vodstvo v Celju z zahtevo, da di
jaka izključi iz vseh srednjih šol 
v Sloveniji.

Posebna profesorska komisija 
na celjskem zavodu je zatem po
novno zaslišala Kajuha, čigar za
govor je bil vseskozi načelejn. 
Med člani komisije je prevladalo 
mnenje, da mu je pismo: bilo pod
taknjeno. Starejši člani in dobri 
pedagogi v zboru profesorjev, ne 
pa sovražniki napredka, so: pred 
izrekom kazni pne,učili vse Kaju
hove dotlej v Slovenski mladini 
objavljene pesmi in se uverili o 
njihovi globoko socialni vsebini, 
niso pa v njih mogli odkriti ni- 
kakih protidržavnih osti. Njegova 
krivda da je mogla biti le v tem, 
da podtaknjenega pisma ni izro
čil oblastvom in. ni prijavil pisca. 
Zato tudi ni bilo vzrokov za tako 
visoko1 kazen, kot jo je zahteval 
režimski diktat.

Na konferenci 12. marca 1940 
se je profesorski zbor po predlo
gu ravnatelja postavil tudi na 
stališče, d.a je pri izreku kazni 
avtonomen in si višine kazni ne 
da predpisati. Svojo milejšo sod
bo — ukor po celotnem profesor
skem zboru kot najvišjo kazen 
pred izključitvijo — je zbor ute
meljeval s tem, da mlademu člo
veku, čigar nazor šele dozo
reva, ne sme onemogočiti prihod
nosti. Predlog je bil sprejet z ve
čino glasov, odločno pa sta proti 
njemu nastopila profesorja Han- 
želič in Bitenc. Z osebno' inter
vencijo v Ljubljani sta dosegla 
pismeno razveljavljenje sklepa 
profesorskega zbora. V odgovoru 
banske uprave z dne, 25. aprila 
1940 je bila znova poudarjena za
hteva po Kajuhovi izključitvi, 
tokrat celo iz vseh šol v Jugosla
viji.

Dejstvo, da je zbor pedagogov 
kljub močnemu pritisku tudi zdaj 
ukrenil drugače, kot je zahteval 
banovinski dopis, kaže na njegov 
odpor zoper vsiljivo vmešavanje 
v izključne pravice in dolžnosti 
tega zbora. Zato je bil Kajuh iz
ključen samo s celjske gimnazije.

o teborili
Letos smo' obhajali stoletnico 

prvih slovenskih taborov. Naši 
dnevni časopisi so o njih mnogo 
pisah in so jih dostojno ocenili. 
Najgloblje je; njihov pomen ovre
dnotil Edvard Kardelj na veliki 
proslavi v Ljutomeru na dan 6. 
oktobra 1968. Pojasnil je njiho
vo zvem v vrsti dogodkov, ki 
tvorijo naš celotni narodni raz
voj. Tudi naš vodilni zgodovinar
ski list »Zgodovinski časi« v svo
ji zadnji številki objavlja dve 
razpravi, ki vsaj posredno prika
zujeta vlogo taborov v našem 
zgodovinskem razvoju. Prvo raz
pravo je napisal profesor in aka
demik Franc Zwitter, drugo pa 
univ. prof. Vasilij Melik. Gotova 
jim bo tudi mariborski Časopis 
za zgodovino1 in naravopisje po
svetil posebno pozornost, saj so 
njegovi mariborski sodelavci bili 
glavni organizatorji in predava
telji na zgodovinskem simpoziju, 
ki je bil v sestavu spomin
skih svečanosti v Ljutomeru.

Važnosti taborov so se naši 
ljudje v resnici zavedali. O tem 
priča dejstvo, da so vsi, ki so 
se bavili z našo preteklostjo' v 
dobi našega narodnega prebuje
nja obširno pisali o njih; dr. Jo
sip Vošnjak (Spomini), dr. Dra
gotin Lončar, dr. Ivan Prijatelj, 
dr. Dušan Kermaver.

vzdržala pritisk kolonizacije in 
fevdalizma, ki sta prihajala od 
severozahoda. V XVI. stoletju so 
se kazali prvi znaki zavestnega 
prebujenja. Brez dvoma so se de
loma javljali že v kmečkih upo
rih, močneje so pa prišli do iz
raza v likih naših reformatorjev: 
Trubarja, Krelja, Bohoriča in 
Dalmatina. Ti možje so v svoje 
po večini verske, deloma pa tudi 
jezikovne spise vpletali opozorila 
o naši narodnosti in celo o slo
vanskem poreklu. S tem so brez 
dvoma vplivali na čitatelje, bilo 
jih je sicer še sorazmerno malo, 
toda bili so1. Katoliški pisatelji, 
ki so bili v protineformacijski 
dobi sledili svojim luteranskim 
predhodnikom, so tudi v pogledu 
narodnosti hodili isto pot. Vpliv 
je bil enak. Mnogo več so dopri
nesli k narodni prebuji naši pro
svetljene! in romantiki. S pretež
no verskega so prenesli svoje de
lo na posvetno področje. Svoje 
misli in svoje čustvovanje ter iz
razno globino' so v veliki meri 
okrepili, s tem pa so tudi razši
rili svoj vpliv. Kar sta napisala 
Vodnik in Prešern, ima pomen 
do današnjih dni. Prešernova 
»Zdravica« je in ostane politični 
kažipot za medsebojno življenje 
narodov.

Ko je, nastopilo revolucionarno

— Iz Stajarsksga došli obiskovalci drusega tabora 
na Slovenskem., pri kterem je bilo nazočib nad 60 So- 
kolovcev, ne morejo dopovedati, kako velikansk in si- 
jajin shod ao napravili atajarski rodoljubi 6. dnet. m» 
v prijaznem. Z a v c n. Obširnisi popis puativli za pri
hodnji, list, povemo danes ie to: Naroda se je zbralo 
po Stenju c. k. komisarja, okrajnega poglavarja v Celji 
gosp. Bratiča nad 14.000. Obiskali so pa ta tabor ne 
le Slovenci iz'vseh kronovin, ampak tuni Čehi in Hr
vatje. Siovenaki narod je zopet pokazal, da ja ge kre
pek vkljub lOOOietnemu ponemčevanju, da ve, kaj ga 
tišči, kaj ima tirjati pravico, daje zrel za politično živ
ljenje. Gosp. dr. Vošnjak je izvrstno vodil zbor, kte- 
remu so govorniki bili gospodje: dr. Ploj, dr. Zarnik, 
dr. Eaalsg, Eai5# dr. Vošnjak ’in Žuža.

Faksimile poročila o žalskem taboru, Novice 1868

Naš list se jih tudi mora 
spomniti. Kaj novega spričo bo
gate literature o* njih gotovo ne 
more doprinesti, lahko pa znova 
pojasni, kakšen je bil njihov po
men za naš narodni razvoj pri 
postopnem prebujanju in o- 
sveščanju našega naroda. Do XVI. 
stole.tja in v glavnem še dalje je 
naše prednike ohranjala v življe» 
nju sila, ki je izvirala iz njegove
ga neposr. bistva. V njej je bilo 
toliko odpora, da je v glavnem

Nezadovoljstvo nad samovoljo 
banske uprave pa tudi prepriča
nje šolskega vodstva, da »se mla
demu človeku, katerega svetovni 
nazor šele dozoreva, ne sme one
mogočiti prihodnost«, sta vodila 
ravnatelja, da je dopustil Kajuhu 
nadaljnje šolanje na gimnaziji v 
Mariboru.

Pošteno in pogumno ravnanje 
predvojnega profesorskega zbora 
celjske gimnazije, oziroma njego
ve večine, je vredno toplega pri
znanja naše današnje politične, 
kulturne in pedagoške javnosti. 
To še posebej velja nekdanjemu 
ravnatelju zavoda prof. Franu 
Mravljaku, ki ga štejemo med 
najzaslužnejše starejše Celjane.

V spomin in zadoščenje v os
vobodilni borbi padlemu Kajuhu, 
nekdanjemu dijaku celjske gim
nazije, stoji pred njenim poslop
jem danes dostojen spomenik.

F. R.

leto 1848, je bil naš narod v mno
gih svojih predstavnikih že toli
ko zrel, da je ustvaril naš vodil
ni narodni program. Dunajska 
študirajoča mladina ga je prva 
oblikovala in ga je prenesla v 
Ljubljano'. Program je bil »zedi
njena Slovenija«. Sprejel ga je 
tudi dr. Janez Bleiweiss, ki je s 
svojimi Novicami vplival ne sa
mo na mestne, ampak že tudi na 
podeželske ih kmečke kroge, 
združujoč gospodarski pouk s 
splošno prosvetnimi in narodni
mi idejami. Zaradi reakcionarne
ga pritiska, ki je leta 1849 sledil, 
je ideja »zedinjene Slovenije« za 
deset let sicer stopila v ozadje, 
ni pa več zamrla. Po porazu, ki 
ga je Avstrija leta 1859 doživela 
na poljanah Gornje Italije, se je 
zopet prebudila. Bilo je potrebno. 
Nasprotniki, ki jih je same prev
zemala ideja nemškega naciona
lizma, so se trudili na vso: moč, 
da v našem ljudstvu omrtvičijo 
njegovo narodno zavest. Deloma 
so zares uspeh. Toda protiakcija 
naših vodilnih mož je njihove 
nakane preprečila. Zlasti pohvalna 
je bila ta protiakcija potem, ko 
je nemška politika avstrijskih 
vladnih krogov napravila spora
zum z madžarsko politiko o dua
lizmu, ki je imel namen, da v Av
striji za vse veke ustoliči oblast 
Nemcev in na Ogrskem Madža
rov, čeprav so bili i 'eni i drugi 
v svoji državni polovici v manj
šini.

Slovenski politiki so prenesli 
težišče svoje obrambe na najšir

še narodne kroge. V ta namen so 
se poslužili taborov. Začeli so na 
Štajerskem, kjer je bilo posebno 
potrebno, nadaljevali so delo na 
Kranjskem in Primorskem, a tu
di na Koroškem, kjer je bilo de
lo najtežje. Uspeli so, na taborih 
je zaživela narodna duša. Duh, 
ki se je tedaj okrepil, ni v našem 
narodnem življenju nikdar več 
zamrl. Praktične potrebe življe
nja so ga navidezno zdaj pa zdaj 
prekrile, toda v odločilnih tre
nutkih se je uveljavil, kljub te
mu, da je narodni enotnosti, ki 
je v dobi taborov še živela, sle
dila politična razcepljenost. Se 
več z idejo' ae;dinjene Slove
nije je šlo spoznanje o potrebi 
naše širše politične zasnove še 
dalje — v smeri jugoslovanske 
skupnosti, ki je v komplicirano
sti modernega življenja temeljno 
poroštvo za naš obstoj na tako 
občutljivi zemljepisni točki, kjer 
imamo važno nalogo, da razen 
sebe čuvamo vse jugoslovansko 
in tudi slovansko zaledje. Naj bo
do perspektive življenja kakršne 
koli, bistvo ostane trajno. V to 
zgodovinsko bistvo je vtkana ide- 
ja»zedinje'ne, Slovenije«, ki so jo 
zgodovinski tabori tako tesno po
vezali z našim »Žitkom in bit- 
kom«.

prof. Janko Orožen

Žalec. Ob priliki letošnjega 
občinskega praznika ter stoletni
ce tabora so v Žalcu asfaltirali 
in uredili več cest in pločnikov, 
tako da ima mesto sedaj precej 
lepšo podobo. Želimo, da bi to le
po in koristno navado obdržali 
tudi v bodoče.

... ZLATO JE NAJVARNEJ
ŠA NALOŽBA. V MIRNEM
Času in mladosti je

OKRAS, V HUDIH ČASIH IN 
STAROSTI VIR GOTOVO
STI...

PRIPOROČA SE

ZLATARNA Celje
KERSNIKOVA ULICA

S POSLOVALNICAMI; 

CELJE
Prešernova ul. 2

LJUBLJANA 
Wolfova ul. 3

MARIBOR
Grajski trg 8

ZAGREB
Petrinjska 4

BEOGRAD 
Terazije 1

SARAJEVO
Gazi Husrefbegova 3

NOVI SAD 
Dunavska 14

SUBOTICA
Trg svobode 1

SPLIT
Matošičeva 6
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IN IHEMORIAM DRUŠTVENIM ČLANOM jRAZSTAVE V LIKOVNEM
SALONU
Z razstavami so v Likovnem 

salonu začeli že kar v poznem 
poletju, ko je prikazal Ce
ljanom svoje karikature dr. Pa
vel Kantorek iz ČSSR. Ta raz
stava je bila odprta meseca sep
tembra.

Oktobra se nam je predstavila 
mlada ljubljanska kiparka Dra
gica Čadež-Lapajne, ki je zbu
dila s svojimi deli precej prizna
nja. Obe razstavi sta bili dobro 
obiskani. Meseca novembra raz
stavlja v Likovnem salonu zelo 
talentiran in uspešen slikar in 
grafik Klar Meško.

LETOŠNJI KONCERTI
Koncertna poslovalnica je že 

pričela s koncerti v letošnji se
zoni. Prvi večerni koncert je imel 
v Narodnem domu naš znani 
pianist Aci Bertoncelj. Za mla
dino pa sta bila 16. oktobra dva 
koncerta, na katerih so sodelovali 
operna pevca Vilma Bukovec in 
Mitja Gregorač, violinistka Olga 
Skalar in pianist Andrej Jarc. 
Mladina je sprejela oba koncerta 
z izrednim navdušenjem.

PEVCINOVA RAZSTAVA
V ŠOŠTANJU
Kakor nam poročajo iz- Šošta

nja, je bila tam v drugi polovici 
septembra v Napotnikov! galeri
ji dobro obiskana razstava pa
stelov slikarja Vinka Pevcina iz 
Kompol nad Štorami.

AVGUST ŠTOK -
vdova

CELJE, Ulica 29. novembra 7
Telefon 23-90

Splošno kleparstvo in vodo-
vodne inštalacije. sanitarne
naprave, montaža 
kušnja strelovodov.

in preiz-

Hitro in solidno 
vsako naročilo.

opravimo

JOŽE UNVERDORBEN

Rodil se je 11. avgusta 1898 v 
Slovenski Bistrici in je maturiral 
na mariborskem učiteljišču. Še 
ne, 18 let star je bil mobiliziran 
v cesarsko vojsko in se udeležil 
bojev ob Soči in Piavi. Po vojni 
je učiteljeval v Zrečah, nato v 
Rogaški Slatini. Tu je ustanovil 
razred za duševno prizadete ot
roke in se za ta pouk kvalificiral 
s posebno diplomo. Drugo vojno 
je prebil deloma v nemškem voj
nem ujetništvu, deloma kot de
lavec v Zrečah, povezan z osvo
bodilnim gibanjem.

Po osvoboditvi je v Celju or
ganiziral samostojno posebno šo^ 
lo, ki je zajela tudi daljno oko
lico s pomočjo' internata na Go
lovcu. Smotrno je oral ledino v 
mnogočem, zbiral in vodil sode
lavce, pripravljal mlajše kadre na 
seminarjih in v tečajih, predse
doval sindikatu.

Kot ravnatelj šole in prosvet
ni svetovalec za najširše okrožje 
je zasluženo požel mnogo pri
znanj in odlikovanj ter prejel 
Žagarjevo nagrado. Kljub zra
hljanemu srcu še nekaj let ni °“ 
pustil aktivnega dela, v pokoju 
pa ga je nadaljeval s knjižnim 
zbiranjem bogatega gradiva o 
vzgoji in pouku prizadete mladi
ne, kjer je teorijo soočeval z last
no prakso.

Jože Unverdorben je bil širo
ka osebnost, kremenit človek, 
zvest Slovenec, prisrčen tovariš 
in prijatelj. Svoje najplemenitej
še sile- je razdajal tisti mladini, 
ki je bila njegove pomoči in vod
stva najbolj potrebna.

MARIJA BRADAČ
V peitek 11. oktobra smo se 

na Mestnem pokopališču v Celju 
poslovili od plemenite žene, ki je 
vse svoje življenje posvetila dru
žini in je z veliko zavzetostjo 
spremljala tudi delo v cejjskih 
naprednih organizacijah.

Rojena je bila v Trstu 16. ja
nuarja 1897. Kot begunka je pri
šla v Celje leta 1919, kjer je zla

sti prva leta okusila trdo življe
nje v novi sredini. Tiho in mar
ljivo je delala v družinskem kro
gu. kje,r je vzorno vzgojila svoja 
otroka in po moževi smrti skr
bela ob sinu Dragu za njegovo 
družino. Kot zavedna Slovenka 
je bila trn v peti celjskim nem
škutarjem. S prihodom okupator
ja je bila z družino izseljena že 
s prvim transportom na Hrvat- 
sko, kjer je vsa vojna leta pre
živela v Osjeku. Tu je sodelova
la z NOV vse do osvoboditve. Po 
osvoboditvi se je vsa izčrpana po
novno vrnila v Celje, kjer je v 
krogu sinove družine živela 
skromno in delovno. Pokojnica je 
bila dolga leta tudi članica na
šega društva, društva upokojen
cev in Zvezei borcev.

Nadvse pošteni in delovni že
ni velja svetal spomin.

MR. ANDRO POSAVEC
21. oktobra je množica pogreb

cev spremila k zadnjemu počit
ku magistra farmacije Andra Po
savca, v slovo pa mu je sprego
voril njegov vojni tovariš major 
v Slavonski Požegi, kjer je obi
skoval tudi osnovno šolo. Študij 
je nadaljeval v Zagrebu in v 
Pragi, kjer je promoviral za ma
gistra farmacije. Tudi prva sve
tovna vojna mu ni prizanesla. 
Kot solunski borec pa je dal svoj 
delež za ustanovitev južnoslovan
ske države. Kmalu po prvi vojni 
je prišel v Celje in po nekaj le
tih prevzel apoteko pri Mariji po
magaj, ki jo je vzorno vodil vse 
do prihoda Nemcev, ki so ga iz
gnali iz Celja. V obdobju med 
obema vojnama se je rajnik ak
tivno udejstvoval v javnem živ
ljenju našega mesta, dalj časa 
pa je bil tudi občinski odbornik 
ter kot tak zagovornik za uvedbo 
in razvoj avtobusnega prometa, 
pa tudi sicer si je prizadeval za 
pravilen razvoj našega mesta. Po 
vojni se je vrnil v Celje. Dejal 
je na socialnem zavarovanju, 
kasneje v sosednji Hrvaški, zad
nja leta pa je kot upokojenec 
delal v sezonah v lekarni na Kor
čuli. Rajnik je bil član našega 
društva že izza predvojnih dni. 
Naj mu bo ohranjen blag spomin.

FRANJO KOCIJAN
Že po zaključku redakcije nas 

je dosegla vest, da je umrl eden 
najstarejših društvenih članov 
Franjo Kocijan. Nekrolog bomo 
objavili v naslednji številki.

Celjska ribiška družina se ze
lo trudi za nov ribji zarod. Letos 
so spustili v vodo na svojem ob
močju 20.000 mladih potočnih po
strvi, 40.000 zaroda potočne po
strvi, 5000 krapov, 1000 kg drst- 
nih podusti in 2000 mladih sulcev 
— predvsem v Savinjo in njene 
pritoke. Letos so izdali tudi oko
li 1000 enodnevnih turističnih ri
bolovnih dovolilnic.

PODJETJE 
ELEKTRO CELJE
POSLOVNA ENOTA CELJE 
MARIBORSKA C. 4

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

Ulili A CELJE
INDUSTRIJA AEROKLIMATICNIH NAPRAV 

PROIZVAJAMO:
Centrifugalne in aksialne ventilatorje vseh vrst in izvedb 
do kapacitet Q = 250.000 m3/h in H = 1200 mm VS. Lamelne 
in navite (spiralne) grelce in hladilce za zrak. Zidne, viseče 
in komfortne kaloriferije za toplo vodo, paro in elektroencr- 
gijo. Vse elemente za distribucijo zraka, npr.; žaluzije, ane- 
mostate, rešetke, armature za zrakovode. Zračne in vrečaste 
filtre, industrijske sesalce, mokre zračne čistilce in zračne 
vlažilce. Klimatske centrale za nizek ali visok pritisk. Posode; 
Bojlerje, protitočne aparate, kondenčne lonce, vodne filtre, 
razbremenilne in dnevne rezervoarje, kondenzatorje za amo- 
nijak, separatorje , lakirne kabine, varilne mize, ciklone, 
hladilne baterije, razpršilne šobe za vodo, likalne pupe, hla
dilne stolpe, zračne generatorje do 1 M kcal, ki segrevajo 
zrak do 150° C, kurjeni z mazutom itd.

MONTIRAMO IN IZVAJAMO ENGINEERING ZA; 
Centralno ogrevanje vseh objektov s kotlarnami na trda in 
tekoča goriva, vodovodne instalacije, ventilacijske, klimati- 
zacijske in pnevmotransportne naprave, industrijske sušilnice 
za lesno in gradbeno industrijo, velike hladilnice za pre
hrambeno, kemično industrijo ter za skladišča, luke in pre
delovalno industrijo, naprave za umetna drsališča itd.

INFORMACIJE:
Na razpolago vam je naš prodajni sektor s svojim projektiv
nim birojem za vse vaše želje, podatke, predloge in idejne 
rešitve. Kontaktirajte pismeno ali telefonsko; Celje 27-00 in 
21-56 ali telexno: 33531 KLIMA.

TRGOVSKO PODJETJE

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

mlajše
Torbice vseh vrst v posebnem 

oddelku
Poslovalnice; Volna, Vesna, 
Manufaktura, Solčava, Droge

rija in Stari trg

OBIŠČITE NOVO, SODOBNO 
UREJENO TRGOVINO

VOLNA
z najbogatejšo izbiro blaga, 
perila in konfekcije — Novi 

modeli in vzorci

Na oglu Prešernove ulice in 
Tomšičevega trga.

TEKSTILNA TOVARNA 
IN KONFEKCIJA

METKA
CELJE 

Telefon: 29-73, 75 
Brzojavi 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 
trgovino v Savinovi 
ulici poleg tržnice

VSAKA
SKODELICA
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KOMPAS Celje
TURISTIČNO IN
AVTOBUSNO PODJETJE
Celje, Tomšičev trg 1, tel. 23-50

ORGANIZIRA
izlete in potovanja po do
movini in v tujino z mo
dernimi avtobusi

REZERVIRA
hotelske in privatne sobe 
v letoviščih, kabine na 
ladjah ter spalnike

OSKRBI
vaš letni dopust doma ali 
na tujem, ob morju, v go
rah ali zdraviliščih

POSREDUJE
nabavo potnih listov in 
vizumov

PRODAJA
železniške, letalske in la
dijske vozovnice za tu- in 
inozemstvo kakor tudi tu
ristične spominke, darila 
in turistične publikacije in

RAZPOLAGA
s turističnimi informacija
mi vseh vrst.

GOSTIŠČE

»PRI KOROŠCU«
IRMA KOŠTOMAJ

CELJE, Cesta v Laško

Posebno dobro poskrbimo za 
zaključene družbe ter za raz
ne sestanke.
Naše specialitete so krvavice, 
pečenice in doma napravljene 
kranjske klobase. Točimo le 
pristna vina!

aero akvarelne in 
tempera

šolske barvice

aercr

JESENSKI PLENUM CTZ

Na nedavnem jesenskem ple
numu Celjske turistične zveze, 
ki je bil izredno dobro obiskan, 
so proučili rezultate letošnje tu
ristične sezone. Pogovorili so se 
tudi o propagandi, o pripravah 
za zimskoi sezono, o bodočem delu 
zve;ze ter o spomladanskem obč
nem zboru.

Slovensko ljudsko gledališče Celje
SLG Celje je bilo ustanovljeno 

šele, po minuli vojni in kot tak
šno velja za mlado gledališče. 
Kljub temu pa je gledališka tra
dicija mesta Celja zelo bogata, 
saj sega v same začetke sloven
ske vsenarodne gledališke ustvar
jalnosti. Napori aktivnih gleda
liških ljubiteljev, ki soi pripomo
gli, da je imelo Celje že pred 
vojno stalne gledališke sezone, so 
bili izredno veliki. Škoda, ki jo je 
povzročil okupator, se je pokaza
la tudi v tem, da je razdejal celj
ski gledališki hram. Z osvobodit
vijo je znova vzniknil in oživel 
gledališki amaterizem, hkrati pa 
so bili dani pogoji, da se vendar
le lahko formira poklicna gleda
liška skupina. In tako je bil 6. 
12. 1950 podpisan pri takratnem 
mestnem ljudskem odboru v Ce
lju odlok o ustanovitvi poklicne
ga gledališča. Obnovitvena dela

gledališke hiše, ki je bila malo
dane v ruševinah, so se začela že 
1. 1946, leta 1953 pa se, je poklic
na ustanova že, lahko preselila 
pod novo streho. Nova hiša je bi
la odprta na dan 9. maja s 
Kreftovimi »Celjskimi grofi«. V 
glavni vlogi je nastopil nestor 
celjskega gledališča, njegov dol
goletni upravnik Fedor Gradiš
nik. Tako je postalo SLG Celje 
osrednja kulturna ustanova ne 
samo Celja, marveč tudi vsega 
njegovega pokrajinskega zaledja. 
Gledališče šteje trenutno 18, pre
težno mladih igralcev in ima 
stalnega režiserja, pomaga pa si 
z režiserji gosti iz Ljubljane pa 
tudi Zagreba. V sezoni uprizori 
SLG Celje povprečno' 10 premier, 
doma in na gostovanjih pa zabe
leži tudi preko 200 predstav 
letno.

Kmalu se bo začela zimska sezona, upajmo, da bo tudi toliko snega 
kakor ga je bilo lani, ko je mojster Pelikan napravil ta posnetek.

DELO HORTIKULTURNEGA DRUŠTVA CELJE
Celjsko hortikulturno društvo 

tudi letos uspešno dela.
Predavanja so zelo dobro obi

skana. V februarju je dipl. ing. 
Vid Korber predaval o sadjarstvu 
vrtičkarjev, marca nam je vrtnar 
Tušek iz Kranja ob predvajanju 
barvnih diapozitivov prikazal ču
dovito lep in mnogoštevilen izbor 
rož — vrtnic. Naslednje.predava- 
nje v oktobru je bilo posvečeno 
gojitvi čebulnic in gomoljnic.

Demonstracije so se izkazale 
za posrečeno obliko praktičnega 
strokovnega izpopolnjevanja čla
nov. V marcu je blizu 60 članov 
obiskalo dom društvenega pred
sednika Korberja, ki je navzo
čim prikazal pomladanska dela 
vrtičkarjev. Julija smo obiskali 
vrtnarski obrat v Medlogu. 
Upravnik tov. Dermol je navzo
če vodil po nasadih vrtnic in 
drugih trajnic ter dajal strokovna 
pojasnila. Septembra smo si ogle

dali še drevesnico in gospodar
stvo Mirosan.

Poučne ekskurzije so že nekaj 
let zelo privlačne in se jih člani 
množično' udeležujejo. Julija smo 
potovali s 3 avtobusi na Višarje, 
v Udine, Miramare in Trst. Prve 
dni septembra smo na tridnev
nem potovanju po Italiji obiska
li svetovno znane Dolomite, me
sto cvetja Merano, sadne plan
taže ob Adiži, parkovne nasade 
oleandrov' ob Gardskem jezeru in 
še nekatere kraje. Oktobra smo 
si ogledali Beljak in Celovec ter 
koroška jezera.

Strokovna posvetovalnica bo
začela delati pozimi, če bo obisk 
boljši od lanskega leta.

Naše društvo je sodelovalo tu
di z OTD Celje pri ocenjevanju 
balkonskih in okenskih cvetlic 
ter vrtov na področju mesta in 
okolice.

J. P.

(3eljska opekarna
CELJE

Sp. Hudinja 24 — telefon 26-03 

Priporoča svoje kvalitetne izdelke

OBVEŠČAMO

lastnike vozil ZASTAVA- 
FIAT. RENAULT in ALFA- 
ROMEO, da smo pričeli poslo
vati v NOVEM SERVISU V 
CELJU ob Ipavčevi ulici. 
Telefon: (063)-34-47 (nasproti
»ŽIČNE«),
V tem servisu izvršujemo sle
deče usluge; generalna popra
vila — drugi servisi v garant
nem roku — vsa druga obi
čajna popravila — kleparska, 
tapetniška in ličarska dela — 
sodobno pranje vseh osebnih 
avtomobilov — prodaja re
zervnih delov.
V servisu v starih delovnih 
prostorih v Miklošičevi ulici 
(prej servis »ZastaVa«) vršimo 
popravila avtomobilov znam
ke; — »Škoda« — NSU »Pre
tiš« — »Tomos« in motorna 
kolesa; »Tomos« in »Pretiš«
V starih delovnih prostorih v 
Medlogu pri Celju popravlja
mo tovorna vozila znamke 
»TAM«, »MAN«, »IMV« ter 
druge.

V novi trgovini ob Ljubljan
ski cesti lahko kupite razna 
motorna vozila, domače proiz
vodnje in iz uvoza, rezervne 
dele, avtoplašče, elektro in 
splošni material. Informacije 
po tel. »(063)-21-80.

»AVTO CELJE«
CELJE

TEKSTILNA
TOVARNA

VOLNA
LAŠKO

PRIPOROČA SVOJE NAJ

KVALITETNEJŠE IZDELKE

PROSIMO, DA PORAVNATE 
NAROČNINO ZA NAŠ ČA
SOPIS. ŽE V NAPREJ HVA
LA!

LEPO MESTO
Žiro račun 507-11-48 
Olepševalno in turistično 
društvo Celje.
Naročnina za dve leti 5 din, 
za inozemstvo 10 din.

GOSTINSKO PODJETJE

yPlajolka
CELJE, Prešernova 3 
Telefon 30-93

Prijetno se 
boste počutili 
pri nas, ker 
vas bomo 
zares solidno 
postregli
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Par belih golobčkov
V letih pred vojno mi je Lovro 

Ogrič bil kolega na šoli. Bil je. 
dober tovariš, nadarjen risar in 
pevec, z otroki pa včasih tudi zelo 
strog, sicer pa vedno poln nena
vadnih domislekov.

Bližal se je tedaj že svojemu 
petdesetemu letu. a tudi to dej
stvo ni nič kaj omehčalo njego
vega značaja in obnašanja. To 
dokazati mi ne bo pretežko, ker 
se pri tem lahko oprem na resni
čen dogodek.

Lovro je poučeval v petem 
razredu. Med njegovimi učenci je 
bil tudi enajstletni Vladko iz pre
možne obrtniške družine, nekoli
ko razvajen in boječ fant, sicer 
pa prizadeven učenec z uglajenim 
vedenjem. Telesno je bil precej 
šibak, krasili pa so ga gosti kod
rasti lasje in iz modrih oči mu je 
sijala dobrodušnost.

Tistega dne je po dopoldan
skem pouku učitelj Lovro pridr
žal učenca Vladka v razredu in 
mu z vso resnobo povedal;

»Neko uslugo mi lahko storiš, 
Vladko. Jutri bova z ženo nam
reč slavila srebrno poroko. Za to 
posebno priložnost ji želim nekaj 
lepega pokloniti. Ker ima zelo 
rada živali, jo hočem razveseliti 
s parom belih golobčkov. Tebe pa 
sem izbral, da mi pomagaš priti 
do njih. Dobiti mi moraš takšen 
par. Kajne, da boš to storil?«

»Da,« je plaho dahnil deček.
»Ali pa veš. kje takšna dva 

golobčka najdeš?«
»Ne,« je odvrnil.
»Povedal ti bom. Popoldne boš 

imel dovolj časa, da se potrudiš 
zame in za mojo ženo. Saj ven
dar veš, da ima velikanska go
lobja jata svoje prebivališče, v 
zvoniku naše farne cerkve. No, 
zlezel boš visoko tja gor in ulovil 
dva golobčka. Toda dobro si za
pomni: biti morata snežno bela 
brez najmanjše lise in biti mora
ta pravi par, to se pravi babica 
in samček. Ali si me razumel?«

»Sem«, je z zadržanim strahcm 
odgovoril Vladko.

»Kje, stanujem, veš. Najpozne
je ob osmi uri nocoj mi pozvoni 
na vratih! Čakal bom nate in na 
oba goloba. Tako! Zdaj pa pojdi!«

»Da, gospod učitelj,« je šepnil 
fant, očitno zaskrbljen in neod
ločen.

Opoldne je brez običajnega te
ka sedel k obedu. Da z njim ne
kaj ni v redu, so kmalu mogli 
opaziti vsi njegovi; mamica, oče, 
sestra, dedek in teta. Prav malo 
je pojedel in niti jabolčni zavi
tek mu tokrat ni prijal.

»Ali si bolan? Te kaj boli?« so 
ga vpraševali, on pa je odkimo- 
val, dokler končno ni priznal;

»Moral bom zlesti v zvonik 
farne cerkve ...«

»Kaj vendar govoriš?« so se 
vznemirili. »Ali se ti blede? Go
tovo imaš vročino, ubožček!«

»Gospod učitelj bo imel sre
brno poroko...«

»Kako zmešanao govoriš! Bo
lan si. Legel boš v posteljo. 
Zdravnik...«

»Ne, ne!« je pojasnjeval. »Vse 
bom povedal. Učitelj mi je naro
čil. Jutri bo praznoval srebrno 
poroko. Svoji ženi hoče dati par 
belih golobčkov, babico in sam
čka. Uloviti jih moram v zvoniku 
farne cerkve...«

»Za božjo voljo!« je v strahu 
zastokala Vladkova mama. »V 
cerkveni zvonik ne smeš! To je 
sila visoko! Padel boš in se ubil! 
Ne, ne, sinko!«

»Niti našega hlapca si ne bi 
jaz upala poslati v zvonik,« je 
pritrdila teta in še dedek je zma
jal z glavo; »Učitelj nima pravice

kaj takšnegp zahtevati. Tisti go
lobi vendar niso njegovi in tudi 
naši niso.« •

»Jutri, pojdem k šolskemu u- 
pravitelju in se mu pritožim. Naj 
pouči učitelja, da bo vedel, kaj 
sme. in česa ne!« je zapretil oče.

»Nikakor!« se je uprla mama. 
»Potem bi učitelj nas in fanta 
črtil. Zadevo moramo urediti na 
lep, miren način. Ne boj se, Vlad
ko!«

»Bilo me je resda že strah,« je 
odvrnil deček. »Zvonik je zelo vi
sok in. če; bi mi spodrsnilo ...«

»Uh!« se je zgrozila mama.
»Bilo bi zelo nevarno,« je pri

pomnil dedek. »Stopnice v zvo
niku so lesene, stare in nezanes
ljive. Tudi bi bilo težko loviti go
lobe,če ne bodo sami hoteli po
čakati, da jih kdo ujame. Učitelj 
naj si kar sam gre ponje. Njego
va srebrna poroka se nas prav 
nič ne tiče.«

»Sem slišala, da je z zvonika 
lep razgled,« je pripomnila Vlad
kova sestrica.

»To pri tem ni važnoi, neum
nica mala!« jo je zavrnila teta.

»In kako naj na lep način ur e
dimo zadevo?« je vprašal oče.

»Vladko ne sme v zvonik!« je 
odločno dejala mama. »Učitelju 
pa bo tudi treba ustreči. Goto
vo bi se kje v mestu našel par 
golobov...«

še malo prigriznil vsaj jabolčnega 
zavitka zdaj, ko se bo vse dobro 
uredilo? Pa še nečesa sem se 
pravkar spomnila. Najti moramo 
tudi še dovolj veliko gajbico za 
oba goloba. Dovolj lepa bo mo
rala biti kot darilo k srebrni po
roki. Ah, na misel mi je pravkar 
prišlo: tam na Dobravi je neki 
perutninar, ki menda redi tudi 
golobe. Imamo pa v mestu tudi 
društvo rejcev malih živali. Do
bila bom naslov njegovega pred
sednika. Tudi sama pojdem. Vsi 
skupaj bomo našli, kar potrebu
jemo ...«

Razšli so se na več strani, da 
poizvedo za golobčka, kakršna bi 
odgovarjala učiteljevi želji. Res 
njihov trud ni bil zaman. Čez uro 
in dve so vračali z nekaterimi 
naslovi.

Vladkova mama je na Dobro
vi našla belo' golobico in z golo
bom, ki pa je na trebuhu imel 
precejšnjo sivo liso. K sreči pa 
je vajenec pri nekem upokojencu 
v Liscah odkril snežno belega 
samčka. Po; tega je bilo treba 
zdaj pohiteti.

Vse se je hitro uredilo. Dedek 
s-e je še sam natanko prepričal o 
različnosti spolov pri obeh docela 
belih golobčkih, ki sta se že po 
nekaj minutah spoprijateljila v 
dovoli prostorni, lični gajbici. To 
njuno hišico je služkinja kupila

Obisk predsednika Tita v Ro
banovem kotu je med domačini 
še vedno v živem spominu, saj je 
predsednik s svojim obiskom po
častil kmečke ljudi in. se z njimi 
pogovoril o delu in težavah, ki 
jih imajo planinski kmetje. Iz
redno mu je bila všeč 'ta mala 
idilična dolinica.

Razstavi v 
Slovenjem Gradcu

Konec oktobra so odprli v 
umetnostni galeriji Slovenj Gra
dec dve pomembni reprezentanč
ni razstavi. Prva nam prikaže v 
210 slikah in plastikah sodobno 
avstrijsko likovno umetnost, dru
ga 43 ameriških plakatov. Obe 
razstavi sta izredno kvalitetni in 
sta na mednarodni ravni. Razsta
vi sta bili odprti do sredine no
vembra ter sta bili dobro obi
skani.

BRATJE OD NEKDAJ
Pod habsburškim žezlom 
Cehi in mi
za isto smo stvar se borili 
in n nogokdaj k nam 
so iz Prage prišli, 
da zvesto smo bratstvo slavili.
Ko v Celju nam zrasel 
je Narodni dom, 
ko zbirali so se sokoli, 
prihajali so, da nam bodo v pomoč, 
in niso odrekli nikoli.
A segla po nas je tujčeva pest. 
nam narodni dom je skazila, 
a njim jte svetlobo svobodnih zvezd 
spet nova temina zakrila.
Še danes so žive nekdanje vezi 
med brati od severa, juga. 
na svojem smo danes 
srečnejši od njih. 
a naša ja njihova tuga.

VERONIKA DESENIŠKA
V soboto 2. novembra nam je 

celjski amaterski oder pripravil 
v režiji Cveta Vernika svojo prvo 
uspelo predstavo v novi sezoni. 
Zaigrali so VERONIKO DESENI- 
SKO. Po premieri so igro pono
vili še v raznih bližnjih krajih.

RAZSTAVE V ROGAŠKI 
SLATINI
Agilna Delavska univerza 

Šmarje pri Jelšah prireja stalno 
slikarske razstave v modemi piv
nici v Rogaški Slatini. Oktobra 
je razstavljal 30 slik Marjan Pra
šiček. učitelj risanja in oblikova
nja v steklarski šoli, ki se je ro
dil 1. 1921 v Kozjem.

Učitelj je gajbico postavil za 
vrata in prijazno pohvalil Vlad
ka;

»Priden si bil. Moja žena bo 
tega darila zelo vesela. Hvala ti! 
Le še naprej ostani tako ubogljiv 
in marljiv! Za nagrado pa vzemi 
tole...«

In mu je v roko potiščal de- 
setdinarski kovanec. Vladko se 
je denarja sicer branil, a učitelj 
ni hotel popustiti. Vsak trud da 
je treba poplačati, je menil. De
ček pa je bil tudi zadovoljen, ker 
ga ni vprašal, če je bil zares sam 
zlezel v zvonik farne cerkve. ..

Mračilo sg je že. ko se je 
Vladko vračal. Dospel je v svojo 
ulico in se ozrl k oknom domače 
hiše. Ob njih je zagledal obraze 
dragih svojcev. Čakali so nanj in 
mu pokimali.

Da, Vladko je srečno opravil 
svojo nalogo, na prvi pogled nič 
kaj preprosto;, in zdaj mu je bilo 
lahko pri srvcu ...

Drsališče v mestnem parku bo tudi letošnjo zimo osrednje, zbirališče 
celjske mladine in celjskih športnikov. Poleg drsanja, ki je postal v 
Celju najbolj priljubljen in množični šport, se nam obetajo tudi 
zanimive hokejske tekme in prireditve.

»Ampak bela kot sneg morata 
biti,« je poudaril fant. »Babica in 
samček...«

»Poskusili bomo par takšnih 
golobov kupiti. Povprašali in po
gledali bomo po hišah. Razposla
li bomo nekaj ljudi iz naše de
lavnice, pa še hlapca in služki
njo. Potruditi se moramo!«

»Kaj vse si kdo izmišlja za 
svojo srebrno poroko! In ravno 
naš Vladko naj bo pri tem vple
ten! Kdo pa bo odgovarjal, če se 
mu pripeti nesreča? Kaj«

»Ne moremo se upreti učite
lju, čeprav je tu nedvomno šel 
predaleč,« je menila mama. »Tu
kaj pa je zdaj priložnost, da se 
mu Vladko, naš edinček, še bolj 
prikupi.«

»Zvonika sem se bal«, je pri
znal zdaj pomirjeni deček in se 
sproščeno nasmehnil. »Da bi se 
le dal dobiti takšen par belih go
lobčkov, morata pa biti samček 
in babica. Pa tudi mudi se že!«

»Takoj ju pojdemo iskat po 
vsem mestu in okolici«, mu je 
obljubila mama. Sinka je poboža
la po laseh in poljubila na lice. 
»Preljubi naš Vladko! Ali ne bi

v mestni starinarni. Seveda je, 
bilo treba tudi oba golobčka pla
čati drago, stotak in pol za oba ...

Močno vesel je bil zdaj Vlad
ko. Cimprej se je moral odpravi
ti na svojo pot, še preden bi se 
zmračilo. Z oken so vsi njegovi 
gledali za njim, ko je z golobo
ma v gajbici previdno stopal po 
ulici proti trgu, s katerega je dru
ga ulica vodila k učitelju. Mimo» 
grede se je še ozrl k zvoniku sta
re fame cerkve, kjer so golobi v 
njem zdaj tik pred mrakom goto
vo že podremovali. Zvonik je bil 
resda hudo1 visok. Ob misli, da 
bi se bil moral sam povzpeti nanj. 
ga je še. zdaj od strahu stresel 
mraz...

Na cilju je pozvonil. Odprla so 
se vrata in s stanovanjskega pra
ga se je gospod učitelj zagledal v 
Vladka in gajbico v njegovih ro
kah.

»Vidim,« je dejal, »golobčka 
sta resnično bela. Ali pa sta tu
di babica in samček, kakor sem 
ti naročil?«

»Prav gotovo: Saj je dedek re- 
kql, da sta.«
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ARKADIJ VIDEMŠEK
(ob 50. obletnici smrti)

V spodnjem delu starega po
kopališča na Golovcu se skriva 
posebne vrste grob, zarasel z brš- 
Ijinom in travo. Za praznik mrt
vih ga vsako leto neznana roka 
očisti, položi nanj cvetje in prižge 
tam svečko.

Z nagrobnega kamna se dasta 
prebrati imeni moža in žene, ki 
sta že priletna hitro drug za dru
gim legla semkaj pod rušo pred 
več kakor tridesetimi leti. Niže 
vklesane črke, pa povedo še tole; 
— V spomin na daljni grob v 
tujini sina Arkadija, padlega na 
Monte Val di Bella 18. junija 
1918.

Pred petdesetimi leti torej in 
na dvajseto pomlad svojega živ
ljenja je ugasnil Arkadij Videm- 
šek. Južno od tirolsko — italijan
ske meje, ga je raztrgala granata. 
Kar je ostalo od njega, se je 
pridružilo njegovim tovarišem iz 
celjskega 87. pešpolka v skupnem 
grobu neznano kje.

Arkadij Videmšek
NOKTURNO
(1913)
Kadar mrak objame zemljo, 
kadar vse počiva, 
kadar bajke si šepeče 
polje, log in njiva, 
kadar na poljani cvetke 
nagnejo glavice 
in jim biserne rosice 
okrasijo Uce, 
kadar luna polzaspana 
za oblaki sanja, 
jaz pa sam slonim ob oknu 
žalosten brez spanja: — 
takrat bi preklal tenčico, 
ki zemljo odeva, 
in obsut od žarkov zlatih 
k tebi stopil, deva.

Arkadij se je rodil 1. 1898 v 
Slovenskih Konjicah kot sin sod- 
nijskega uradnika in matere, — 
sarajevske Hrvatice, Po preselit
vi v Celje je tukaj obiskoval gim
nazijo. Bil je izredno inteligenten 
fant, nemiren mislec, v šoli od
ličnjak, blesteč sokolski telova
dec in zaveden član ilegalne na
predne dijaške organizacije, po
vezane z ljubljanskim Preporo
dom, ki je sledil jugoslovanskemu 
političnemu programu.

Jeseni 1. 1913 v Ce,lje preme
ščeni stotnik Rudolf Maister, s 
pesniškim imenom Vojanov, je 
bil mentor dijaškemu literarnemu 
klubu Kondor. Temu je pripadal 
tudi Arkadij in je v njegovem 
mesečniku »Savinja« priobčil 
mnogo pe^mi. Motive zanje so- mu 
dajali narava, misli o svetu in 
življenju, ljubezen do dekleta in 
naroda. Verjel je;
... jaz vem, da pride srečen dan, 
da naša zemlja bode času priča, 
ko zavihtel naš narod buzdovan 
s krepko roko bo Marka kralje
viča.

Bile, pa so tudi ure, ko je ču
til osamelost;
Kdo pa se zmeni za upe, 
ki v duši moji vzplamtevajo?
Saj le vzdrhtevajo 
v prazno polnoč ...

Odločil se je za življenski de
lež trpljenja ob iskanju spoznanj: 
O ljubica, že sem nastopil pot, 
ki pelje me v tepanino domov, 
zmot. . .

Ob pričetku vojne 1. 1914 je 
avstrijska policijska oblast posve
tila posebno' pozornost slovenske
mu dijaštvu. Med zaslišanimi in 
disciplinsko kaznovanimi celjski
mi dijaki je bil tudi šestošolec 
Arkadij. Mobiliziran v maju 1. 
1916 je kmalu z marškompanijo 
odšel na južno fronto. Skrivaj ga 
je spremljala politična karakte
ristika, ki je navajala;

Delovni program
Plenarni odbor Olepševalnega 

in turističnega društva Celje je 
na svoji seji dne 15. oktobra ob
ravnaval delovni program za na
slednje leto in ga tudi sprejel. 
Društveni upravni odbor je spre
jel k temu programu 15. novem
bra še nekatere dopolnitve. Tako 
bo naše društvo tudi prihodnje 
leto skrbelo za turistično propa
gando našega mesta, spomladi bo 
izdalo nov barvni prospekt, skr
belo bo za turistično-informacij- 
sko in vodniško službo, imelo pa 
bo tudi svoj turistični urad v Sta
netovi ulici. Priredilo bo' izlete v 
Bihač, Južno Pohorje, Belopeška 
jezera — Trbiž, Vrbsko' jezero — 
Celovec — Rožna dolina, Blatno 
jezero, Krvavec, Rifnik — Žički 
samostan. Organiziralo bo več 
prireditev, med katerimi omeni
mo cicibansko in pionirsko' ma
škarado, valčkov večer, proslavo 
prvega maja, sodelovalo pa bo 
tudi pri proslavah občinskega

»Arkadij Videmšek je bil od 
šolske uprave označen kot Jugo
slovan, ki je kazal nagnjenje za 
jugoslovansko propagando«. Ci
vilni komisar 5. armade pa je do
dal; »A. V. naj se natančno opa
zuje in poroča, ali ga bo1 mogoče 
imenovati za častnika.«

Videmšek se je udeležil hudih 
bojev na gori Gabrijelu pri Go
rici. Tam je v nasprotnem napa
du kot korporal vodil svojo kom- 
panijo sam in si s svojo enoto 
spet pridobil izgubljeno postojan
ko. Njegov strahopetni poveljnik 
je med to akcijo ostal skrit v ba
taljonski kaverni.

Padel je 18. junija 1918 na 
Monte Val di Bella. Samo dvaj
set kratkih let je bilo odmerjenih 
nadobudnemu dijaku in pesniku.

OTD za leto 1968
praznika ter pri prireditvah, ki 
jih bo1 organizirala Celjska turi
stična zveza. Nadaljevala se bo 
akcija za odpravo nepravilnosti in 
kakor vsako leto tudi tekmova
nje za najlepše rože. Poleg na
štetega bo društvo nadaljevalo z 
deli na Starem gradu. V gostišču 
bodo1 obnovili vse instalacije ter 
namestili okna v prvem nadstrop
ju novega prizidka, seveda pa bo
do kakor vsako leto spomladi te
meljito očistili grad in popravili 
zidovje, kjer bo to najbolj po
trebno. Poleg tega pa bodo pri
čeli akcijo za gradnjo krožne ce
ste na Stari grad, za sajenje drev
ja v mestu, za lepšo ureditev po
kopališč, parkov, nasadov, za lep
ši izgled zgradb itd. Tudi v na
slednjem letu bodo izdajali pri
ljubljeni časopis Lepo mesto. Po 
dosedanjih uspehih, ki jih je do
seglo društvo; smo prepričani, da 
bodo društveni organi ta pro
gram tudi v celoti izpeljali.

Za njim sta ostala le dva zvezka, 
ki je v letih 1914 in 1915 vanju 
vpisal svoje mlade pesmi. Te da
nes skrbno varuje celjska študij
ska knjižnica.

F. R.

RIMSKE NAJDBE
Pri kopanju temeljev za novo 

poslopje v Zidanškovi ulici so 
naleteli na razne rimske najdbe, 
o katerih bomo več poročali ob 
naši naslednji številki.

ELEKTRIFIKACIJA
ŽELEZNICE
V začetku druge, polovice no

vembra je bila končana elektrifi
kacija železniške proge Zidani 
most — Rimske Toplice.

KMETIJSKI KOMBINAT 

ŽALEC, obrat

Vrtnarstvo
CELJE

priporoča cenjenim kupcem 
zelenjadne in cvetlične proiz
vode ter parkovne storitve. 
Stranke postrežemo v vrtna
rijah na Ljubljanski in Mari
borski cesti, na Cretu ter v 
cvetličarnah v Stanetovi in 
Prešernovi ulici. Informacije 
dajemo po telefonu št. 24-80.

OBIŠČITE
SODOBNO

UREJEN

HOTEL
TURIST
MOZIRJE

Odlična kuhinja, pozorna po
strežba, nizke cene, savinjske 
specialitete, lepo urejene tuj
ske sobe.

GOSTINSKO PODJETJE

OJSTRICA Celje
Ljubljanska c. 5, tel. 29-66

priporoča svoje obrate:
— Restavracija in prenočišče 

OJSTRICA. Celje, Ljub
ljanska c. 5, tel. 29-66

— Gostišče RIBIC, Celje, Zi
danškova 22, tel. 29-47

— Gostišče BIZELJCAN, Štore
— Gostišče TURIST. 

Frankolovo

Papirkonfekcija
industrija za predelavo papirja,
kartona in lepenke
z obratom
VALVASORJEVA TISKARNA

KRŠKO
Naši proizvodi in usluge:
— ciklostil papir A-4 70 in 80 

gr. srednjefini in beljeni
— vrečke s tiskom in brez 

tiska od 0,5 do 10 kg
— škatle iz navadne in valo

vite lepenke, surove in pre
vlečene, s tiskom in brez 
tiska

— reklamni papirji v' eno-, 
dvo- in trobarvnem tisku

— vse vrste tiskovin, brošur, 
prospektov, knjig in časo
pisov v eno- ali večbar
vnem tisku

— vezava knjig, brošur v pol- 
platno platno in usnje

Cene konkurenčne — kratki
dobavni roki
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lllliipiilpii«

fliiiili

mm+m

mm-mm“>••••••••••••••'••••••••••••••«'i •••••••••••••,'•••••••••••••«-• •••••••••••••

i»*» •••••••••••••>•••••••••••••••<
»•••••••••♦•••••.«• •••••••••••••*s::::::::::-::::-: _>••••••••••••••••

£:*:jxWx:vKxK: 

sjxvXjxjxjxjxlxK:

TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALOh i n u u v o r\ u r u u u

■ ITehno MERCATOR

LEPO MESTO 15



Dobili smo prve semaforjeVoda in še 
enkrat voda . - .

Vode primanjkuje v Celju že 
vrsto let kljub dvomiljardni in
vesticiji za novo zajetje v Vita
nju in za cevovod od tod do Ce
lja, ki so ga zgradili pred nekaj 
leti. Nove debele cevi, ki so1 bile 
položene v zemljo na približno 
20 km dolgi poti, so na pol prazne, 
ker ni dovolj vode pri izviru. 
Danes čujemo, da je vode v iz
viru precej man,j,kakor pa jo je 
bilo takrat, ko so strokovnjaki 
izvir raziskovali. Cujemo tudi, da 
zajetje ni na najbolj primernem 
mestu ter da bi se v bližini lahko 
našla še dodatna voda, ki bi na
polnila cevi z vodo. Veliko je 
govoric o tem zajetju, utemelje
nih pa tudi ne.

Tudi gradnje novih vodnjakov 
v Me,dlogu napredujejo vse pre
počasi, čeprav bi se dalo z novi
mi vodnjaki v tem predelu, pa 
tudi drugod, zajeti še precejšnje 
količine dobre talne vode, kar bi 
ne bilo niti predrago in bi se da
lo graditi postopoma. Vedno in 
povsod pa se ustavi vse ob fi
nančnih sredstvih. Toda občani 
tega izgovora ne morejo sprejeti 
in se iz leta v leto zadovoljevati 
s tolažbami. Naj vedo pristojni, 
da tretjina više ležečih stanovanj 
v našem mestu dostikrat nima 
vode, slab pritisk pa je tudi pri 
večini celjskih stanovanj reden 
pojav. Naj omenimo še višje leže
če mestne predele, kakor Jožefov 
hrib, Stari grad, Zagrad, mestno 
pokopališče pa še kak predel, 
kjer je voda problem številka 
ena.

Občani se tudi sprašujejo:, za
kaj uporablja industrija vodo
vodno vodo, ko je prebivalci ni
majo. Zakaj ne pride do reali
zacije že dolgo obljubljenega pro
jekta o industrijski vodi?

Zdi se nam. da glede tega ni 
več kaj razpravljati. Brez odla
šanja je treba zagotoviti oskrbo 
našega mesta z vodo. Sredstva je 
treba najti, pa če tudi kaj dru
gega počaka. Samo komisija, ki 
zadevo proučuje je premalo.

Zapis o letošnjih komunalnih
delih v Celju

Pred kratkim je dobilo Ce
lje prve semaforje. Postavili 
so jih pred pošto, da bi z njimi 
laže urejali promet na tem zelo1 
prometnem križišču. Seveda pa 
ni šlo le za semaforje, temveč za 
celotno preureditev križišča, za 
ureditev naprav pod njim (ugo
tovili so, da je stara vodovodna 
cev precej zamakala). Hkrati so 
poglobili podvoz in zgradili nov 
prehod za pešce pod železniško 
progo. Ob križišču so tudi razši
rili Cankarjevo ulico*. Slišali smo, 
da so dela veljala skupno okrog 
170 milijonov starih dinarjev. Naj 
dodamo še to, da bo poslej Ašker
čeva ulica enosmerna, prevozna 
le proti Mariborski cesti.

Lahko ■ bi rekli, da je bilo le
tos v Celju nasploh precej ko
munalnih investicij. Upajmo, da 
bo tako- tudi v prihodnjih 
letih, saj je to tudi edini izhod, 
če hočemo imeti urejeno mesto. 
Letos so opravili tudi mnogo 
drobnih del, kot so npr. krpanja 
asfalta na pločnikih in cestiščih, 
kar ne stane posebno veliko, je 
pa vseeno pomembno.

Na tem mestu ne moremo na
števati vseh ulic, ki so jih lete s 
modernizirali ali zgradili na no
vo. Naj omenimo le najpomemb

nejše, kot so1 magistralna cesta 
za novo* naselje v Zgornji Hudi
nji, modernizacija ceste z asfal
tom od križišča pri Topru proti 
Pečovniku in Zagradu, cesta v 
Liscah in v novih naseljih v se
vernih delih mesta, proti Lju
bečni in druge.

In prihodnje leto? Čeprav 
program še ni sprejet, lahko na
povemo nekaj večjih del. Že letos 
bodo pričeli na novo urejati Deč
kovo cesto na odseku od gasil
skega doma do IV. osnovne šole. 
Medtem ko' so pred štirinjstimi 
leti to cesto: le površinsko obde
lali (zato je tudi dotrajala), se 
bodo tokrat lotili dokončne izved
be. Dečkova cesta bo po novem 
imela devet metrov široko: asfalt
no vozišče. Najprej se; bodo se
veda lotili kanalizacije. Dalje je 
na vidiku asfaltiranje dostopov 
do vrstnih hiš na Otoku. Prebi
valci so se obvezali, da bodo sa
mi krili 30 odstotkov stroškov.

Zelo pomembno in veliko de
lo bo napovedano urejevanje kri
žišča na Slandrove.m trgu. To je 
izredno zahtevna naložba, ki naj 
bi dokončno odpravila težave na 
tem najbolj prometnem celjskem 
križišču. Verjetno bodo že pri
hodnje leto zgradili tudi podalj
šek Levstikove ulice po* sedanji 
strugi Koprivnice (deloma) do 
Aškerčeve ulice. Ta cesta je po

trebna zaradi gradnje nove tr
govske hiše c*b njej (Metalka), še 
bolj pa zaradi že nujno potrebne 
prestavitve celjske avtobusne po
staje na prostor pred Celeio. 
Vprašanje pa je, ali bo Celje 
zmoglo obe investiciji.

Velik letošnji dogodek za Ce
lje je odstranitev Sušnice iz me
sta. Pri Ostrožnem so ji zaprli 
pot in jo po kanalu speljali proti 
zahodu v Ložnico. V opuščeno 
strugo so na spodnjem delu polo
žili cevi za zbirni kanal, ki nosi 
št. 5. S tem je dana možnost za 
pozidavo južnega dela Šlandro- 
vega trga. Pravijo, da se bo že 
prihodnje leto podobno zgodilo 
tudi s Koprivnico. Kanal v sme
ri Koprivnice že kopljejo, vendar 
pa je za prestavitev tega po
toka treba zgraditi tudi dolin
sko pregrado pri Ločah, ki bo 
zadrževala velike hudourniške 
vode.

Ko* smo že pri vodah, moramo 
cmeniti še vodovod, ki je letos 
obogatel za nov napajalni cevo
vod ob Dečkovi cesti v smie.ri 
proti cesti na Ostrožno. Ta napa
jalni cevovod bo treba čimprej 
potegniti v polkrogu vsaj do Lju
bljanske ceste, kjer dobi stik s 
oevovedom. ki dovaja vodo v me
sto iz vodnjakov v Medlogu. Prek 
tega cevovoda bo pove.zan dotok 
vitanjske in medloške vode za 
severni del Celja. Naj omenimo, 
da je v teku razprava o tem, ali 
naj zgradijo pri vitanjskem iz
viru Jelševa Loka čistilno napra
vo in ali naj se, v bodoče Celje 
usmeri na črpanje podtalnice v 
Savinjski dolini ali pa gradi v 
perspektivi nov velik vodovod iz 
Gornje Savinjske doline (Bočna).

V okvir komunalnih prizade
vanj sodi tudi povečana skrb za 
mestni park in skrb za snago v 
mestu.

S komunalnimi deli sm0 letos 
vsekakor zadovoljni, želimo, da 
bi z de,li tudi prihodnje leto tako 
uspešno nadaljevali.

J. V.

JUBILANTOM, DRUŠTVENIM ČLANOM!ČESTITAMO
FRANC BREČKO

Naš slavljenec je tudi eden 
najstarejših članov našega dru
štva. Leta 1920, ko se je naše 
društvo' ustanavljalo, je podpisal 
ustanovno celjsko listino. Zato 
mu ob tej priložnosti še posebej 
čestitamo.

Franc Brečko se je rodil 1. 3. 
1893 v Crnolici pri Šgntjurju, kjer 
je obiskoval osnovno šolo', matu
riral je v Celju, pravo pa je štu
diral v Pragi in Zagrebu. Po us
pešno končanih študijah se je 
odločil za sodniški poklic, ki mu 
je ostal zvest do svoje upokojit
ve. Naj omenimo tudi, da ga je 
okupator leta 1941 zaprl med pr
vimi. Slavljenec se še danes živo 
zanima za gospodarstvo ter ure
janje in olepšavo našega mesta, 
saj je ves čil in krepak. Ko smo 
ga povprašali, kaj misli o delu 
našega društva ter o urejanju na
šega mesta, nam je odgovoril, da 
je z delom našega društva zelo 
zadovoljen, enako tudi z ureja
njem mesta. Pripominja pa, da 
bi moralo' biti več čistoče in reda.

Še mnogo zadovoljnih let sod
nik Brečko!

Gostišče na Starem gradu bo
odprto tudi pozimi. Vsako sobo
to in nedeljo bodo na voljo do
mače pečenice s kislim zeljem.

FRANC NOVAK — 80 let

V Šmarju pri Jelšah se je 9- 
2. 1888 rodil Franc Novak, ki mu 
ob njegovih 80 letih želimo zdrav
ja in zadovoljstva. Osnovno šolo 
je obiskoval v domačem kraju, 
obrtno šolo v Bolzanu na Tirol
skem, dveletno šolo za higienike 
pa v Ljubljani. Prvo svetovno 
vojno: je bil vojak, po prvi sve
tovni vojni pa borec za našo' se
verno mejo.

Služboval je v Bolzanu, pri 
higienskem zavodu v Ljubljani, 
od leta 1927 do* 1937 pa pri nek
danjem sreskem načelniku in 
zdravstvenem domu v Celju, od 
leta 1948 do 1952 je bil vodja 
pisarne pri Gozdnem gospodar
stvu v Celju, od leta 1953 do 
1966 pa je delal še honorarno kot 
sanitarni tehnik pri zavodu za 
deratizacijo v Zagrebu in Slov. 
Bistrici. Slavljenec je vsa leta 
član našega društva, med obema 
vojnama se je aktivno udejstvo
val pri Sokolu, kjer je bil dolga 
leta tudi gospodar celjske sokol
ske župe.

Na naše vprašanje, kaj si ob 
jubileju najbolj želi, je odgovoril, 
da naj odpravijo iz Celja cinkar- 
niški plin, ki zastruplja prebi
valstvo. * v

Ostale jubilante bomo počastili
v naslednji številki, ker smo pre
jeli podatke prepozno!

ALBINA JAVORŠEK — 70 let

Slavljenka se je rodila 15. 12. 
1898 na Gomilskem v Savinjski 
dolini, kjer je obiskovala osnov
no šolo. V meščansko šolo je ho
dila v Gradcu, v trgovsko šolo pa 
na Dunaju, kjer je tudi nastopila 
prvo* službo. Kasneje je bila za
poslena v Ormožu, v Celju pa v 
tovarni organskih barvil in v 
Metki. Pred drugo vojno je bila 
aktivna članica Sokola, med voj
no pa je sodelovala z narodno o- 
svobodilnim gibanjem. Predvsem 
se zanima za gledališče, glede na
šega mesta pa pravi, da ni več 
tako čisto in urejeno, kakor je bi
lo in kar si spet želi. To ji želi
mo tudi mi, pa še zdravja in za
dovoljstva.

ŽELEZNIK IVANA

V Šmartnem pri Slovenjgrad- 
cu se je rodila 22. 4. 1898 naša 
slavljenka. Tam je tudi obisko
vala osnovno šolo. Izučila se je 
frizerstva in je postala mojster 
svoj© stroke. Službovala pa je v 
Celovcu, Zagrebu in Celju. Udej
stvovala se je poleg svoje, stroke 
še v gostinstvu, že vrsto1 let pa se 
zanima za cvetje in lepo ureditev 
našega mesta. Njeno življenje je 
bilo izredno* zanimivo in, delavno. 
Slavljenki ob njenem jubileju 
iskreno čestitamo.

ŠKUFCA FRANC — 75 LET

Slavljenec je bil rojen 15. 11. 
1893 v Stranski vasi pri Grosup
ljem kot kmečki sin. Osnovno šo
lo je obiskoval v Stični, nato pa 
je delal doma na posestvu. Leta 
1912 je odšel k vojakom k 17. 
pešpolku v Ljubljano*. I. svetov
no vojno je prebil na ruski in 
kasneje na italijanski fronti. Bil 
je trikrat ranjen. Po razsulu Av- 
stroogrske se je kot prostovoljec 
udelejžil borb za severno mejo, 
bil 1919. leta ujet, vendar je ušel 
in nadaljeval borbe z ljubeljskim 
odredom komandanta Martinčiča. 
Ostal je vojak in je služboval kot 
intendent v Celju.

Med okupacijo je sode.loval z 
OF, služboval pa je pri preskrbi. 
Ob osvoboditvi je postal zo
pet vojak intendantske službe. 
Leta 1948 je dal slovo vojaški 
službi in prevze,! pri Gradis-u 
službo šefa komunalne dejavno
sti gradbenih enot Velenje in Šo
štanj. V letu 1953 je odšel v 
pokoj. Sodeluje; najraje pri 
organizaciji Zvežej prostovoljcev 
za severno mejo 1918/19. je pa 
seveda tudi član ZB in SZDL. Pri 
društvu upokojencev je gospodar. 
Član našega društva je še s po
sebnim zadovoljstvom.
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Delo in uspehi Cestnega podjetja Celje
Prihodnje leto po asfaltu do 

Solčave — Na vrsti tudi cesta 
Mestinje — Podčetrtek.

Kadar beseda nanese na turi
stično problematiko, vedno zno
va slišimo pripombe na račun 
cest. Za današnjega motorizira
nega turista je dobra cesta res 
predpogoj, da se odloči za obisk 
dolo-enega turističnega kraja. Ne 
moremo sicer reči, da glede cest 
pri nas ne bi napredovali, vendar 
pa kaže, da nekateri v Ljubljani 
tega vidika ne upoštevajo dovolj, 
kadar gre za prejdloge in zahteve 
za modernizacijo cest na celiskem 
področju. To kaže med drugim 
tudi dejstvo, da celjsko turistič
no področje še vedno nima pri
merne asfaltne zveze z Zagrebom 
in da asfalt proti Logarski doli
ni napreduje le postopoma in z 
velikim lokalnim deležem.

In kaj smo dosegli na celj
skem področju letos glede cest? 
V turističnem pogledu je nedvo
mno najpomembnejša moderni
zacija ceste od Struge do Luč (3 
km) in asfaltiranje ceste v sami 
Logarski dolini od Logarjevih se
ster do slapa Rinke v dolžini 7.3 
km. Med Lučami in Logarsko 
dolino je sedaj v makadamu še 
13,8 km ceste, ki je prav na tem 
odseku marsikje hudo stisnjena 
med Savinjo in strme skale.

Celjsko cestno podjetje se je 
zavzelo za nadaljevanje rekon
strukcije v prihodnjem letu. Di
rektor Stane Divjak je dejal, da 
bo' cestno podjetje samo posodi
lo prihodnje leto 110 milijonov 
starih dinarjev in da bodo ob fi

nančnem sodelovanju mozirske 
občine z gospodarstvom ter ob 
podpori Kreditne banke in ob ra
zumevanju republiškega cestnega 
sklada prihodnje leto modernizi
rali cesto v dolžini okrog 9 km 
od Luč do Solčave. Ta odsek bo 
veljal skupno 250 do 300 milijo
nov starih dinarjev,

V velenjski občini so letos mo
dernizirali še zadnji odsek Go
lenje — Šoštanj v dolžini poldru
gega kilometra, razen tega pa 
tudi okrepili staro asfaltno vozi
šče med Gorenjem in Šmartnim 
ob Paki. Pomembna pridobitev 
pa je tudi 7 km asfaltne prevle
ke med Petrovčami in Velenjem. 
Na tej cesti naj bi prihodnje le
to zgradili še nove moste v Arji 
vasi in Črnovi, kjer bodo pri od
cepu za Dobrno1 s prestavitvijo 
ceste izravnali oster ovinek. V 
Petrovčah naj bi prihodnje leto 
uredili še križišče. Na področju 
žalske občine moramo omeniti 
še okrog deset kilometrov mo
derniziranih lokalnih cest, in to v 
samsm Žalcu in na področju 
Šempetra.

V Šentjurju so letos temeljito 
rekonstruirali cesto v samem tr
gu, asfalt pa je dobila tudi Po
nikva. Se pomembnejše je asfal
tiranje ceste na odseku Šentjur 
— Slivnica. Do Črnolice v dol
žini 1,8 km je cesta že nared, 
naprej do Slivnice pa bodo dva 
kilometra končali še letos.

Z modernizirano cesto — 
Šmarjeta — Hrastnik bo do kon
ca leta celjsko področje dobilo 
solidno cestno zvezo tudi z za

savskimi revirji. Dela so že v 
sklepni fazi. Za celjsko turistič
no področje je velikega pomena 
tudi asfaltiranje ceste ob Savi. 
Odsek Radeče-Eošta n j v dolžini 
9 km je v delu in bo gotov pri
hodnje leto. Stekli so že tudi po
govori o možnosti, da bi že pri
hodnje leto pričeli z moderniza
cijo odseka Sevnica-Krško.

Za naše Obsotelje je vesela 
novica, da bodo prihodnje leto 
asfaltirali cesto Mestinje — Pod
četrtek v dolžini 12 km. To cesto

bo treba kasneje urediti še do 
Bistrice ob Sotli. V načrtu je tu
di nova asfaltna plast med Pod
platom in Poljčanami, deloma pa 
pa tudi proti Rogaški Slatini. 
Novo asfaltno prevleko naj bi 
prihodnje leto na 3,6 km uredili 
na cesti proti Laškemu. Tudi na 
cesti prvega reda med Konjica
mi in Šempetrom bodo1 na do
ločenih odsekih prihodnje leto 
polagali novo asfaltno plast.

Delo Cestnega podjetja je bilo 
letos vsekakor zelo uspešno.

ETOL TOVARNA AROM 
IN ETERIČNIH OLJ 
CELJE 
Ipavčeva ulica

Z NOVIM OBRATOM V ŠKOFJI VASI 

Gospodinje!

Zahtevajte receptne knjižice, ki vam jih brezplačno pošlje 
tovarna ETOL Celje

Kaj bo z Atomskimi Toplicami?
Podčetrtek. Atomske toplice so 

doživele letos izreden obisk. 
V zgodnji jeseni so se začela po
gajanja med občino in raznimi 
interesenti, ki so pripravljeni 
vložiti svoja sredstva v ta zani

mivi objekt. Želimo, da bi se grad
nja teh toplic čimprej pre
maknila z mrtve točke. Stanje, 
kakršno je bilo letos poleti, se 
prihodnje leto ne sme ponoviti. 
Zato je treba hitro ukrepati.

POKOPALIŠČE NA 
GOLOVCU ŠE 10 LET

Svet za urbanizem, gradbene, 
komunalne in stanovanjske za
deve celjske občinske skupščine 
je na žeijo številnih občanov na 
svoji 17. seji dne 17. oktobra 1968 
skic,nil, da podaljša vzdrževalno 
dobo pokopališča na Golovcu za 
nadaljnjih 10 let.

Občani, ki želijo1 obdržati 
svoje grobove in jih redno vzdr
ževati, morajo plačati pri Pogreb
nem zavodu Celje, Cesta na grad 
šf. 4. pristojbino za nadaljnjih 
10 let, ki znaša;
— za grobnico .... 300 din
— za družinski grob . 200 din
— za enojni —

posamezni grob . . 100 din
— za otroški grob . . 50 din

Rok za vplačilo je 1. mesec
1969. Ce do tega roka np. bo p’a- 
čana pristojbina, bo grob izrav
nan in parkovno preurejen, na
grobno obeležje pa bo odstra
njeno. '

Pristojbina bo v celoti uporab
ljena za vzdrževanje in urejanje 
pokopaliča.

Pogrebno podjetje 
Celje.

OBIŠČITE

Gostilno Planinka
LJUBNO ob Savinji

Dobro in poceni vas bedo 
postregli

HOTEL SAVINJA
LAŠKO

SE PRIPOROČA ZA VAŠ 
CENJENI OBISK.

POVPREČNE TEMPERATU
RE ZRAKA, MORJA (VODE) 
IN ŠTEVILO SONČNIH UR 
DNEVNO

(Julij — avgust)
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Gostišče Stari grad, ki ga je letošnjo pemlad sodobno preuredilo 
Olepševalno in turistično društvo Celje, je bilo v letošnjem letu 
množično obiskovano. Obiskovalci so bili najbolj navdušeni nad ve
likimi okni, ki omogočajo prekrasen pogled na celjsko mesto. Gosti
šče bo odprto tudi pozimi, za pomlad pa napovedujejo pri društvu 
nova presenečenja. (Foto1 Jože Pelikan)

ŽRO 
CELJE 
AERO

London 6 17 18
Oslo 9 17 17
Stockholm 9 17 17
Hamburg 6 17 17
Pariz 8 18 19
München 8 18 17
Salzburg 8 18 18
Celje 8 20 19
Dubrovnik 11 25 23
Benetke 10 24 23
Nica 11 23 22
Lisbona 11 22 19
Malaga 12 25 22
Tunis 13 27 24
Tripolis 12 26 25
Alexandria 12 26 26
Rim 11 25 24
Varna 12 23 22
Istambul 11 24 23
Atene 12 25 24

KOLODVORSKA RESTAVRACIJA
Kolodvorska restavracija Celje sporoča svojim cenjenim go
stom iz Celja, potnikom, izletnikom in turistom, da jim v 
svojih obnovljenih prostorih pripravi odlične kulinarične iz
delke svoje najsodobnejše urejene kuhinje. Na voljo so vse 
najbolj priljubljene specialitete, po naročilu pa lahko postre
žejo tudi najzahtevnejšim na področju kulinarične umetnosti. 
Gostom je na voljo tudi bogata izbira najkvalitetnejših Vin 
ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Potnikom, ki 
potujejo z avtobusi in vlaki priporočajo tudi odlično založene 
ekspresne paviljone pred in ob postaji.
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Celjsko športno pismo
Ponosni sftio iahko, 8a so na delovalo 7 atletov in atletinj iz 

olimpijskih igrah v Mehiki sode- ttälega, mesta (Važič, Male, Kpcu- 
lovali kar štirje Celjani: Marjana vari, Špiler, Vraviiik. Lubej in 
Lubej, in Nataša Urbančič v atle;- Urbančič). Lubejeva je na teh ig
li ki, Tihe Šrot v gimnastiki in rah osvojila 3 zlate in 1 srebrno 
balle Vriiijvsek v blaVanjU. Trije kolajno, na meddržavnem trobo- 
ižrhed njih šo že hadvsei iispešfto ju Italija : Belgija : Jugoslavija pa 
opravili svoja tekmovanja, Tine je pobrala 3 dragocene žrtiage!
Šrot pa bo po svoji rutini in 
znanju gotovo prispeval pomem
ben delež k dobri uvrštitvi riäse 
gimnastične vrste. Nataša Urban
čiči je bila s 6. mestom v metu 
kopja najuspešnejša tekmovalka 
jugoslovanske atletske odprave! 
Marjana Lubej je bila najbolj za
poslena tekmovalka, saj je v 
kratkem časovnem razmaku na“ 
Stopila kar desetkrat in tako do
kazala svojo atletsko vsestranost. 
V peteroboju j& bilä i2. hä švetii 
Ih jb dosegla Svoj osebni rekord 
in le riialo! zaostala ža državnirh, 
pa tudi na iOO m je 2 s časom 11.6 
pokazala vse svoje kvalitete. Tudi 
š takšnimi dosežki se ni mogla 
preriniti med najboljše na svetu, 
Dane Vrbovšek je UpraVlčil svoj 
nastop, saj se je uvrstil na 14. me
sto na svetu.

Urbančičev! in Lubejev! čestita
mo k uspehom, ki sta jih dosegli 
na olimpijadi. Foto Karel Jug

Sprehod po domačih športnih 
dosežkih bom pričel pri atletih 
in atletinjah Kladivarja. Letoš
nja tekmovalna bilanca je bila za 
Kladivarja izredno uspešna. V 
Sloveniji je Kladivar tako na po
kalnih jn ekipnih prvenstvih Z iz
jemo v eni sami kategoriji pobral 
vsa moštvena prvenstva in, s tem 
ponovno osvojil naslov absolut
nega prvaka Slovenije. Tudi na 
republiških prvenstvih posamez
nikov v vseh kategorijah jc ve
čina najboljših mest ostala v ro
kah Celjanov. Na državnih mošt
venih prvenstvih velja posebej 
podčrtati osvojitev ekipnega dr
žavnega prvenstva med mladin
kami, drugo' mesto med mladinci, 
članice so bile tretje, člani pa 
četrti. Na pokalnem prvenstvu 
Jugoslavije so se uveljavile čla
nice z drugim in člani s petim 
mestom. Podčrtati velja, da se je 
Kladivar kot edino društvo v dr
žavi uvrstilo v finale ekipnih te
kmovanj z vsemi ekipami. Po 21 
letih je bilo Celje tudi pri
zorišče državnega prvenstva po- 
rameznikov za člane in članice. 
V mestu Celju je 3 dni preživelo 
nad 300 atletov in atletinj iz, vse 
Jugoslavije. Šport in turizem sta 
si ponovno segla v roke. Državna 
prvenstva so pri članih osvojili 
Važič, Kocuvan, Male, Špilar in 
Vravnik, pri članicah pa je bila 
Marjana, Lubej najuspešnejša 
tekmovalka s tremi zmagami. Na 
balkanskih igrah v Atenah je so-

Kladivar je dosegel v moški kon
kurenci sredi Budimpešte tudi 
zmago % Vasasom. Kladivar ima 
v Vseh fceijških šelah široko za
ledje mladih talentov, ki sd pri
hajali na površje ob vzorno or
ganiziranih množičnih atletskih 
športnih dnevih, prvenstvih vseh 
šol in pionirske olimpiade, letos 
celo z mednarodno udeležbo.

Izredne, uspehe šo v letošnjem 
letu dosegli tudi Strelci. Trije 
strelci iz Štor šo bili na repub
liškem prvenstvu ža "Zlato pu
ščico« med prvo dešetoričo, pio
nirji soi bili drugi v streljanju Z 
MK puško, mladinci ekipno prvi. 
v tekmovanju za "Memorial Jo
žeta Klanjška — Vasje« prvi in 
Ha prvenstvu Jugoslavije z zrač
no puško pravtako. prv{ (Mlakar 
Gizela, Verber Štefka in Slemcrt- 
šek Anica). Odlično so se uvelja
vili tudi strelci SD Branko Iva
nuš iz Celja na ekipnih prvenst
vih in med posamezniki. Repub
liška prveftStVa šo osvojili; Tržan 
Jože z MK pištolo, Trzali Jože z 
MK »Drulov« pištolo, Dečman 
Vili z MK puško proste izbire 
6iym. match in SD Branko Iva
nuš v tekmovanju 2 MK puško.

Rokometaši soi po osvojitvi re 
publiškega prvenstva uspešno za
ključili kvalifikacijske tekme za 
vstop v zvezno ligo. V jesenskem 
obdobju tako prisostvujemo tek
mam v najvišjem zveznem raz
redu. Priznati velja, da So; Celja
ni doslej pokažali Zrelost za na
stopanje tudi v tem zahtevnem 
tekmovanju. V zalogi itnajö že 
8 dragocenih točk.

Košarkarji šo nas razveselili 
s svojimi nastopi v republiški li
gi. Kot novinci so bili povsem 
enakovredni vsem članom te lige 
(prvaka in vicešampiona so celo 
prepričljivo premagali).

V odbojki smo1 imeli kar dva 
člana v republiški ligi. Članice 
Partizana Cel j e-mesto so nesreč
no izgubile naslov republiškega 
prvaka z enakim izkupičkom v 
točkah kot Maribor. vendar s 
slabšo razliko v satih, člani Par
tizana Celje-Gaberje pa so v 
kvalitetni moški ligi pristali na 
predzadnjem mestu. Kljub tej 
uvrstitvi smo lahko z napredkom 
moške košarke zadovoljni.

Hokejisti na travi, ki so zdru
ženi v Partizanu Celje-Gaberje, 
uspešno nastopajo v zve,zni ligi. 
V izredno močni konkurenci so 
trenutno med 10 člani v zlati 
sredini.

Tudi kegljači in kegljavke so 
kljub težkim vadbenim pogojem 
pokazali vrsto kvalitetnih dosež
kov na republiških prvenstvih. 
Izreden vzpon so pokazale ženske 
iz Celja in Štor, saj se uvrščalo 
med posameznicami in v parih 
med najboljše v republiki. Pred 
dnevi je osvojila naslov repub
liške prvakinje CeUanka Kerža- 
nova. članica AFRA z odličnim 
dosežkom, in zmago nad sedmimi 
članicami državne reprezentance.

Celjski alpinisti so ponovno 
opozorili nase s prvenstvenimi 
zimskimi in letnimi vzponi v 
Savinjskih. Julijskih in švicarskih 
Alpah. Lojze in Janez Golob, Sil
vo Jošt in Antloga Jožica so tre
nutno vrhunski predstavniki tega 
športa v našem mestu. Med nii- 
hove največie letošnje storitve 
velja omeniti prvenstvena vzpo
na v Štajerski Rinki.

Čeprav se v letalskem klubu

Smučarske
vlečnice

Poročajo nam. dä bodo pra- 
vočašrio pripravljene šHlučafške 
vlečiiice za letošnjo zimsko Sezo
no. Cim bo dovolj «nega,- bosta 
obratovali vlečnici pri Celjski 
koči, ki ju upravlja podjetje Iz
letnik, ter vlečnica na Svetini, za 
katero skrbi Partizan iz Štor. Ce
sta na Celjsko kočo bo po zago
tovilih redno plužena, redno pa 
bodo vozili tudi avtobusi.

Poteg že omenjenih smučar
skih vlečnic bodo obratovale, še 
v Šentjurju, v Liböjäh, Mozir
ju, na Ljubnem in v Gornjem 
gradu. Zadnji dve imata v upravi 
krajevni turistični društvi, druge 
pa domača telovadna društva 
Partizan. Podrobnosti o obrato
vanju vlečnic bodo pravočasno 
n.a voljo v Celjskem turističnem 
informacijskem uradu.

žičnica na gölte
Ko to pišemo, še vedno ne ve

mo, kdaj bo stekla nova velika 
žičnica, ki jo gradi celjski Izlet
nik n,a Golte, Dež V avgustu in 
septembru je močilo zavrl dela. 
Čeprav je bilo v oktöbrü lepo 
vreme in so bila dela v polnem 
teku ter so zanavni tudi že obri
si tega pomembnega objekta, 
nam v tlirlštičftern Sektorju Izlet
nika še niso mogli dati inforitta* 
cij o pričetku obratovanja. Vse
eno po upajo, da bo žičnica ste
kla šei to zimo. * v

DRSALIŠČE V PARKU
Agilni H.DK Celje je: poskrbel 

letos za novo specialno betonsko 
ploskev na drsališču, ki bo tudi 
letos deležno množičnega obiska. 
Napovedujejo številne zanimive 
prireditve,,

GRAFIČNO PODJETJE

»CELJSKI TISK« 
CENE

Trg; V< kongresa 5 — Telefon:
23-72, 23-73, 23-74, 23-75
Poštni predal 152

TISKA HITRO IN
KVALITETNO
— knjige, revije, časopise
— razglednice, etikete
— bančne obrazce
«— vse vrste ostalih obrazcev 

v listih ali vezane v bloke
— kataloge, prospekte ter ti

skovine za ekonomsko pro
pagando v eno ali večbarv
ni izvedbi

— koledarje različnih izvedb
IZDELUJE:
— enobarvne in večbarvne 

klišeje
— embalažo iz kartona in le

penke
— gumijaste štampiljke

PRIRAVI
“ razne osnutke za knjige, 

revije, oglase ter tiskovine

OPRAVLJA
— razne knjigoveške in ga

lanterijske storitve

OSVEŽILNI ROBČKI 

so najnoveši izdelek tovarne 

AERO Celje, Poizkusite!

Pozimi pri Plesnikovih v Logarski dolini, foto prof. Vudler

borijo z materialnimi težavami in 
investicijami, šo v športnem letal
stvu pokazali izjemne storitve. 
Črt Rojnik je bil drugi na letoš
njem republiškem prvenstvu v 
jadralnih poletih, Kecman Miro 
pa se ponaša z najdaljšim letoš
njim poletom z jadralnim letalom
v naši republiki. Modelarji iz vrst 
pionirjev so bili v raznih katego
rijah med najboljšimi v republi
ki in državi.

V plavanju smo v primerjavi 
s prejšnjimi leti napredovali zla
sti v mlajših kategorijah. Ta na
predek je bil otipljiv na repub
liških prvenstvih. V water- 
polu nismo bili priča kvalitetnim 
storitvam, kar gre na račun me
njave generacije.

Nogomet doživlja eno najtež

jih povojnih kriz. Celje-Kladival
je Sicer Ušpešno zaključil pomla
danski del na 3. mestu, sedaj v 
jeseni ob slabši kakovosti te lige 
pa Igrajo Celjani kot začetniki! 
Olimp je izpadel iz Conske lige in 
tudi v nižjem podzveznem tek
movalnem razredu ne najde več 
samega sebe. Ni dolgo od tega,, 
ko smo imeli v Celju 2 člana 
enotne slovenske lige,. naibol.isS 
mladince in pionirje v republiki. 
Celjski nogomet je potrebefi 
zdravljenja.

Lep napredek v množičnosti 
doživlja celjski tenis. Igrišča v 
Mestnem parku so bila polno' za
sedena. Pričakujemo, da bomo v 
prihodnosti tudi v tej igri stopili 
v tekmovalno areno.

Karel Jug
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IZ RAZNIH KRAJEV
Braslovče. Kraj je bil tudi le

tos čist, posajenega pa j,e bilo tu
di dosti Cvetja, za kar se je še 
posebej trudilo1 turistično1 društ
vo. Tudi nova, res lepa izletniška 
postojanka ob Braslovškem jeze
ru je bila dobro obiskana. Obi
skovalci so imeli na voljo čolne, 
lahko pa so lovili tudi ribe, ki 
jih je v jezeru dovolj. Postojan
ka bo odprta pozimi ob nedeljah; 
m željo, ki jo je treba posredo
vati gostinskemu podjetju, pa tu
di ob delavnikih. Pri turističnem 
društvu proučujejo možnosti, da 
bi priredili pozimi drsalno re,vijo 
ter motorne dirkej na ledu.

Šempeter. Ob priliki letošnje
ga občinskega praznika občine 
Žalec so tudi v šempeterski oko
lici asfaltirali nekaj cest proti 
Podlogu. Grušovljam, Roju in 
Dobrteši vasi. Še vedno pa se ne 
morejo zediniti, kako bi uredili 
središče; Šempetra. Za zaključek 
občinskega praznika je priredilo 
turistično društvo ob Savinji us
pelo družabno prireditev. Društ
vo bi v perspektivi rado izvedlo 
več zamisli. Predvsem si želijo 
postopne izgradnje rekreacijske
ga centra ob Savinji, za ogled bi 
radi uredili zanimivo jamo Pekel, 
preiskali bi radi termalni vrelec 
v Zalogu, ogrevajo pa se tudi za 
adaptacijo graščine Novi klošter. 
Menijo tudi, da bi moral celjski 
muzej imeti boljši odnos do dru
štva, sai bi bilo medsebojno' sode
lovanje Še,mpetru samo v korist.

Šentjur. Letos so obnovili ce
stišče in pločnik glavne ulice, po
sadili pa so tudi precej cvetja in 
dreves, za kar se je, močno priza
devalo krajevno turistično dru
štvo. Asfaltirali so tudi cesto na 
Ponikvi ter uredili še nekatere 
druge ceste.

Turizem na Resniku. Za Sko
marjem se je vključil v turistična 
prizadevanja na Južnem Pohorju 
tudi Resnik, kjer sta Ivan in An
gela Gačnik v svoji hiši na viši
ni 930 m uredila prijetno domače 
gostišče, Resnik je dostopen tudi 
z avtomobilom Po dobri gozdni 
cesti čez Zreče.

Velenje. Gradnja ceste na Pa
ški Kozjak, ki jo gradi Planinsko 
društvo Velenje, lepo napreduje. 
Letos so končali prvo etapo'. Ne
davno je tudi velenjska občina 
odobrila 200.000 dinarjev kredita, 
tako da bodo dela lahko nemo
teno nadaljevali. Cesta bo turi
stičnega in splošno gospodarskega 
pomena.

Umetno jezero pri Laške r.
Tako med člani turističnega dru
štva kakor tudi pri ostalih Lašča
nih je vedno več privržencev, da 
bi zgradili umetno jezero v Tev
čah ob cesti proti Brezi. Terenske 
prilike so takšne, da bi bilo mož
no potok Lahomnico zajeziti ob 
ne posebno velikih stroških. Ob 
jezeru bi nastal postopoma lep 
rekreacijski center. Prve načrte 
in proračune je že izdelala celj
ska Vodna skupnost. Za začetek 
bi potrebovali vsaj 30.000 dinar
jev.

Turistični paviljon, ki ga je letos 
zgradilo agilno Turistično društvo 
Laško. Čestitamo! Foto Z. V.

MOZIRJE
Turistično podjetje “Izletnik«

gradi na Golteh velik tu
ristični center z gondolsko žični
co, Upamo, da bodo dela konča
na letošnjo zimo, kakor je bilo 
napovedano. Ta objekt pomeni 
velik napredek za razvoj našega 
turizma, posebno zimskega, kajti 
na Golteh je obilo lepih smuških 
terenov.

Kopališče ob mozirski strugi,
ki je odcep Savinje, smo' letos 
obnovili. Dno kopalnega bazena 
je sedaj betonirano, vgrajene so 
tudi naprave, ki uravnavajo ni
vo vode v bazenu. Reguliran je 
tudi izliv hudourniške Trnave, ki 
je ob velikih povodnjih ogrožala 
kopališče in weekend naselje, Te

nevarnosti hi več. Okusno je se
daj urejena tudi okolfca ob kopa
lišču. Naše društvo je za obnovi
tvena dela prispevalo znaten zne
sek. Vsa deja je izvedla Vodna 
skupnost Celje. Isto podjetje je 
tudi iz temelja obnovilo jez na 
Savinji nad Mozirjem.

Prospekt Gornje Savinjske do
line je že v tisku in bo izredno 
lep. Sredstva sta zagotovila dru
štvo za pospeševanje turizma 
Gornje; Savinjske doline. pred
vsem pa sklad za turistično pro
pagando pri republiški gospodar
ski zbornici ob močnem prizade
vanju Celjske turistične zveze.

Hotel Turist v Mozirju, ki so 
ga odprli pred prvim majem, je 
bil letošnje poletje dobro obiskan 
in zaseden. Obiskovalcem je bil

novi objekt zelo všeč, pa tudi s 
hrano, pijačami in postrežbo so 
bili prav zadovoljni,

V tekmovanju turističnih kra
jev je dosegel naš kraj častno 5. 
mesto', kar je vsekakor priznanja 
vreden uspeh in prijetno zadošče
nje našim turističnim delavcem.

Z letošnjo' turistično seZonO 
smo še kar zadovoljni, čeprav 
smo zaradi neugodnih vremen
skih razmer pričakovali slabši 
obisk. Letos je število nočitev v 
primerjavi z lani celo nekoliko 
poraslo. Imeli smo precej tujčev, 
predvsem ribičev.

106 gradbenih dovolenj so iz
dali v letu 1967 v Mozirski obči
ni. To je več kakor so jih izdali 
na tem območju v vsem obdobju 
bivše Jugoslavije.

Izletniški turizem se je pri 
nas lepo razvil. Evidence o njem 
seveda ni mogoče voditi. V Mo
zirju radi postajajo Izletniki ž 
avtobusi, ki pridejo od daleč in 
potem vozijo naprej v Logarsko 
dolin. Navadno se ustavijo v no
vem hotelu Turist sredi trga, ki 
ima kar lep premet,

SOLČAVA
Letošnja turistična sezona je

bila še kar dobra, zlasti Logarska 
dolina je bila dobro obiskana. Do 
konca septembra smo imeli v 
Solčavi in Logarski dolini skupaj 
11911 nočitev, od tega je bilo 
2585 inozemskih nočitev. Slednjih 
je bilo letos precej več kakor la
ni, domačih nekaj manj.

Zadnji odsek ceste Logarska 
dolina-Mežiška dolina so prebili 
22. oktobra in že poskušajo priti 
številni avtomobilisti po še ne
dograjeni cesti s Koroške na na
šo stran. Ta cesta bo odprla pot 
v doslej najnedostopnejši del Sol
čavskega ter bo omogočila kme
tijam vzdolž ceste obstoj in raz
voj. Pravijo, da bo izredno lepa 
•alpska cesta, verjetno med naj
lepšimi v Sloveniji. Nekateri 
predlagajo', da bi se imenovala 
Stiftarjeva cesta, po profesorju 
Francu Štiftarju, ki je bil doma 
pod Olševo. Eil je profesor na 
R-vskrr' in jr po vsem slovan
skem širil glas o lepoti solčavske^ 
ga kota. V naš kraj je napotil tu
di dr. Frischaufa, ki je doprine
sel ogromen delež za razvoj na
šega planinstva.

Asfaltirana cesta v Logarski 
dolini, ki so jo zgradili za 75 let
nico' proslave SPD in njene sa
vinjske podružnice, je povzroči
la veliko' večji obisk slapa Rinka, 
ki je zdaj po lepi asfaltirani cesti 
z lahkoto dosegljiv. Na koncu ce
ste je postavilo turistično' društvo 
Solčava še en kiosk, da je raz
bremenilo' že kar premajhno o- 
krepče.valnico nad parkirnim pro
storom.

Logarska dolina in Solčava
vabita tudi pozimi. Na voljo so 
lepe in ogrevane sobe.

Gornjesavinjska turistična dru
štva se bodo sestala in se pogo- 
vorila o svojem delu. Podobne se
stanke bodo imela tudi društva 
v ostalih občinah. V. V.

Bazenček, ki ga je lani zgradilo 
Turistično društdo Podčetrtek je 
postal premajhen. Foto Z. V.

LESNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

»SAVI NJ A«
CELJE

Mariborska cesta 116, telefon 32-66

PRIPOROČA CENJENIM KUPCEM SVOJE 
KAKOVOSTNE PROIZVODE

Rezan les - Embalaža - Furnirji - Pohišivo

FRANJO DOLŽAN
SPLOŠNA KLEPARSTVO — INSTALACIJE VODOVODOV 
STROKOVNA IZVRŠITEV SANITARNIH, TOPLOTNIH IN 
STRELVODNIH NAPRAV - KRITJE STREH IN ZVONIKOV 

Telefon 32-14 CELJE — LINHARTOVA 6
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Hudomušne ♦
ČUDOVIT KONCERT
čudovit koncert so dali 
nam Kameleoni, 
v Celju nismo še poznali 
boljših, kot so oni.
Čakala jih je dvorana 
narodnega doma, 
da uživala umetnost 
pravo bo brez dvoma.
Plesali so in potem še 
ogenj so prižgali, 
trgali so srajce s sebe 
in jih vanj metali.
Plamen je veselo švigal, 
dim se k stropu dvigal, 
mladi trop pa je po taktu 
z zadnjicami migal.
Ob te vrste kresovanju 
Celje je strmelo 
in da ni do tal zgorelo, 
srečo je imelo.
Drugi dan v dvorani lepi 
so zijale rane, 
škatle, cunje so pokrile 
tu parkete ožgane.
Za junaki še ostal je 
kup smeti, pepela, 
da nam slavo izpričuje 
njihoVega dela.

»AERO CELJE«
IZ NAŠEGA PROIZVOD
NEGA PROGRAMA

— KARBON PAPIR
— INDIGO PAPIR
— BARVE ZA OBLEKO
— ŠOLSKE BARVICE
— SELOTEJP
— LEPILNE ETIKETE
— OSVEŽILNI ROBČKI
— MICA ZA PERILO
— PISALNI TRAKOVI
— KOMPLET 100
— ITD. — ITD.

AERO CELJE, AERO CELJE

Dobrodušne
STARI IN NOVI 
ZIDARJI
Stoji še marsikje kak grad, 
ki že kljubuje več stoletij, 
ko pa načne ga časa zob, 
poskuša se mu še upreti. 
Stoji tam stanovanjski blok 
šele pet let in že premaka 
mu streha, kruši se omet.
Le kje zidarjev je napaka? 
Tam več stoletij, tu pet let 
in že je treba popravila.
Zato kak stari spomenik 
naj čaka prvega aprila ...

UBOGI TRUBAR
Zaslužni Primož Trubar sam 
vse dni in vse noči stoji 
ob Mariborski cesti tam, 
a v Celju nič več srečen ni.
Ob dežju strehe ni nad njim, 
ga bičata vihar in mraz, 
a industrije plin in dim 
mu grobo pihata v obraz. 
Zgodilo se je tisto noč ...
Ko plin je spet hudo smrdel, 
zaman je klical na pomoč, 
potem za nos se je prijel. 
Preseda mu že marsikaj.
Najbrž načrt že snuje tak, 
da nam pobegne naskrivaj 
drugam, kjer dihal čist bo zrak..

♦ Dobrodušne
MINI IN MAKSI
Kaj je mini?
To je kratko 
krilo pri deklini.
Tam je mini, 
jaz pa sem pri 
mini — pokojnini.
Tudi maksi 
kdaj se vidi 
v naši ljubi praksi.
Maksi, mini 
pa v povprečju 
v isti sta ravnini.

MOŠKA VODA
Srebrno poroko lepo sta slavila. 
Ženica je uro zapestno dobila, 
a možek dva litrčka moške vode 
za skupni praznik prejel je od nje. 
Rumeno rebulo veselo sta pila, 
a njemu je moške vode še prilila. 
Praznila sta čaše, kar vsako do dna, 
tako pač za takšno slovesnost velja. 
In prva je glavo ženica sklonila, 
ko vinčeca jo je premagala sila, 
a on ga še dalje je srkal vso noč, 
pri tem pa mu voda je večala moč. 
Ko zjutraj trezna se je prebudila, 
moža na ležišču je koj pogrešila. 
Ušel ji je! Morda k sosedi celo! 
Presneta nesreča s to moško vodöl

♦ Hudomušne
MEŠKOV STUDENEC
Seidlov studenec je bil to nekoč, 
davno minili so časi že tisti, 
voda iz njega je tekla na moč, 
curki bili so ji močni in čisti. 
Brezove klopce na dveh so straneh 
nudile starim in mladim počitek, 
v,ir pa ponudil jim v toplih je dneh 
čašo hladilne vodice v užitek.
Tu je nekoč Ksaver Meško sedel - 
celjski dijak in pisatelj zoreči, 
v' tihi samoti si dušo je grel. 
sanjal o naroda svojega sreči. 
Davno minilo je. Meška več ni, 
tudi klopi ni, le vir žubori še.
V blatu in lužah tam avto stoji, 
nekdo ga z milnico pere in briše.

KORISTEN IZUM
Hvaležno ljudstvo poje slavo 
iz hudih stisk rešitelju, 
z lovorjem venča umno glavo 
junaku — izumitelju.
To mož je sorte veleučene. 
Pogruntal je nov aparat, 
ki govore, vanj zgovorjene, 
že kar pripelje v rezultat.
Od zgoraj pade vanj beseda, 
že spod dejanje ven zleti, 
in te se naglice seveda 
vsak naš občan razveseli.
A vsakršno obljubo tudi 
stroj v stvarno dejstvo spremeni. 
Tako po ljudskih željah nudi 
nam srečni raj življenja dni...

Priporočamo naše najsodob
nejše samopstrežne trgovine, 
ki so bogato založene.
Trg. podj. CENTER Celje

L čas je relativen. Za odlične ljubimce je noč vedno prekratka, za 
zobobole predolga,

2. Najbolj vztrajni aktivisti so don-Juani
3. Najvišje božanstvo požrešnih je korito
4. Sodobna znanost je določila norme tudi zdravnikom in grobarjem
5. Po odkritju ženske vode bodo najpogostejši simpoziji klepetulj
6. Dinozavra je narava že pozabila, pa je zato oslu in kozi podarila 

nesmrtnost
7. V razkošni postelji se odlično znajdejo tudi siromaki
8. Iz oslovske dlake ni moč napraviti bogatega kožuha
!t. Imamo različne možganske bolezni, med najstarejšimi je 

nesposobnost
10. Sodobnim humanistom pripomorejo do blišča tudi nepravi biseri

Jure Šarlah

PISMO JANEZKA GRDOVIDA

Spoštovano Lepo mesto!

Prišla je jesen in z njo spet 
običajno pismo o celjskih lepih 
in seveda tudi manj lepih zade
vah.

Naj začnem z nekaterimi ko
munalnimi zadevami, katere mo
ramo pohvaliti. Najprej preure
jeni podvoz in križišče pri pošti, 
ki sta lepo urejena, le delali so 
ju malo prepočasi. Čujem, da se 
bo obnovilo kopališče, vesel sem 
nove asfaltirane ceste v Zagrad, 
velikih kanalizacijskih del, po
pravljenih pločnikov, asfaltirane 
ceste na pokopališče, pa še, ne
katerih drugih komunalnih del. 
Toliko kakor letos komunalci že 
niso napravili nekaj let. Zato jim 
čestitam. Pohvaliti moram tudi 
Stanovanjsko podjetje, ki je po

pravilo letos veliko zanemarjenih 
hiš.

Po končani hvali mora priti 
šc malo1 graje. Nisem zadovoljen, 
da Dečkova cesta propada, če
prav jo bodo baje obnovili. Sme
tišča, o katerih sem pisal, še ved
no imamo, Popovičeva ulica je v 
še slabšem stanju, jesenskih cve
tic spet ni po mestu, okolja ne
katerih blokov še vedno niso u- 
rejcna, v čemer prednjačijo blo
ki na oglu Kersnikove in Dečko
ve ceste nasproti gasilskega do
ma. Tista nemarna Faningerjeva 
hiša ob cesti na Stari grad še 
vedno stoji in pristojne menda 
prav nič ne moti. Cul sem tudi, 
da nam hočejo urbanisti uničiti 
še tistih nekaj ubogih zelenic po 
mestu ter zidati v starem mest
nem jedru, čeprav je v tern že zdaj 
strašna gneča. Tudi celjsko ozra
čje mora v moje pismo, saj sem 
čul od uradnih oseb, da je celo 
bolj onesnaženo kakor v Londonu 
in Chicagu. Tako smo vsaj nekje, 
prvi na svetu in lahko delamo 
nove študije in elaborate, ki so 
pri nas nasploh v modi. O ko
munalnih problemih bi se dalo 
še marsikaj zapisati, omenim naj

le še veliko pomanjkanje pitne, 
vode.

Ker jaz Janezek nisem samo 
komunala, bom zasukal pero še 
na nekatera druga področja. 
Obrtni sejem moram dati v svo
jo rubriko. Moj komentar za ta 
sejem je, da sem ga bil zelo ve
sel, čeprav sem čul, da bo drugo 
leto še lepši. Zadovoljen sem bil 
tudi z gostinsko turističnimi pri
reditvami, meni je bilo le žal, da 
mi niso hoteli dati alkoholnih 
pijač. Stric urednik me je po
učil, da so alkoholne pijače sa
mo za velike otroke. Cul sem 
tudi, da so celjski gostinci pri
pravili pogrinjke in kulinarije 
lepše kakor vseslovenski gostinci 
na Bledu.

Kulturno dejavnost bom začel 
opisovati s pomanjkanjem tele
fonov, ki jih v Celju gradijo kot 
Noe barko, kakor so temu rekli 
moji zastareli predniki, pri kate
rih sem tudi čul, da je telefon 
bolj civilizacijska kakor pa kul
turna zadeva. Ker jaz topogledno 
nisem pristojen za odločanje, sa
mo ugotavljam, da čaka v Celju 
več stot velikih otrok ponižno in 
potrpežljivo1 na telefončke.

V gledališču kaže, da gre 
lepot naprej. Kar dobre predstave, 
ob bolj prazni dvorani. Na ne

kem kulturnem predavanju sem 
pred kratkim naštel obiskovalce 
na svoje prste. Cul sem tudi, da 
je zelo »modro«, ker so ukinili 
učiteljišče. Pa se nič ne čudim. 
Če uvažamo že vse drugo, bomo 
začeli še učitelje. O šolski refor
mi bom pisal drugič, ko se bodo 
o njej bolj konkretno dogovorili. 
Jaz Janezek sepi za petdnevni 
teden, ostalo pa naj dobro pre
mislijo, da se ne bomo učili sa
mo na napakah kakor doslej.

Toliko bo za današnje pismo 
dovolj, saj mi stric urednik tako 
plača enak honorar za krajša ka
kor za daljša pisma. Ker raču
nam tudi jaz po učinku, sem na
pisal manj, da bom zaslužil več. 
Ker fot delajo tudi drugi, si lahko 
to dovolim tudi jaz, vaš mali in 
zvesti

Janezek Grdovid

OBIŠČITE MOZIRJE
Mozirje je lepo in prijetno tudi 
pozimi. Smučarjem so na voljo 
smučarska vlečnica v neposredni 
bližini kraja ter lepo urejena 
gostišča.

»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, tisk Papirkonfekcija Krško. Naročnike sprejema Turistični

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